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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.

ÖVERGRIPANDE

LÄRARHANDLEDNING 1/2
VÄGEN TILL SKOLAN - EN GENERATIONSFRÅGA?

I alla tider har barn gått till skolan. Vissa har haft skolan 
nära och andra har haft lång väg till sin skola.

I den här övningen ska klassen intervjua var sin äldre vän, granne eller 
släkting om deras väg till skolan. Hur långt hade de? Hur såg vägen 
ut? På vilket sätt tog de sig till skolan? Var det mycket trafik? 

Man kan med fördel använda Google Maps. Här ser du två exempel.

Här är en väg till skolan i låg och mellanstadiet. Avståndet var 1 km till skolan.

Som avslutning på aktiviteten kan ni till exempel göra stapeldiagram 
och jämföra hur många som gick, cyklade, åkte bil eller buss.
Eleverna kan också berätta/redovisa om vad de fått reda 
på inför varandra i klassen eller i smågrupper.

På nästa sida ser du ett diagram som visar ökningen av personbilar i Sverige 
1925–1970. Hur många bilar tror du det finns idag? Diskutera i klassen!

Här är vägen till skolan i högstadiet. Avståndet var 2.3 km till skolan.

• Papper och penna
• Dator med Google Maps

VÄGEN TILL SKOLAN - EN GENERATIONSFRÅGA? NI BEHÖVER
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CENTRALT INNEHÅLL I ÄMNEN ÅK 4–6 (LGR 11)

• Använda en historisk referensram som innefattar 
olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 
gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

• Vad historiska källor, till exempel dagböcker 
och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges 
historia och om likheter och skillnader i 
levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

HISTORIA
• Analysera hur naturens egna processer och 
människors verksamheter formar och förändrar 
livsmiljöer i olika delar av världen.

• Insamlingar och mätningar av geografiska data 
från närområdet, till exempel åldersfördelning, 
trafikflöden och vattenförbrukning.

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka 
miljön och bidra till en hållbar utveckling.

GEOGRAFI

År Personbilar År Personbilar

1925 59 122 1950 252 503

1930 103 664 1955 636 543

1935 109 096 1960 1 193 910

1940 34 646 1965 1 792 670

1945 50 108 1970 2 287 710


