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Tänk till på miljön!

- uppgifter till boken Miljöspanarnas bästa
Ämne: Svenska, Svenska som andraspråk,
År: 8-9, gymn, vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, argumenationsövning
Lektionsåtgång: 1-4

miljöspanarnas
bästa

Läs och fundera
Snabbtåg 2020 - skojar Alliansen? av Jenny Andersson
1. Jenny Andersson berättar om att tågluffa i Europa. Har du
tågluffat? Om du reser utomlands, vart reser du då? Hur reser
du?
LL-förlaget

2. Jenny jämför Sverige med Frankrike och Tyskland. Vad är det
lättare att hitta i Stockholm än i Paris eller Berlin? Vad tycker
hon är mycket bättre i Frankrike än i Sverige?
3. Jenny är kritisk till svenska politikers miljöarbete. Håller du med henne? Tycker du att hon
har fel? Skriv ett svar till Jenny där du argumenterar för din ståndpunkt.

Johan gillar bambukalsonger, Johan Tell
1. Undersök kläderna som du har på dig just nu. Vilka material är de gjorda av?
2. Hur gamla är dina kläder? Johan har sina kläder i flera år. Kan du ha dina kläder i flera år?
Vill du det?
3. Johan skriver att både du och naturen mår bättre om du följer de tre reglerna: använd naturmaterial, undvik plast och tröttna inte.
Vad tror du att han menar med det? På vilket sätt mår du bättre av att följa reglerna?
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Argumentationsanalys
Använd två av artiklarna i Miljöspanarnas bästa för att öva argumentationsanalys. Här följer
förslag på frågor eleverna kan ställa till texten och till sig själva. Arbetet kan avslutas med att de
får i uppgift att skriva ett svar till artikeln.

Handla inte av fastkedjade barn och kidnappade kvinnor! sidan 71-75
• Vad argumenterar Johan Tell för? Vad vill han att du ska börja göra eller sluta med?
• Varför tycker han att du ska göra det?
• Vad behöver vara sant för att han ska ha goda skäl att säga det han säger?
• Hitta på ett par motargument. Är det något av dem som blev bra, som du vill stå för?

Skolan sviker de unga – usel klimatutbildning, sidan 93-95
• Vilka tecken finns på att unga har dålig kunskap i miljöfrågor?
• Vad tycker Abraham och Siavash att staten ska göra?
• Vad tycker de att skolan ska göra?
• Är det dåligt om några elever vet mer om än sak än vad läraren gör? När är det inte dåligt?

