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Bilen 

Bilen har och har haft en enorm betydelse för hur utvecklingen har sett ut 

de senaste 100 åren och kommer förmodligen också i framtiden ha väldigt 

stor betydelse. Vi har byggt upp en enorm infrastruktur runt just 

personbilen och andra transporter som sker med lastbilar och bussar. En 

meter motorväg kostar på landsbygden 300 000 kr/m (att bygga en ny 

motorväg i en stad är mycket dyrare. 

Nedan kommer ett bilquiz med tretton frågor om bilar. Många av frågorna 

har något med hållbar utveckling att göra eller handlar om historia runt 

bilen     . 

Fråga: 

1. Vilken typ av motor fanns på de första bilarna? 

1. Ångmaskin 

X. Elmotor 

2. Bensinmotor (ottomotor) 

Svar 1 är rätt men det finns en väldigt intressant motorhistoria för bilarna. 

Bensin och elmotorn är ungefär lika gamla och ett tag på 1910-talet så 

var exempelvis elbilarna vanligare än bensinbilarna i New York. Kolla 

gärna elbilens historia på http://www.national-ev.se/elbilshistoria/. Det 

ska också tilläggas att ångbilarna var väldigt få och av ganska liten 

betydelse. 

 

2. Vilket av följande bränsle är inte fossilt i huvudsak? 

1. Naturgas 

X. Etanol (E85) 

2. Bensin 

Svar X är rätt och talet 85 står för att det är 85% etanol och 15% bensin. 

Fossilt betyder att det kommer från växter och djur som levde för många 

miljoner år sedan. (Tänk på en fossil, alltså ett förstenat djur eller växt, så 

http://www.national-ev.se/elbilshistoria/
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glömmer ni det inte vad fossilt bränsle betyder.) Etanol är tillverkat av 

växter som lever nu, och är alltså inte ett fossilt bränsle. 

 

3. Hur gammal är en bil i genomsnitt i Sverige?  

1. 5 år 

X. 10 år 

2. 20 år 

Svaret är X. Livslängden på en bil är alltså ganska lång om man tänker på 

att vi inte vet hur bilarnas utveckling kommer se ut i framtiden. Kommer 

det finnas ett hållbart flytande bränsle i framtiden, liknande bensin och 

diesel? De bilar som köps nya idag kommer troligen att få ”uppleva” stora 

förändringar. 

 

4. Ju tyngre en bil är desto säkrare är den (lite förenklat) Om en Kia 

Picanto, vilket är en liten bil, och en Volvo XC 90, vilket är en stor bil, 

skulle krocka är det ett problem med säkerheten i Picanton trots att Kia 

lagt ner mycket energi på att göra en säker småbil. Vad är skillnaden i 

vikt mellan bilarna?   

1. 500 kg 

X. 750 kg 

2. 1000 kg 

Svar 2 är rätt då XC 90 väger ungefär 2000kg och Picanton 1000kg. Bilar 

har blivit mycket säkrare med åren, men faktiskt inte mycket lättare. Ju 

tyngre en bil är desto mer bränsle går det också åt. Detta är ett dilemma 

när man konstruerar bilar. 

 

5. Elbilsmärket Tesla har verkligen haft en enorm utveckling de senaste 

åren och har fungerat lite som en isbrytare för häftiga eldrivna bilar. Vad 

heter grundaren av företaget? 
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1. Elon Musk 

X. David Beckham 

2. Paul McCartney 

Svar 1 är rätt och Elon Musk är en väldigt känd innovatör och när han 

berättade att han skulle gå in i elbilsbranschen väckte det mycket 

uppmärksamhet. 

 

6. De första bilarna gjordes i väldig få exemplar och var extremt 

exklusiva, men så började man tillverka en sorts bil på ett löpande band 

och kostnaderna för tillverkningen sjönk. Vad hette bilmodellen?  

1. Volvo Amazon 

X. T-Ford 

2. Citroen CV4  

Svar X är rätt och mannen hette Henry Ford och det var 1908 till 1927 

som man tillverkade denna bil i USA Detroit. 

  

7. Historiskt har det funnits två vanliga bränslen på mackarna i Sverige, 

bensin och diesel, vilka båda är fossila. För 20 år sedan kom ytterligare 

ett bränsle på mackarna som inte är fossilt men vad står det på den 

pumpen? 

1. BIO 

X. E85 

2. HBO 

Rätt svar är E85 och det finns fortfarande kvar även om det just nu inte är 

lika populärt. Det är 85% etanol och 15% bensin i bränslet. 
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8. I Sverige har det tillverkats bilar och lastbilar i över hundra år. De två 

mest kända personbilsmärkena är Volvo och SAAB, men det finns faktiskt 

ett märke till som för några år sedan satte hastighetsrekord bland 

serietillverkade bilar. Det är alltså ett mycket exklusivt sportbilsmärke. 

Vad heter det? 

1. Lotus 

X. Koenigsegg 

2. Superb 

Svaret är X och det är väldigt få bilar som tillverkas av Koenigsegg. Bilen 

kan gå i 444 km/h och heter Agera RS. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Koenigsegg_Agera  

 

9. Ofta förekommer ordet hybrid när olika motoralternativ diskuteras, 

men vad betyder det egentligen i detta sammanhang? 

1. Det finns både en vanlig förbränningsmotor och en elmotor   

X. Motorn går bara på förnyelsebara bränslen 

2. Man är inte låst vid något bränsle utan man kan välja diesel eller 

bensin 

Svar 1 är rätt och det finns olika typer av hybrider. En kallas för plugin-

hybrid där ett batteri laddas med sladd och som man sedan kör på i de ca 

fem första milen innan en vanlig förbränningsmotor tar vid. Heter bilen 

bara hybrid finns i stället två motorer, en el- och förbränningsmotor, som 

samarbetar för att få en lägre bränsleförbrukning.  

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Koenigsegg_Agera
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10. Vilken av följande fordon får gå snabbast på vägen? 

1. EPA-traktor 

X. A-traktor 

2. Mopedbil 

Rätt svar är 2. Mopedbilar får gå i 45 km/h och man måsta ha vanligt 

körkort eller mopedkort. De andra två fordonen får gå i 30 km/h, men 

faktiskt på lite olika sätt. Svårt att förklara kort, men här är en bra 

förklaring: https://www.expressen.se/motor/skillnad-mellan-epa--och-a-

traktor/. 

 

11. Det svenska personbilsmärket Volvo PV (PV=personvagnar) köptes år 

2010 upp av ett utländskt företag. Vilket land kommer detta företag från?  

1. Tyskland 

X. USA 

2. Kina 

Rätt svar är 2 (det hade faktiskt tidigare ägts av det amerikanska 

företaget Ford).  

 

12. I vilken av dessa kommuner tror ni man kör mest bil per person? 

1. Lidingö (en ö som ligger öster om Stockholm) 

X. Orust (en ö som ligger norr om Göteborg)  

2. Öckerö (en ö som ligger väster om Göteborg) 

Svar X är rätt. Det har förekommit en del snack om att det skulle vara 

Lidingö, men det är alltså inte sant. Det vore också märkligt, för Lidingö 

liksom Öckerö ligger båda ganska nära storstäderna Göteborg och 

Stockholm. Däremot ligger Orust längre ifrån någon stor stad, samt har 

fler som bor längre ifrån allmänna kommunikationer som 

buss/tunnelbana/spårvagn.   

https://www.expressen.se/motor/skillnad-mellan-epa--och-a-traktor/
https://www.expressen.se/motor/skillnad-mellan-epa--och-a-traktor/
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13. Det finns ett bränsle till bilar som bara ger vatten som ”avgas”. Vilket 

bränsle är det? 

1. Biogas 

X. Vätgas  

2. Naturgas 

Svar X är rätt. Vätgas är ett mycket ovanligt bränsle i Sverige än så länge 

och det är svårt att veta hur utvecklingen kommer att se ut. Det finns 

väldigt många olika faktorer som påverkar denna utveckling. Vi får väl se! 

 

Hoppas ni tyckte frågorna var intressanta och roliga. Nu när ni har 

funderat över bilen på alla möjliga sätt så hoppas vi också att ni funderar 

på hur det blir med bilen i er drömstad.  

 

 

 

 

Fortsätt att göra egna tipsfrågor 

till varandra och skicka in några 

till oss. Vi lovar att inte googla      .  
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Hemester 

Hemester är ett så kallat nyord och kommer från orden hemma och 

semester och föddes runt 2009. Ett annat ord är swemester och det 

kommer från orden Sweden och semester. Båda orden handlar om var 

man har sin semester och är en motreaktion mot att semesterresor har 

blivit längre och längre med tiden. Även om en semesterresa sker relativt 

sällan så är det problematiskt att många semesterresor är väldigt långa 

och ganska ofta med flyg, vilket har stor negativ påverkan på klimatet. Så 

hemester har alltså sin grund i att försöka semestra på ett hållbarare sätt 

och om man då semestrar hemma så är det större möjlighet att det blir 

miljövänligare.  

En poäng med semester brukar vara att man bryter vardagen, så det blir 

utgångspunkten för denna uppgift. Då är frågan var och vad ska man göra 

på semestern hemma. I denna uppgift är det inte bara exakt hemma där 

man bor som gäller för olika aktiviteter, utan vi vill att ni håller er till det 

område som heter Sjuhärad eller där omkring 

 

Just denna gången struntar vi i transporter till och från platsen, även om 

det självklart är bra om det sker så miljövänligt som möjligt, utan vi vill 

att ni fokuserar på plats och aktivitet. 

 

  

 

 

 

Vi vill att ni gör en tipslista på olika platser 

och aktiviteter i Sjuhärad som ni tycker vore 

roliga att göra på er semester. 
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Oskyddade trafikanter 

I de flesta städer är det ju gator mellan husen. Först tänker man kanske 

”så bra för då har ju bilarna någonstans att köra”. Men bilar fanns ju 

faktiskt inte när de flesta städerna i världen växte upp. Gatorna mellan 

husen har alltså använts av andra trafikanter genom historien och 

avståndet mellan husen var också en viktig brandskyddsåtgärd. 

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

stället 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. 

Fler trafikanter av olika sorter som blandas kräver dock att man håller sig 

till reglerna som finns för att förhindra olyckor och irritationsmoment 

mellan trafikanter. Ett sätt att skydda oskyddade trafikanter, som cyklister 

och fotgängare, är att låta bilarna ha lägre hastighet. 

 

Nu till ert uppdrag: Gå runt i området runt skolan tillsammans. Ser ni 

några saker man gjort för att minska hastigheten på bilarna för att skydda 

de oskyddade trafikanterna? Se om ni kan hitta några olika exempel. 

Saknas det någon åtgärd på något ställe? Vilken sorts åtgärd tycker ni 

skulle vara lämplig här? Mejla oss och berätta. Tänk på att man även kan 

lämna sina synpunkter till kommunen på: 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/synpunkterochfelanmalan.4.469

66c1e1580c421fba960d4.html 

 

 
 

Skicka ett mejl till oss och berätta vad ni hittat för 

exempel på åtgärder som gjorts och om ni saknar 

någon åtgärd någonstans! 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/synpunkterochfelanmalan.4.46966c1e1580c421fba960d4.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/synpunkterochfelanmalan.4.46966c1e1580c421fba960d4.html
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Paket där vi bor  

Förr 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.   

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

det inte lika praktiskt eftersom man kanske inte 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. Om ökningstakten på 20% per år håller i sig 

så fördubblas antalet paket på 4 år. Pakethyllorna i en affär behöver alltså 

vara dubbelt så stora om fyra år om det fortsätter så här. Om e-handeln 

kommer att fortsätta öka kanske det också kommer att ske stora 

förändringar hur paketen kommer hem till oss. Detta är en förändring som 

vi redan börjat se det senaste året. 

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. Tänk 

även på hur paket kan levereras på ett hållbart sätt! 

 

 

  

  

  

 

*Försök gärna att använd lite matematik när ni kommer fram till era 

förslag. Typ hur många paket kommer det till kvarteret där du bor o s v. 

 

 

Skriv era bästa idéer och skicka in till oss och glöm 

inte att ta med vad som är smartare med det ni 

föreslår jämfört med 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! 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 

och andra vuxna 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka in er tabell till oss med vad ni kommit fram till. 
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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 har man just bestämt att man ska ha en 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. Rapportera till Sekreteraren som räknar ut och antecknar 

avståndet 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 avståndet 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 avståndet rapporteras till Sekreteraren. 

 

Nu räknar Sekreteraren ut det sammanlagda avståndet 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 långt avstånd blir det totalt den andra omgången? Var det någon vinst 

för miljön att ha en distributionscentral?  

Det finns självklart också nackdelar med en distributionscentral. En 

nackdel kan vara att det kommer väldigt mycket varor till exempelvis ett 

skolkök på en gång och att de har svårt med att få plats. Fördelen med att 

det kommer många varor samtidigt är att det blir mindre trafik vilket är 

bra och speciellt om den går över en skolgård.  

 

 

 

 

 

 

 

Skicka in era resultat till oss! 

 



 
 

 
 

www.borasem.se/dromstaden 

Trafiken och naturen 

Våra vägar är grunden i vårt transportsystem och gör så att vi kan 

transportera oss snabbt i det närmaste vart vi vill. Ett fåtal platser i 

Sverige är det mer än en mil till närmaste väg. Vägarna tränger bort 

naturen så djur och växter får mindre och mindre utrymme. Även hus, 

åkrar, intensivt skötta skogar, parkeringar gör att naturen trängs undan.  

En viktig sak för stadsplaneringen blir att se till så att det finns kvar 

områden för växter och djur. Även människor i städerna vill kunna vara 

ute i naturen så här blir det ofta avvägningar för att lämna natur eller 

exploatera. 

En stor grej som Borås stad har dragit i gång är ett grönt stråk genom 

hela staden som man har bestämt ska heta Viskanspark. Parken som 

börjar i Nordvästra hörnet av Borås Ålgården sträcker sig sydost ut till 

Gässlösa. Gå in på länken och kolla hur man tänker om denna framtida 

superpark. 

https://www.boras.se/foretagare/foretaganderadochservice/foretagsamt/f

oretagsamt/parkensomviskansgronatvilling.5.31e21bb51747037faf416629

.html 

En annan sak som är intressant med vägar och natur är att trots allt finns 

vägkanter där det trivs många olika sorters blommor och de senaste åren 

har dessa kanter lyfts fram som en av de få platserna där dessa växter får 

plats. Man kan säga att vägkanterna har blivit viktiga för bevarandet av 

en massa blommor och insekterna och att man nu försöker sköta 

vägkanterna så att dess växter och insekter gynnas.  

Vi tänker att ni ska bidra till denna positiva utveckling genom att försöka 

er på lite gerilla plantering. Ni får av oss några en fröblandning som 

kommer från växter som i och för sig är ganska ovanliga då de mer hör 

hemma i jordbruksbygder men de är väldigt fina och de blommar redan 

första året då de är ettåriga. De kommer alltså inte att finnas kvar år 2 

utan brukar bli utkonkurrerade av andra växter. 

Er uppgift är att hitta en plats och förbereda där ni tror att gerilla 

planteringen skulle kunna lyckas och det ni ska tänka på är: 

https://www.boras.se/foretagare/foretaganderadochservice/foretagsamt/foretagsamt/parkensomviskansgronatvilling.5.31e21bb51747037faf416629.html
https://www.boras.se/foretagare/foretaganderadochservice/foretagsamt/foretagsamt/parkensomviskansgronatvilling.5.31e21bb51747037faf416629.html
https://www.boras.se/foretagare/foretaganderadochservice/foretagsamt/foretagsamt/parkensomviskansgronatvilling.5.31e21bb51747037faf416629.html
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• Inte ett ställe där det klipps om ni inte kan påverka så att 

klippningen inte sker 

• Inte allt för blött 

• Inte super torrt  

• Ingen ska bli arga på er utan tvärt om vill vi att andra ska se 

blommorna och bli glada 

• Ni måste ha en bar jordyta. Alltså vända ner typ befintligt gräs. 

Vill man veta mer så gå gärna in på https://www.botaniska.se/barn-

skola/sa-vilda/ för här finns massor att lära sig om ängsskötsel. 

Ytterligare en positiv sak för naturen som i och för sig bara finns på ett 

fåtal platser i Sverige är något som heter ekodukter. För att underlätta för 

djuren att komma till andra sidan av vägar har man på vissa platser byggt 

ekodukter och det är en bro med natur på.  Ta reda på vad en ekodukt är 

och fundera över vilka djur som kan ha nytta av en sådan.  

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-

branschen/natur-kultur-och-landskap/viltolyckor-barriarer-och-sakra-

passager-for-djur/e6-faunapassager-vid-sandsjobacka/bilder/ 

 

 

 
Berätta kort var ni satt era frön 

och varför det var en lämplig plats 

för gerillaodling. 

 

https://www.botaniska.se/barn-skola/sa-vilda/
https://www.botaniska.se/barn-skola/sa-vilda/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/natur-kultur-och-landskap/viltolyckor-barriarer-och-sakra-passager-for-djur/e6-faunapassager-vid-sandsjobacka/bilder/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/natur-kultur-och-landskap/viltolyckor-barriarer-och-sakra-passager-for-djur/e6-faunapassager-vid-sandsjobacka/bilder/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/natur-kultur-och-landskap/viltolyckor-barriarer-och-sakra-passager-for-djur/e6-faunapassager-vid-sandsjobacka/bilder/
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Var kommer all mat ifrån  

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

varit korngröt och saltsill 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 transporterats 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, vilket alltså kan vara flyg, båt, tåg och för den 

delen också lastbil. 

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.  

 

Ps. 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. 
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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. Titta exempelvis hur flygplanen rör sig över 

områden där det är krig, som det är i Ukraina just nu. 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/


 Drivmedel Bensin Diesel 
(fossil) Etanol El Naturgas Biogas RME/HVO Vätgas 

Fö
rd

el
ar

: 

Motorprestanda (T ex 
hur snabbt går bilen, 
hur långt kommer 
man på en 
tankning): 

        

Drivmedlet och 
motorns påverkan på 
närmiljön (T ex 
utsläpp, buller): 

        

Drivmedlet och 
motorns påverkan 
globalt (T ex 
koldioxidutsläpp, hur 
bränslet produceras): 

        

Tillgången till 
drivmedlet nu och i 
framtiden och även 
priset går att 
spekulera i: 

        

N
ac

kd
el

ar
: 

Motorprestanda (T ex 
hur snabbt går bilen, 
hur långt kommer 
man på en 
tankning): 

        

Drivmedlet och 
motorns påverkan på 
närmiljön (T ex 
utsläpp, buller): 

        

Drivmedlet och 
motorns påverkan 
globalt (T ex 
koldioxidutsläpp, hur 
bränslet produceras): 

        

Tillgången till 
drivmedlet nu och i 
framtiden och även 
priset går att 
spekulera i: 
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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 om det nu finns 

något som 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 tveka inte och sök information på 

nätet men glöm inte att ta på sig ”källkritikglasögonen”!   

 

 

 

 

 

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. Låter idylliskt och miljövänligt, men det fanns problem och det är 

inget som vi idag ser som alternativ. Åtminstone inte på det sättet som 

det var under kriget. 

 

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.  
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