
UPPDRAG:
PERSONALENS RESVANOR

LÄRARHANDLEDNING 1/2

PERSONALENS RESVANOR
Elevernas sätt att ta sig till skolan kommer förmodligen att förändras under På 
egna ben. Men hur är det med skolans personal? I den här övningen får eleverna 
intervjua personalen om vad de har för resvanor. De ska sedan rita ett stapeldi-
agram med de svar de fått. Resultatet kan sedan användas som komplement till 
övningen framtidskampanjen.

Dela in eleverna i grupper om 2-3. De får i uppdrag att intervjua minst 5 vuxna på 
skolan. Det kan vara lärare, kökspersonal, lokalvårdare, vaktmästare eller de som 
jobbar i administrationen. 

INTERVJUA SKOLPERSONAL
Eleverna ska fråga:

• Hur tar du dig till skolan?
• Bil
• Kollektivt 
• Cykel
• Går

• Är det över eller under 3 km? (Vill ni lägga det på en lättare svårighetsgrad så 
kan ni hoppa över den här frågan.)

PRESENTERA RESULTATET
När de kommer tillbaka till klassrummet ska de göra ett stapeldiagram på A3 papper.

NI BEHÖVER
• Papper och pennor (färg)
• A3 papper 

FAKTABLAD TILL 
ÖVNINGEN

• Hållbara transporter
• Hållbarhetsbegreppet
• Koldioxid
• Marknära ozon
• Kväveoxider
• Partiklar

Hälften av alla 
bilresor som görs 
är under 3 km.



När grupperna gjort klart sina diagram är det dags att slå ihop alla till ett stort dia-
gram. Låt eleverna presentera si�rorna från sina intervjuer. Summera det en tabell på 
tavlan.

Under 3 km Över 3 km
Bil 1+2+0+1+2 = 6 2+1+0 = 3
Kollektivt 1+ …
Cykel
Går

Gör sedan ett stort diagram med dessa si�ror tillsammans med eleverna. 

Titta på resultatet. Ser det bra ut? Reser skolans personal på ett miljövänligt sätt? Om 
inte, låt eleverna komma på förslag till hur de kan få dem att resa mer miljövänligt. 

Matematik
•  Använda matematikens uttrycksformer för att samtala 

om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:
•  Tabeller och diagram för att beskriva resultat från 

undersökningar. Tolkning av data i tabeller och 
diagram.

Svenska och svenska som andraspråk
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Centralt innehåll:
•  Informationssökning i några olika medier och källor, till 

exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via 
sökmotorer på Internet.

•  Muntliga presentationer och muntligt berättande för 
olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag 
och skola. Stödord, bilder och digitala medier som 
hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig 
presentation.

I denna övning ser vi möjlighet att arbeta mot följande mål och 
centralt innehåll för åk 4–6. Texterna från Lgr 11 redovisas i sin 
helhet även om arbetet bara syftar till del av den.

CENTRALT INNEHÅLL I ÄMNEN ÅK 4–6 (LGR 11)
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