
GÖR SÅ HÄR
Vi är med om en historisk händelse och dina ord 
och dina fotografier är viktiga delar av den. Det 
är din berättelse vi vill ha och det finns inga rätt 
eller fel. Du väljer själv hur långt eller kort du vill 
skriva. Om du har svårt att komma igång kan du 
titta på frågorna nedan. Kanske de kan hjälpa dig 
att få fart på skrivandet.

l Hur har din vardag förändrats sedan viruset 
började spridas i Sverige? 
l Tänker du mycket på coronaviruset? Vad är det 
du tänker då?
l Om du blir orolig eller rädd, vad gör du för att 
må lite bättre?
l Har du några funderingar eller frågor som rör 
viruset som du vill ha svar på?
l Kan vi hjälpas åt på något sätt för att lösa 
problem som viruset har skapat?
l Finns det något vi kan göra för att göra 
vardagen med corona lite roligare?
l Har du kanske något tips på någon rolig 
aktivitet som elever som är hemma från skolan 
kan göra?

SKICKA IN DIN BERÄTTELSE
På minibladet.se finns ett formulär där du kan 
skicka in din berättelse.

Du kan skriva, fota, rita eller spela in en egen 
video där du berättar om dina tankar och känslor 
inför coronaviruset.

Har du några foton som du har tagit som du tyck-
er passar ihop med din text? Bifoga i så fall även 
dem i formuläret. Om du fotat en person så fråga 
om det är ok att använda fotot för publicering. 
Har du fotat personer som är under 18 år är det 
viktigt att du får ett godkännande från barnens 
föräldrar innan du skickar in bilder på dem. Om 
någon annan tagit fotot som du skickar med så 
ska du ange fotografens namn och ha fotogra-
fens tillstånd för att vi ska kunna publicera fotot.

Vi kommer fortlöpande att publicera ett urval av 
inskickade bidrag i medverkande tidningar, både 
i papper och på webben. Är texten väldigt lång 
kan det hända att vi behöver göra den lite kor-
tare för att den ska gå att publicera i tidningen.

MiniBladet producerar nyheter 
för barn i samarbete med tio 
dagstidningar i Sverige från Piteå 
till Malmö. MiniBladets sajter är 
reklamfria, tillgänglighetsanpas-
sade och gratis, så att alla barn 
kan ta del av nyheterna; oavsett 

bakgrund och förmåga. På webben 
finns till exempel nyheterna i olika 
språkliga nivåer med talsyntes.

MiniBladets sajter är mötes-
platser där barn får genomtänkta 
engagerande uppdrag och stöd 
i att uttrycka sig, som direkt ger 

dem möjligheter att bli delaktiga 
och synliga i samhället. Samtidigt 
uppmuntras de till läsning och att 
bli kritiska medieanvändare. De 
utvecklar även sin digitala kompe-
tens och sin omvärldskunskap.  

MiniBladet har också ut-

vecklat en reporterskola där barn 
utbildas till lokala minireportrar 
i sina hemkommuner. I reporter-
skolan får eleverna skrivuppdrag 
och möjlighet att bli publicerade. 
Arbetet sker i nära samarbete med 
skolor och bibliotek.

Det här är MiniBladet

Rapport från
Vi vill 

höra din 
berättelse!

Just nu påverkas våra liv här i Sverige och hela världens befolkning av coronaviruset. 
Nu vill vi veta hur din vardag ser ut, vad du tänker på och hur du känner!

Vi efterlyser också kreativa lösningar på problem som coronaviruset har skapat. 
Du kan skriva om allt från roliga hemma-aktiviteter till smarta uppfinningar. Det är 
bara fantasin som sätter gränser! 

viruslandet


