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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 en quiz, som man kan göra på flera olika 

sätt. Antingen kan man göra den tillsammans som en Kahoot-

quiz, låta eleverna göra den enskilt som en quiz i Forms, eller att 

läraren läser frågan och att eleverna diskuterar i klassrummet 

kring vilka/vilket svar som de tror är rätt. Se tillfället som ett 

sätt att lära nytt om cykling, inte visa vad man redan kan.

Viktigt är att gå igenom de rätta svaren för det finns 

en del saker som behöver diskuteras och förtydligas. 

Det är också viktigt att eleverna förstår att det är ett 

inlärningstillfälle och inte ett test på deras kunskaper.

Fråga 1 och 2:

 Det enda som lagen kräver är att man har ringklocka och broms. Sedan är det många andra 

saker man bör ha på cykeln, men inget som man kan bli bötfälld för om det saknas. 

Fråga 3, 5, 6, 7 och 8 (kahoot 4, 6, 7, 8 och 9):

 När det gäller reflexer och lyktor måste man bara ha det när det är mörkt, 

men reflexer bör vara fast monterade. Lyktor kan vara av löstagbar sort men 

i så fall med enkla fästen så att man snabbt kan montera dem.

Fråga 4 (kahoot 5): 

Numera är det tillåtet med en snabbt blinkande baklykta, men fast sken är aldrig fel.

Fråga 9 (kahoot 11):

 Även om det bara är lag på att ha cykelhjälm tills man fyllt 15 år, är det 

väldigt dumt att cykla utan hjälm vilken ålder man än har.
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• En dator eller mobiltelefon/
elev om de skall göra 
övningen enskilt
• Möjlighet att visa dator på 
storbild om man gör övningen 
gemensamt samt för genomgång 
av de olika frågorna

NI BEHÖVERCYKELQUIZ

Lärarhandledning/Svar/Förtydliganden:

Kahoot: Forms:

Fråga 15, 16 och 18 (kahoot 18, 19 och 21): 

Cyklisten har alltid väjningsplikt utom i de sällsynta fall det finns en 

cykelöverfart. En cykelöverfart känner man igen på skylten som finns i fråga 17 

(kahoot 20) samt att den är upphöjd, markerad med vita kvadrater på sidorna 

och triangelformade väjningssymbolen för bilarna. Jämför fråga 19 (kahoot 22).
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Fråga 26 (kahoot 30):

 Åker man en elskoter som går fortare än 20 km/h räknas det som en moped 

och då gäller andra regler, som t.ex. körkort, försäkring etc.

Fråga 27 (kahoot 31):

 Regeln är att man inte får cykla mot enkelriktat, men om det finns en speciell cykelfil 

gör man ett undantag mot denna regel. (Finns på försök i Stockholm.)

Fråga 28 (kahoot 32):

 Man får cykla i bredd, men bara om det inte stör eller är i vägen för annan trafik.

Fråga 29 (kahoot 33):

 Nej, man får inte hänga på eller bli påputtad av moped eller annat fordon.

Fråga 20 (kahoot 24):

 Man får aldrig cykla mot rött ljus

Fråga 21 (kahoot 25):

 Bilister skall lämna företräde till fotgängare på övergångsställe och 

leder man cykeln räknas man som fotgängare.

Fråga 22 (kahoot 26):

 Lagen säger att man måste ha minst en hand på styret. (Åker man moped 

måste man dessutom ha båda fötterna på fotpinnarna.)

Fråga 23 (kahoot 27):

 Man får cykla på en gågata om man är försiktig, cyklar långsamt 

(promenadtakt) och lämnar företräde till fotgängare.

Fråga 24 (kahoot 28):  

Man måste räcka ut 

handen när man svänger.

Fråga 25 (kahoot 29):  

Man räcker upp ena handen 

när man skall stanna.


