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Det ska bli lättare 
att få a-kassa 

 
Magdalena Andersson (S) är 
Sveriges finansminister.  

A-kassan är en 
försäkring för personer 
som har jobbat men som 
blir arbetslösa.  
Förra måndagen skrev 
Nyhets-sidan att allt fler 
går med i en a-kassa.  
Senare, i samma vecka, 
sa regeringen att man 
gör om a-kassan. 
Det ska bli lättare att få 
ersättning via a-kassan 
om man blir arbetslös. 

Luften är renare  

 
Det är svåra tider. Men 
det finns några goda 
nyheter trots allt. 
En bra nyhet är att vår 
jord mår lite bättre. 
Skadliga utsläpp från 
bilar och flygplan har 
minskat. 
Luften i många städer 
har blivit renare. Haven 
har blivit lite friskare. 

 Varning för 
falska nyheter  

Det finns många falska 
nyheter om corona-
viruset. 
Detta varnar svenska 
myndigheter för. 

Om källkritik 
Hur vet vi om en nyhet 
är sann eller falsk?  
MSB* tipsar om sex 
frågor att ställa: 
1. Vad?   
Vad är det för nyhet? Är 
nyheten en åsikt eller 
fakta?  
2. När?  
Hur gammal är nyheten? 
3. Var?  
Var finns nyheten? Är 
det på en privat blogg 
eller i en dagstidning? 
4. Hur?  
Hur fick du nyheten? 
Var det via sociala 
medier eller till exempel 
SVT? 
5. Vem?  
Vem ligger bakom 
nyheten? Är det en vän 
eller en myndighet? 
6. Varför?  
Varför finns nyheten? 
Vill någon sälja en 
produkt till dig? 
* Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap 

Snart är det påsk 

Påsklilja. 
Påsken är en stor högtid 
under våren.  
Kristna firar påsken till 
minne av Jesu död och 
uppståndelse.  
Mat, ägg och godis  

Barnen brukar 
få påskägg med godis i.  

Påsken är en stor mat-
helg.  
Vanlig mat på påsk-
bordet är sill, lax, lamm 
och ägg.  
Under påsken äter vi 
många ägg och mycket 
godis.  

Ett påskris. 

Vid påsk brukar man sätta 
in björkris med fjädrar i 
olika färger.  
Ingen vanlig påsk i år 
Många brukar resa bort 
under påsken.  
Men i år ber Folkhälso-
myndigheten oss att 
stanna hemma. 

 


