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om att få göra detta. På en enskild väg, alltså en väg som man
som privatperson kan äga, får man sätta upp egna skyltar.
Vägmärken regleras internationellt av FN (FN:s konvention
om vägmärken och signaler) och EU. Sverige och de flesta
länder i Europa har samma typ av vägmärken, de har samma
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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.
Inled lektionen
med att fråga:
Varför
vi har vägmärken
– Vegotrenden
är bra
ur miljösynpunkt
men håller på att ställa till det rejält,
säger
Bengt Feldtskog
som jobbar
i trafiken. Vad
använder
vi vägmärken
till? 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.
Vägmärken talar om vad som är tillåtet att göra, vad som inte
är tillåtet, hur fort man får köra, var man ska gå över vägen
mm. vägmärken delas in i olika kategorier för att lättare kunna
hålla isär de olika typerna av vägmärken, vilket underlättar för
trafikanterna. Varje kategori följer ett visst mönster och har
samma färger. Idag kan eleverna välja på att skapa ett eget
varningsmärke, förbudsmärke eller påbudsmärke. Använd
elevernas fantasi! Sök på nätet efter inspiration. Ett bra sökord
om man vill få upp tydliga bilder/symboler är: siluett.
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Artikel 1:
Varningsmärken (nästan alltid en trekant med rött, gult och svart)
Vegetarianer
Varningsmärken
varnar förlever
olikalängre
typer av faror. Det betyder att du ska vara uppmärksam.
Vegetarianer lever längre och har bättre hälsa än människor som äter kött
regelbundet. Det visar en ny amerikansk studie.
Förbudsmärken (nästan alltid runda)
Studien
är gjord
vid ett universitet
i Kalifornien och nästan 100 000 personer
Förbudsmärken
betyder
att någonting
är förbjudet.
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
ochrunda
andrai sjukdomar.
Det kom också fram att vegetarianer i snitt
Påbudsmärken
(alltid
blått och vitt)
lever 12 procent längre än köttätare. Forskarna tror att de goda resultaten
Påbudsmärken
en uppmaning.
Du är
skyldig
på skylten.oftast
delsär
beror
på dieten i sig,
men
ocksåattpåfölja
detuppmaningen
faktum att vegetarianer
har en mer aktiv livsstil än köttätare.

Tänk på att:
• Trafikmärken ska vara lätta att förstå.
• En bild/symbol i form av en siluett är lätt för oss människor att förstå.
• Varje typArtikel
av trafikmärke
följer ett visst mönster och har samma färger.
2:
• AnvändÄter
tydliga
Ta bort
onödiga
detaljer.
du siluetter.
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
Du som pedagog
kansom
väljahar
hurprotein
du vill iatt
ska tre
arbeta
med
uppgiften.
matvaror
sig.eleverna
Men dessa
är inte
lika
bra när det gäller
proteinernas
innehåll.
i bönor
och papper
mjölkprodukter
saknar och
viktiga
De kan skapa
sin skylt i en
digital Proteinet
miljö, använda
färgat
som de klipper
vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Kroppen behöver protein
klistrar, ellerfrån
skissa,
och sedan
färglägga
med
kött.rita
Tidigare
har man
trott det
intepennor/vattenfärg
spelar någon roll etc.
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
beståendeTeckensnittet
av någon form
avanvänds
kött.
som
för vägmärken heter Tratex.
Det har utvecklats för att få maximal läsbarhet under de
speciella förhållanden som råder på vägarna.

