
Till läraren – Zero City på egen hand
Välkommen att besöka utställningen Zero City med din klass på egen hand. Här finns ett arbetsblad som kan 
användas när ni besöker utställningen samt förslag på för- och efterarbete.

 • Innan besöket
 • Om utställningen Zero City 
 • På museet
 • Elevuppgifter

Dessutom finns det länkar till
 • Efterarbete i skolan med Fundera på frågor
 • Fler lärarresuser
 • Exempel på kopplingar till läroplanen

Innan besöket
1. Glöm inte att alla skolbesök behöver förbokas.
2. Här hittar du materialet: https://www.tekniskamuseet.se/skola/skolbesok-pa-egen-hand/
3. Skriv ut frågorna innan besöket.
4. Ta med pennor.
5. Bra att veta: Eleverna får fotografera i utställningen för eventuellt efterarbete i skolan.

Om utställningen Zero City 
Zero City är en interaktiv och utmanande utställning där besökarna tillsammans planerar transporter av 
människor och gods för morgondagens fossilfria stad för att klara klimatmålet. Tekniska museets 1200 m2 
stora Maskinhall har förvandlats till en stadsmiljö med shoppinggata, torg, hamn, kraftverk och krypvänliga 
avloppssystem. Här varvas nya innovationer med interaktiva uppdrag. Zero City är en interaktiv, färgstark och 
optimistisk tillsammansupplevelse om några av vår tids största och svåraste utmaningar.
  
I en stad behövs transporter för att människor ska förflytta sig och för hantering av bland annat mat, varor 
och sopor. De flesta transporter görs med fordon som släpper ut både skadliga partiklar och växthusgaser, som 
bidrar till klimatförändringar. En stor del av utsläppen i Sverige kommer från transporter i och omkring städer. 
Om vi ska nå klimatmålen, och få bättre städer att leva i, måste vi göra stora förändringar. I utställningen 
Zero City får du se hur vi, med teknik, forskning och nya vanor, kan komma en bra bit på väg mot en stad där 
utsläppen har minskat till 0.

Behöver vi transportera så mycket som vi gör idag?   

Läs mer om utställningen på https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstallningar/zero-city

PÅ EGEN HAND

https://www.tekniskamuseet.se/skola/skolbesok-pa-egen-hand/
https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstallningar/zero-city


På museet
Dela ut arbetsbladen till eleverna, förslagvis i “The Square” eller en trappa upp i området “Garage”.

Arbetsmaterialet är indelat i olika områden, precis som utställningen är indelad i olika ”gator/kvarter”. Varje 
plats hittar man lättast med hjälp av de stora vita ballongerna som hänger i taket. Låt eleverna sprida ut sig 
och starta på olika platser i utställningen.
 
De olika ”gatorna/kvarteren” är
 • The Planning Lab
 • The Port
 • The Main Street
 • The Power Plant
 • The City
 • The Park
 • The Square
 • Zero City - i backspegeln (en trappa ner)

De flesta frågorna har öppna svar. Du som lärare får självklart anpassa dessa frågor så att de passar dina 
elevers nivå.


