
Fossila bränslen 
Hur har fossila bränslen påverkat människan? 

Du ska skriva en text på minst en A4 sida om fossila bränslen. I din text ska följande vara 
med.

1. Vad är fossila bränslen?
2. Hur bildas fossila bränslen?
3. Var kommer energin i fossila bränslen ifrån?
4. Vilka länder står för utvinning av fossila bränslen och vilka står för användning av fossila 

bränslen?
5. Hur tar människan upp fossila bränslen?
6. Vad använder människan olja till? Industriprocessen fraktionerna destillation.
7. Hur påverkar oljeutvinning miljön?
8. Hur påverkar förbränningen av fossila bränslen miljön?
9. Vilka källor har du använt, hur trovärdiga är källorna, har du hittat källor som är direkt 

felaktiga, varför finns det olika åsikter i frågan om global uppvärmning.
10. Glöm inte att skriva namn i din uppsats, som e-postas till kaj.schmidt@stockholm.se 

senast fredag den 17 februari i formatet word.
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Bedömning
E C A

Du vet vad fossila bränslen 
är

Du kan beskriva hur fossila 
bränslen bildas

Du kan beskriva hur fossila 
bränslen bildas, var vi hittar 
fossila bränslen och varför, 
samt vad energin i fossila 
bränslen kommer ifrån.

Du visar med en karta vilka 
länder som producerar och 
använder olja

Du visar med en karta vilka 
länder som producerar och 
använder olja. Du kan 
förklara skillnader i oljans 
kvalité och olika metoder att 
utvinna olja.

Du visar med en karta vilka 
länder som producerar och 
använder olja. Du kan 
förklara skillnader i oljans 
kvalité och olika metoder att 
utvinna olja. Du kan förklara 
vilka konsekvenser 
oljeutvinning har för de olika 
länder du beskriver utifrån 
ett naturvetenskapligt och 
samhällsvetenskapligt 
perspektiv.

Du ger 1-2 exempel på vad 
vi använder fossila bränslen 
till

Du ger flera exempel på vad 
vi använder fossila bränslen 
till och förklarar 
industriprocessen 
fraktionerna destillation.

Du ger flera exempel på vad 
vi använder fossila bränslen 
till och förklarar 
industriprocessen 
fraktionerna destillation. Du 
utvecklar vad som händer 
när oljan tar slut och vilka 
alternativ som finns idag.

Du kan ge något exempel på 
hur användningen av fossila 
bränslen påverkar miljön.

Du kan ge flera 
konsekvenser på hur 
användningen av fossila 
bränslen påverkar miljön.

Du kan ge flera 
konsekvenser på hur 
användningen av fossila 
bränslen påverkar miljön 
samt beskriva alternativa 
lösningar för att klara 
människans energibehov.

Du använder 1-3 källor och 
motiverar varför

Du använder 3-5 källor och 
motiverar varför. Du kan 
också förklara om källan är 
trovärdig och förklarar hur du 
kom fram till det.

Du använder 5-10 källor och 
motiverar varför. Du kan 
också förklara om källan är 
trovärdig och förklarar hur du 
kom fram till det. Du ger 
exempel på källor som 
förnekar problemen med 
människans användning av 
fossila bränslen med 
exempel och motiverar vilka 
som ligger bakom och varför.
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