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Delprov A 

Exempel på uppgifter 
 

 

Uppgift 1: En vinnande måltid  
Uppgift 2: Vaccinering 
Uppgift 3: Vattenkraft 
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1. Måltid - Skriv en lockande text!  
(uppgift i kemi) 
Tänk dig att matföretaget GODMAT utlyser en tävling som går ut på att du så bra som 
möjligt ska beskriva en näringsriktig och bra måltid. Företaget vill att texten ska locka 
ungdomar till att äta nyttigt. 

Riv först loss informationsbladet som finns sist i häftet. Läs sedan noga igenom texten på 
informationsbladet. 

Du ska sedan se en film1. För att lättare komma ihåg vad du ser och hör på filmen kan du dra 
streck mellan näringsämnen, mat och deras betydelse för kroppen. Två streck finns redan 
dragna som visar hur du kan göra. Du kommer att få se filmen två gånger. 

Nedan ser du tre förslag på måltider. Välj nu den måltid som du vill skriva en text om. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1  < http://www.ur.se/Produkter/168196-Fatta-fakta-Naring> 

1. 
Spagetti med 

pastasås (vegetarisk 
eller köttfärs), riven 

ost, knäckebröd med 
lättmargarin, muffins. 

3.  
Burgare (vegetarisk 

eller kyckling) 
pommes frites, 

ketchup, 
morotsstavar. 

 

2.  
Potatis och fisk, 

broccoli, grovt bröd 
med smör, bärpaj 

med vaniljsås. 
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Mitt val av måltid: _________ 

Mitt förslag på text: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Tänk på  

• att du ska skriva en lockande text 
riktad till ungdomar 

• att den ska handla om varför 
livsmedlen är bra för kroppen 

• att du ska använda informationen från 
filmen och informationsbladet 

• att du ska ge många olika förklaringar. 
 

Tävlingsuppdrag 
 
Välj först den måltid du vill skriva om.  
 
Måltiden du valt innehåller olika 
livsmedel. Förklara så noga du kan 
varför ditt val är en näringsriktig 
måltid som är bra för din kropp. 
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2. Vaccinering  (uppgift i biologi) 

Här följer ett samtal som handlar om 
vaccinering. Du ska fortsätta samtalet 
genom att ge råd, framföra och bemöta 
åsikter. Fördjupa och bredda samtalet 
genom att motivera dina svar. Använd 
dina NO-kunskaper. 

 
Tänk på  
 

• att föra ett samtal 
• att det ska handla om vaccinering 
• att använda dina NO-kunskaper  
• att motivera dina svar på så många 

sätt som möjligt. 
 

                                                             

                                                                

                                                                                                                                                                     

 

                                      

 

 

 

 

 

Jag ska bli vaccinerad idag. 
Ska du också vaccinera dig? 

Nej, jag är rädd för sprutor, så jag 
vill inte.  

Jag tycker att du ska vaccinera dig ändå eftersom… 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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Men om alla andra vaccinerar sig, 
då behöver väl inte jag? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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3. Vattenkraft  (uppgift i fysik) 

 

Att använda vattenkraft är ett sätt att 
producera elektricitet (ström). Vissa 
människor tycker att vi ska bygga fler 
vattenkraftverk, medan andra inte tycker så. 
 
På Post-It-lappar finns det information om 
vattenkraft. Läs först noga igenom texten 
på alla lapparna! 
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Din uppgift är att välja bland lapparna. Lapparna ska 
handla om miljön. 

Du ska först välja ut den lapp som bäst motiverar 
att man ska bygga fler vattenkraftverk.  

Sedan ska du välja den lapp som bäst motiverar att 
man inte ska bygga fler vattenkraftverk.  

Du ska också motivera dina val av lappar genom att 
förklara varför just de lapparna är så bra. 

 
Tänk på 

• att lapparna ska handla 
om miljön 

• att skriva ett nummer i 
varje ruta här under 

• att motivera dina val så 
noga som möjligt. 

 
 

Jag valde lapp nummer          som motiverar att man ska bygga fler 
vattenkraftverk. Jag tycker detta är den bästa lappen eftersom… 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Jag valde lapp nummer          som motiverar att man inte ska bygga fler 
vattenkraftverk. Jag tycker detta är den bästa lappen eftersom… 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

KONTROLLERA NU ATT DU HAR GJORT ALLT SOM STÅR I TÄNK-PÅ-RUTORNA! 
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INFORMATIONSBLAD TILL UPPGIFT 1 (riv loss bladet och anteckna på det när du ser filmen) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Skyddar 
kroppens 

organ. 

Ger 
bränsle till 
kroppens 

celler. 

Bygger upp 
antikroppar i 

kroppens 
försvar. 

Muskler t ex 
hjärtat är 

uppbyggt av 
detta. 

Är kroppens 
energireserv. 

kolhydrater proteiner 

Hjälper kroppen 
att kunna ta upp 

näringsämnen 

Ger snabb 
energi. 

fett vitaminer 


