
Klimatsmarta resor
Visste du att det faktiskt spelar större roll hur du själv tar dig till och från affären än hur långt 
varorna färdats? Din bilresa till affären kan till exempel vara en större miljöbov än din favorit-
mat från andra sidan jordklotet. Försök handla, åka till träning eller till skolan utan att åka bil 
så ofta du kan. Det är de korta bilresorna som släpper ut mest, så känn dig nöjd om du lyckas 
förmå de vuxna att avstå några bilresor i veckan. Det är ett bra första steg. 
• Vad kan du göra för att påverka de dagliga utsläppen av miljöfarliga gaser positivt?

Värderingsövning Fyra hörn

Här används rummets fyra hörn för att ta ställning i en fråga. Varje hörn representerar ett svar. 
Eleverna lyssnar först på frågan och på vilket svar varje hörn motsvarar. Det sista hörnet är 
alltid ”annat svar”. Eleverna ska sedan ställa sig i det hörnet där de håller med mest.
När alla ställt sig i sina hörn ber man några elever berätta varför de ställt sig just där. Det kan 
hända att någon elev ändrar sig när de får höra argument från en klasskamrat och då är det helt 
ok att eleven flyttar sig.
Anteckna hur många elever som väljer respektive svar. Då kan ni återkomma till detta under 
den avslutande lektionen och se om det blivit några förändringar.

Frågor till fyra hörn-övningen:
1. Vad tror du är det viktigaste när människor bestämmer hur de vill resa?
a. Vad det kostar
b. Hur lång tid det tar
c. Miljön
d. Annat svar

2. I framtiden tror jag att människor kommer att resa mer med…
a. Bil
b. Tåg eller buss
c. Cykel
d. Annat svar

3. Om du fick bestämma, vad skulle man satsa på för att göra resor enklare och bättre?
a. Mer järnväg
b. Bättre vägar
c. Säkrare cykelbanor
d. Annat svar

4. Hur tror du människors hälsa påverkas av deras resvanor?
a. Inte alls
b. Lite
c. Mycket
d. Annat svar

5. Hur tar du dig till skolan eller träningen?
a. Bil
b. Buss
c. Cyklar
d. Annat svar


