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Bilen eller inte bilen till jobbet 

Många vuxna tar bilen när de skulle kunna gå, cykla eller åka buss. Nu 

ska ni undersöka två saker och det är hur mycket det kostar att åka bil till 

jobbet samt vilka anledningar det finns som gör att relativt många tar 

bilen.  

Intervjua en vuxen som tar sig till jobbet med bil och räkna ut kostnaden 

och hur lång tid det tar en dag. Räkna också ut kostnaden om den vuxne 

skulle exempelvis ta bussen samt tiden. Fråga också den vuxne som du/ni 

intervjuar vilka andra faktorer som påverkar valet. Det finns förmodligen 

fler anledningar än bara tid och kostnader.  

Kilometerkostnaden för bil är mellan 2 kr/km upp till 8 kr/km beroende på 

vilken bil det handlar om. Vi tycker att ni kan räkna med 3 kr/km. Glöm 

inte att ta med kostnader för parkering. 

 

 

Personer  Kostnad  

bil 

Tid  

bil 

Kost  

alt. färdsätt 

Tid  

alt. färdsätt 

Erik Vikstrand 96+11=107kr 50 min Buss 

580/20=29 

90 min 

 

 

 

Skicka in en tabell som innehåller personer, bilkostnad 

(=kilometerkostnad + ev. parkering), vilken tid det tar för en 

resa fram och tillbaka till jobbet, kostnad för alternativ 

färdsätt och vilken tid det skulle ta. Ni behöver absolut inte 

skriva ner namnen utan det går utmärkt att skriva 

exempelvis Person 1 o.s.v. Under tabellen så listar ni olika 

anledningar till varför intervjupersonerna tar bilen. 
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Cykeln 

Om ni tänker på Borås centrum så är det ju gator mellan husen. Självklart 

måste det vara det tänker man, så att bilarna har någonstans att köra. 

Men grejen är den att när Borås blev till så fanns ju inga bilar och det 

gäller för de flesta städer i världen. Gatorna har alltså använts till något 

annat än bilar från början, men de sista hundra åren har bilarna tagit 

över. 

I många städer i världen vänder man nu trenden och prioriterar cyklar 

istället för bilar, eftersom cyklar har många fördelar. Fördelar med cyklar 

är bl. a. inga avgaser, hälsovinster för cyklisten, mindre yta till 

parkeringsplatser och lägre ljudvolym. 

Även i Borås har man de senaste åren gjort en del för att prioritera 

cyklarna, men det finns mycket kvar att göra. När cyklar ska prioriteras är 

det viktigt att man funderar över varför man väljer cykel istället för bil 

eller buss. När man har undersökt detta verkar det bara vara ett 

argument som är riktigt viktigt för de flesta, och det är att det ska gå 

snabbt och smidigt. Man vill alltså ta sig från punkt A till punkt B hyggligt 

fort och utan strul. 

Detta var lite bakgrund inför uppgiften. Nu ska ni hitta en större 

förbättringsmöjlighet och en mindre förbättringsmöjlighet i er närhet för 

cyklisterna. En större förbättringsmöjlighet kan exempelvis vara en 

cykelbro, tunnel eller lift och en mindre kan vara att göra förbättringar på 

den redan befintliga trottoaren och cykelbanan, så som att rita linjer eller 

sänka kantstenar.  

 
 

Skicka alltså in det ”stora” och det ”lilla” förslaget till 

oss och skriv vilka vinsterna med förslagen blir, men 

glöm inte heller att få med eventuella nackdelar för 

andra trafikanter. Hittar ni många förbättringar kan ni 

skicka flera. 



 
 

 
 

www.borasem.se/dromstaden 

Paket där vi bor 

För i tiden fanns det ett statligt företag som hette Posten. Postkontor 

fanns i alla lite större samhällen. Efter att Posten försvann så är det ofta 

olika affärer som har tagit hand om postens distribution av paket. De sista 

åren när näthandeln blivit större och större, så har det blivit en viktig 

verksamhet för väldigt många små affärer både på landet och i stan.  

För många funkar det utmärkt att hämta paket i affären, men för andra är 

det inte lika praktiskt eftersom man kanske inte t ex har vägarna förbi 

just den affären. De senaste åren har e-handeln ökat med 10 till 20% 

varje år. Detta gör att det hela tiden blir fler och fler paket som ska 

distribueras. Från olika leverantörer och hem till oss. 

Det var ganska mycket prat om hur det skulle bli när postkontoren 

försvann i början av 2000-talet men det blev egentligen inte så stor 

skillnad för de flesta. Lite längre öppettider skulle nog de flesta säga är 

den största förändringen. Om nu e-handeln kommer att fortsätta öka så 

är det ingen vild gissning att det är möjligt att det kommer att ske stora 

förändringar hur distributionen av  paket hem till oss kommer att se ut. 

Hur systemet med paketutlämning kommer att se ut i framtiden är det 

självklart ingen som kan veta, men det är ju roligt att fantisera. Ni ska nu 

fundera över hur det skulle kunna se ut i framtiden. Försök att tänka på 

olika behov som boende kan ha när det gäller hur paket levereras.  

 

 

 

 

Skriv era bästa idéer och skicka in till oss 

och glöm inte att ta med vad som är 

smartare med det ni föreslår och det som 

finns nu. 
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Pendla 

Ordet pendla betyder att man tar sig regelbundet mellan hemmet och 

exempelvis skolan. Ni alla är alltså pendlare! Ofta när man diskuterar 

pendling handlar det om hur lång tid det tar mellan hemmet och skolan 

eller arbetet och det är ju inte så konstigt då det finns så mycket som 

handlar om just tid. Pendlingstiden används ofta till att sova, lyssna på 

musik eller hålla på med telefonen, vilket ju låter ganska trevligt. Det är 

dock väldigt sällan som pendlingstid beskrivs i positiva ordalag utan ofta 

nämner man tiden det tar att komma till och från jobbet som onödig tid. 

Det har gjorts undersökningar över hur pendlingstiden varierat historiskt 

och då har man funnit att den inte varierat speciellt mycket. En 

pendlingstid över 34 minuter tycker de flesta är ganska lång tid idag och 

det tyckte man även för 100 år sedan.  

Vad betyder då en halvtimme i avstånd? På 1800-talet fanns det inga bilar 

utan man gick oftast, vilket innebar att man hann ungefär 3 km. På mitten 

av 1900-talet, innan bilen blev riktigt vanlig, så cyklade många och då 

hann man ungefär 10 km. Idag är det många som använder bilen mellan 

hemmet och jobbet och då kan man hinna upp till 4–5 mil på en 

halvtimme.  

Hur är pendlingstiden i genomsnitt mellan de som bor i städer och de som 

bor på landet? De flesta tänker spontant att i staden kortare och på landet 

längre pendlingstid. Så enkelt är det inte, utan i de riktigt stora städerna 

så är faktiskt pendlingstiderna riktigt långa. Kolla gärna in tabellen på 

denna sida. 

http://urbandemographics.blogspot.se/2014/09/average-

commute-time-worldwide.html 

 

Nu till uppgiften! Vi hade tänkt att ni ska ta reda på hur långt era lärare 

på skolan pendlar och hur det går till. Fråga också om det finns något 

alternativ sätt.  

  Vänd!  

http://urbandemographics.blogspot.se/2014/09/average-commute-time-worldwide.html
http://urbandemographics.blogspot.se/2014/09/average-commute-time-worldwide.html
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Skriv alltså upp lärarna i en tabell som ser ut såhär: 

Lärare Verkligt färdsätt Verklig tid Alternativt färdsätt Alternativ tid 

1     

2     

osv     

 

Hoppas ni får idéer till slutuppdraget då detta verkligen är en stor fråga 

för många genom historien. 

 

 

 

 

Ni ska få en liten extrauppgift också: 

Det är faktiskt inte bara vi människor som pendlar, även vilda djur rör sig 

mellan olika platser. (Även om de kanske inte precis åker mellan hemmet 

och jobbet eller skolan som vi gör… 😊) För att underlätta för djuren har 

man på vissa platser byggt någonting som kallas för ekodukter. Ta reda 

på vad en ekodukt är och fundera över vilka djur som kan ha nytta av en 

sådan.  

 

 

 

Skicka in er tabell till oss med vad ni kommit fram till. 
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Skolvägen 

När man planerar nya bostadsområden så är alltid transporter en viktig 

fråga. Hur långt blir det till busshållplatsen, var ska bilar parkeras o.s.v. 

Runt skolor brukar det ofta diskuteras hur trafiksituationen är och hur den 

kan bli bättre. 

 

Nu ska ni göra en utredning över hur persontransporterna ser ut runt er 

skola, genom att ni ska visa hur ni själva transporterar er till skolan.  

Kanske kan ni hitta mönster över hur transporterna ser ut runt skolan och 

fundera på vad som kan bli bättre, men också lyfta fram sådant som är 

bra.  

 

Väljer ni att göra det analogt så skriver ni helt enkelt ut en karta över 

skolan med omgivningar. Rita därefter in hur ni tar er till skolan med olika 

färger. Använd olika färger för att gå, cykla, åka buss och åka bil. 

  

Försök nu att hitta vad som är bra och mindre bra med 

persontransporterna runt skolan. En sak som kan vara bra att tänka på är 

att det är inte alltid omgivningen som ska ändras utan också vi människor 

kan ändra oss. En sådan typisk ”ändring” är hur långt från skolan som det 

finns möjlighet att parkera bilar respektive stanna med bil när man ska 

släppa av och hämta. 

 

 

 

 

Skicka bara in ett kort redovisning 

över vad ni kom fram till något. 



 
 

 
 

www.borasem.se/dromstaden 

Spara på transporter 

I rapporten Godstransporter i Sverige - en nulägesanalys Rapport 2016:7 

står det: ”Transportsystemet är av fundamental betydelse för välfärd och 

tillväxt i Sverige. Optimeringsproblem i systemets uppbyggnad och 

nyttjande måste överbryggas för att vi ska kunna uppnå en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.”  

Vad betyder detta? Det betyder att hur man organiserar transporter är 

väldigt viktigt. Just Borås är känt för att vara ett ”nav” för handel. På 

Högskolan i Borås finns t.o.m. utbildningar där man läser om hur 

transporter kan göras effektiva och då heter kurserna ofta något med 

logistik. I Borås Stad finns så kallad distributionscentral för att minska på 

transporterna. Det betyder att alla leveranser till kommunens alla kök, i 

skolor, äldreboenden och förskolor, kommer samordnas. På detta sätt 

kommer transporterna i kommunen att minska. 

 

Nu ska ni göra ett test med och utan distributionscentral och se om man 

kan spara på transporterna. Ni ska alltså göra en logistikuppgift. 

Utse en i klassen till att vara spelledare. Den ger instruktioner till resten 

av klassen. En annan utses till sekreterare som håller koll på resultaten. 

Resten av klassen ska delas upp på följande roller, det kan bli mer än en 

elev på varje roll. 

Roller: 

• Fabrik 1 

• Fabrik 2 
• Fabrik 3 

• Fabrik 4 
• Kund 1 

• Kund 2 
• Kund 3 

• Kund 4 
• Distributionscentral 
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Gå till skolans fotbollsplan eller någon annan stor plan. Placera ut er enligt 

följande: De fyra fabrikerna ställer sig i var sitt hörn av planen. Kunderna 

ställer sig vid de tänkta straffområdenas hörn inne på planen, alltså 

närmare mittpunkten. Vid första omgången står Distributionscentralen vid 

sidan av planen, den ska vara med först i andra omgången. 

 

Nu är det dags för första omgången av uppgiften.  

 

Kund 1 bestämmer sig för att köpa varor från Fabrik 2 och Fabrik 4. Hur 

lång transportsträcka blir det för dessa varor? Mät sträckan genom att 

räkna antal fötter från Fabrik 2 till Kund 1 och tillbaka, och från Fabrik 4 

till Kund 1 och tillbaka.  Det är eleverna som är fabriker som mäter upp 

avståndet med sina fötter. Rapportera till Sekreteraren som räknar ut och 

antecknar det totala antalet fötter som gått åt för båda fabrikernas 

transporter. 

Nu bestämmer sig Kund 2 för att köpa varor från Fabrik 1, Fabrik 2 och 

Fabrik 3. Mät på samma sätt och rapportera antalet fötter till 

Sekreteraren. 

Kund 3 köper varor från Fabrik 1 och sträckan mäts på samma sätt. 

Rapportera till Sekreteraren. 

Slutligen köper Kund 4 varor från Fabrik 1, Fabrik 2 och Fabrik 4. 

Sträckorna mäts och totala antalet fötter rapporteras till Sekreteraren. 

 

Nu räknar Sekreteraren ut det totala antalet fötter som mätts upp, d.v.s. 

den totala sträckan som gått åt för alla transporter. 

 

Nu kommer andra omgången av uppgiften. Byt roller så att de elever som 

varit fabriker nu blir kunder och tvärtom. Fabrikerna och Kunderna ställer 

sig på samma ställe som tidigare. Nu ska även Distributionscentralen 

ställa sig på plats, på mitten av planen. 
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Nu ska alla kunder köpa saker från samma fabriker som i första 

omgången, men istället för att fabrikerna levererar till varje kund så 

levererar de allt som alla kunder beställer till Distributionscentralen. 

Distributionscentralen levererar sedan varorna till kunderna. Observera att 

t ex Fabrik 1 som tidigare gjorde tre resor till tre olika kunder nu bara 

behöver göra en resa till Distributionscentralen och tillbaka igen.  

När Distributionscentralen levererar varor till kunderna åker den en tur, 

från Kund 1 sedan raka vägen till Kund 2, vidare till Kund 3 och slutligen 

till Kund 4 innan den åker hem igen. 

 

Hur många fötter blir det totalt i denna andra omgång? Var det någon 

vinst för miljön att ha en distributionscentral? Skicka in era resultat till 

oss! 

 



  
  

Var kommer all mat ifrån  

Förr i tiden åt många svenskar samma mat, dag ut och dag in. Det kan ha 

varit korngröt och salt sill exempelvis. Nu för tiden äter vi mycket mer 

varierat, eftersom vi har det mycket bättre ekonomiskt. Det finns också 

helt andra möjligheter idag att importera mat från andra länder, vilket 

också bidragit till variationen. Faktum är att 50% av maten vi äter 

kommer från ett annat land. Maten har transporterats hit med lastbil, tåg, 

båt eller t.o.m. flyg.   

 Denna uppgift går ut på att ni ska försöka hitta grönsaker och frukt från 

olika länder och gissa hur ni tror att de har kommit till Sverige. Var 

varorna har kommit ifrån står nästan alltid någonstans på en skylt eller på 

förpackningen, så det är inte svårt att ta reda på. Men ska man lista ut hur 

de har transporteras behöver man tänka lite på hållbarheten (alltså hur 

länge de håller innan de blir dåliga) och vad som är rimligt. Vet ni inte var 

landet ligger så måste ni självklart också kolla på kartan. Så gott som alla 

frukter och grönsaker har naturligtvis transporternas med lastbil någon del 

av sträckan men ni ska fokusera på den långa transporten från 

ursprungslandet till Sverige. 

Roligast är självklart att gå till en mataffär och leta, men har ni inte 

möjlighet till det så finns det ju även mataffärer på nätet. Om ni väljer att 

gå till en affär är det trevligt om ni informerar personalen om att ni håller 

på med en skoluppgift så de slipper undra. Ni kan ju också haka på när ni 

ändå är och handlar med familjen.  

Gör en sammanställning tillsammans i klassen över de olika 

grönsakerna och frukterna ni tittat på, var de kommit ifrån 

och hur ni tror att de transporterats till Sverige. Skicka in 

sammanställningen till oss. Vill ni göra uppgiften ännu 

”rikare” så kan ni fundera på vilka frukter och grönsaker som 

behöver pollineras, vilket också är en extremt viktig fråga när 

det handlar om hållbar utveckling.  

  

  
  

www.borasem.se/dromstaden  
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Vart är vi på väg? 

Att flyga för att få komma långt hemifrån och se och uppleva spännande 

platser är en riktig höjdare för många av oss. Flyget släpper dock ut 

mycket koldioxid och andra växthusgaser och är därmed ett problem för 

den ökande växthuseffekten. Flyg och ”vanlig” bil släpper ut ungefär lika 

mycket koldioxid per person och kilometer, men flygresor är ofta väldigt 

långa vilket leder till stora utsläpp.  

 

Det finns en websida som heter www.flightradar24.com som visar alla 

flygplan i luften just nu. Där kan man se vad de heter, vart de är på väg 

och var flygningen startade. Flightradar24 finns även som gratis app 

(både till iPad/iPhone och till android) där man också kan se flygplanen, 

men vill man veta start- och landningsställe måste man köpa appen. 

 

Gå in på websidan och börja med att leta upp flygplan som ni är nyfikna 

på var de kommer ifrån och var de är på väg. Hoppas ni hittar något som 

ni tycker är intressant. När man klickar på flygplanet ser man också en 

linje var planet kommer ifrån och då ser ni att de flesta planen kör i bågar 

vilket ju kan verka lite knäppt, men då glömmer man att jorden är rund 

och att planen självklart kör raka vägen. Ta gärna ett snöre och lägg det 

på en jordglob om ni har möjlighet, så ser ni hur det funkar. 

 

 

Nu till uppgiften. Försök att med hjälp av hemsidan och andra 

sidor lista ut vilka människor i världen som flyger mest. Glöm 

inte att ni måste ha koll på var det bor mycket folk i världen, så 

att ni kan ta hänsyn till det. Det är ganska svårt och det finns 

många luftgropar ;) som exempelvis att det är många svenskar 

som flyger från Kastrup (Köpenhamns flygplats). Skicka in era 

resultat till oss. Trevlig resa! 

 

http://www.flightradar24.com/
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Vem har gjort något för klimatet? 

 

”En genomsnittlig dag förflyttar sig Sveriges befolkning sammanlagt 390 

miljoner kilometer inom landets gränser på alla tänkbara sätt. Det 

motsvarar över 500 resor till månen och tillbaka. I snitt betyder det 40 

kilometer per invånare och dag. Till detta kommer alla resor som görs 

utanför Sveriges gränser. 

Tre fjärdedelar av den inrikes sträckan färdas vi i personbil. Bilarna svarar 

för en stor del av landets koldioxidutsläpp och bidrar i hög grad till 

växthuseffekten.” Trafikverket 

 

Flyget är det transportsätt som påverkar klimatet mest och det gör det 

eftersom man ofta reser långt och att bränslet kommer från olja. 

Ökningen av flyget är 3% om året, vilket inte låter speciellt mycket, men 

det innebär att vi flyger dubbelt så mycket om 23 år om ökningstakten 

håller i sig. Eftersom flyget är en ”klimatvärsting” så har många 

människor reagerat på vårt ökande flygresande och bestämt sig för att 

göra något åt sitt eget flygresande.  

Bilar som går på fossila bränslen är också ett riktigt stort problem. 

Biltrafiken ökar med 1% om året, vilket skulle innebära att vi kör dubbelt 

så mycket om 70 år jämfört nu. 

Det finns exempel på människor som verkligen har beslutat sig för att 

göra något extra för att påverka klimatet mindre och då handlar det ofta 

om att ändra sina resvanor. 

Er uppgift blir att para ihop person med något som de valt att göra för 

miljön. 

 

 

Fortsättning på nästa sida! 
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Personerna är: 

 

 

Helen Tronstad  

Bor: Stockholm, Uppland, Sverige 

Ålder: 67 år 

Jobb: Pensionär, tidigare meteorolog på SVT 

 

 

 

 

 

Greta Tunberg 

Bor: Stockholm, Uppland, Sverige 

Ålder: 16 år 

Jobb: studerar i grundskolan år 9 



 
 

 
 

www.borasem.se/dromstaden 

 

Björn Ferry 

Bor: Storuman, Lappland, Sverige  

Ålder: 41 

Jobbar: Skogsbonde och före detta elitidrottare skidskytte 

 

Helena Bååth 

Bor: Tärby, Västergötland, Sverige 

Ålder: 48 år 

Jobbar: Pedagog på Navet 
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Annika Rastén 

Bor: Österbybruk, Uppland Sverige 

Ålder: 38 år 

Jobbar: Skribent och biolog 

 

Emil Jensen 

Bor: Stockholm, Sverige 

Ålder: 45 

Jobbar: Skådespelare och krönikör 
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Detta har personerna ovan gjort för klimatet: 

• Gjorde en sommarturné där hen cyklade 300 mil i Sverige. 

• Fick sin mamma att sluta flyga (mamman är artist) 

• Cyklar till jobbet 20 kilometer enkel väg, även på vintern. 

• Ville åka till Australien och tog tåg och båt dit. 

• Tar tåget när hen ska på jobb i Europa 

• Älskar fåglar och har kryssat 244 arter på ett år bara genom att gå 

cykla och åka skidor, så kallat Eko-kryss. 

 

 

 

Para alltså ihop rätt person med händelsen som 

stämmer på dem. Antingen känner ni redan till 

det eller så tar ni reda på det genom att googla 

namnet. 

Skicka sedan in rätt ”rad” till oss. 
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Vilket drivmedel? 

Trafiken har ökat och ökat, men det finns en gräns för hur mycket bilar 

det får plats. Till slut kan man inte bygga fler och bredare vägar och 

större parkeringsplatser. Lösningen för de större städerna blir då att 

minska mängden bilar till förmån för kollektivtrafiken såsom bussar och 

olika typer av spårbunden trafik. Vi gissar däremot att bilarna kommer att 

ha stor betydelse där det inte det passar med kollektivtrafik, men vad ska 

bilarna gå på? (Med andra ord vilket drivmedel är bäst.)  

I denna uppgift ska ni fylla i för- och nackdelar med olika drivmedel i en 

tabell. Ni ska göra det med hjälp av den kunskap som ni redan har i 

klassen. Någon av er vet kanske en hel del om diesel, någon annan har 

hört något om biogas o.s.v. Många av er har inte alls tidigare funderat på 

detta, men uppgiften går ut på att ni ska försöka samla ihop hela klassens 

gemensamma kunskap om drivmedel i tabellen. Förslagsvis så kan ni först 

sitta i par och sedan hela klassen ihop. Om det blir någon rubrik som 

ingen i klassen vet någonting om så kan ni lätt hitta information på 

exempelvis http://miljofordonsverige.se/om-bilar-miljo/bransleskola. Vi 

vet att detta är en svår uppgift som kanske egentligen passar bättre på 

högstadiet om man tittar på vad ni ska lära er (i LGR 11), men vi tror att 

ni klarar det. 

 

 

 

 

Som kuriosa kan nämnas att det fanns tusentals bilar i Sverige under 

andra världskriget som gick på ett bränsle som heter gengas. Gengasen 

får man genom att ”elda” ved. Så de bilarna gick alltså på bränsle från 

skogen. 

 

Skicka in tabellen till oss och om ni tycker att 

några rutor är svåra så strunta i dem. Huvudsaken 

är att ni vet lite mer efter övningen än innan.  

http://miljofordonsverige.se/om-bilar-miljo/bransleskola

	Bilen eller inte bilen det är frågan
	Cykeln
	Paket där vi bor
	Pendla
	Skolvägen
	Spara på transporter
	Var kommer all mat ifrån
	Vart är vi på väg
	Vem har gjort något för klimatet
	Vilket drivmedel

