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Corona och Sverige 0:27 --> 4:37

Vad säger statsepidemiologen Anders Tegnell?
Sverige hade gjort mer om man hade vetat mer från början; menar inte att Sverige 
ska ändra strategi; 

Vilken skillnad finns mellan Sverige och de flesta andra länderna? Vad är den 
svenska strategin? nästa alla andra länder har haft mycket hårdare regler än 
Sverige och stängt samhället mer; Sveriges strategi är att smittan ska spridas 
långsamt och att skydda gamla och andra som är mest känsliga -- inte att försöka 
stoppa smittan helt

Hur många personer dör av covid-19 varje dag och hur många har dött totalt (i 
Sverige)? ungefär 50; totalt minst 5400

Glosor: smitta 1 - anstecken; en smitta - Ansteckung; sprida 4 - verbreiten;
ett samhälle - Gesellschaft; färre - weniger; fler - mehr; en åtgärd -er - Maßnahme

Att studera 4:38 --> 7:55

Vad är CSN, vad gör de? Centrala studiestödsnämnden: en myndighet som ger 
ekonomiska lån och bidrag till studenter

Hur mycket kan man få i bidrag/lån? ~3300/mån i bidrag; ~7500/mån som lån

Hur många personer kommer förmodligen att ansöka om studiemedel? ~550.000

Vilken förändring finns det och vad är anledningen? 100.000 fler än förra 
hösten; beror på corona-krisen; tusentals har blivit arbetslösa och många av dem 
väljer att börja studera

Hur reagerar CSN på förändringen? har tagit bort en begränsande regel om hur 
mycket man får tjäna och trots CSN-bidrag eller -lån

Glosor: (ett) studiemedel - "BAFöG"; ett lån - Darlehen; ett bidrag - Zuschuss;
en myndighet -er - Behörde; ansöka 2 - beantragen/bewerben

"Sommar i P1" 7:56 --> slut

Vad är "Sommar i P1"? ett populärt radioprogram

Hur länge har det funnits? sedan 1959
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Vilka andra informationer får du?

kända människor pratar om sig själva och spelar musik; även en okänd person är 
med varje år


