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ÖVERGRIPANDE

Artikel 1:

Vegetarianer lever längre

Vegetarianer lever längre och har bättre hälsa än människor som äter kött 
regelbundet. Det visar en ny amerikansk studie.

Studien är gjord vid ett universitet i Kalifornien och nästan 100 000 personer 
har varit med i den. Insamling av material och uppföljning har skett under 
sex år. Man fann att när en person åt väldigt lite kött minskade risken för 
cancer och andra sjukdomar. Det kom också fram att vegetarianer i snitt 
lever 12 procent längre än köttätare. Forskarna tror att de goda resultaten 
dels beror på dieten i sig, men också på det faktum att vegetarianer oftast 
har en mer aktiv livsstil än köttätare.

Artikel 2:

Äter du för lite kött så ökar risken för cancer 

Ny kunskap visar att om man får i sig för lite protein från kött så kan det leda 
till ökad risk för cancer. 

Kroppen behöver protein. Kött, bönor och mjölkprodukter är exempel på tre 
matvaror som har protein i sig. Men dessa tre är inte lika bra när det gäller 
proteinernas innehåll. Proteinet i bönor och mjölkprodukter saknar viktiga 
vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Kroppen behöver protein 
från kött. Tidigare har man trott det inte spelar någon roll ifall man äter kött 
eller inte. Men en ny studie visar att det har stor betydelse. Studien bygger 
på en intervju där 4 personer har svarat på frågor om cancer. 

– Vegotrenden är bra ur miljösynpunkt men håller på att ställa till det rejält, 
säger Bengt Feldtskog som jobbar på en bank. Han menar att det bästa 
för alla är en sund och hälsosam kost med cirka en tredjedel av tallriken 
bestående av någon form av kött.

Den här övningen är till för att eleverna 
skall lära sig, dels trafikljusens signaler, 
dels hur de kan vara programmerade.

Tips! Denna övning kan kombineras 
med övningen Trafikmärken.

Eleverna använder gratisprogrammet Scratch (scratch.mit.edu).

Eleverna kan jobba ensamma eller i par. De behöver 
tillgång till dator och internetuppkoppling.

Uppgiften är att programmera ett trafikljus vid ett 
övergångsställe så att det fungerar som i verkligheten.

Hur ser de olika signalerna ut och vad betyder de?

Finns det trafikljus nära skolan är det bra om de kan fylla i tabellen 
(bilaga ”Protokoll trafikljus”) med vilka tidsintervaller trafikljuset 
har. I första hand bör de välja ett trafikljus som bara är kopplat 
till ett övergångsställe. Beroende på trafikljusets utformning 
kanske de behöver göra en egen tabell. Har man inget trafikljus 
i närheten kan man använda en av filmerna och fylla i tabellen.

Vill man jobba mer med programmering så kan man låta 
eleverna programmera trafikljuset själva med den bifogade 
instruktionen (bilaga ”Scratchinstruktion trafikljus”).

Vill man genomföra en enklare variant 
där man bara stoppar in de tider man fått 
från sitt trafikljus går man in på denna 
länk: Trafikljus för tidsmodifiering (scratch.
mit.edu/projects/538408028/).
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Protokoll för trafikljusens tider
Enkelt trafikljus med tryckknapp

Händelse Tid

Tryck på knapp -> Orange för bilar

Orange för bilar -> Rött för bilar

Rött för bilar -> Grönt för fotgängare

Grönt för fotgängare -> Rött för fotgängare

Rött för fotgängare ->Rött/orange för bilar

Rött/orange för bilar -> Grönt för bilar

Trafikljus sidogata

Händelse Tid

Rött för bilar -> Rött/orange för bilar

Rött/orange för bilar -> Grönt för bilar

Grönt för bilar -> Orange för bilar

Orange för bilar -> Rött för bilar

Rött för bilar -> Grönt för fotgängare

Grönt för fotgängare -> Rött för fotgängare

Rött för fotgängare -> Rött/orange för bilar

Trafikljus huvudgata

Händelse Tid

Grönt för fotgängare -> Rött för fotgängare

Rött för fotgängare -> Rött/orange för bilar

Rött för bilar -> Rött/orange för bilar

Rött/orange för bilar -> Grönt för bilar

Grönt för bilar -> Orange för bilar

Orange för bilar -> Rött för bilar

Rött för bilar -> Grönt för fotgängare


