Vad är problemet med klimatet?
– diskussionsfrågor, skrivuppgift, muntlig presentation, praktisk handling och arbeta vidare
Ämne: svenska, svenska som andraspråk, biologi, geografi, samhällskunskap, naturkunskap
Årskurs: Högstadium, gymnasieskola, vuxenutbildning,
SFI och särskola
Lektionstyp: inledande diskussionsfrågor, skrivuppgift,
muntlig presentation, praktisk handling och arbeta vidare
Lektionsåtgång: 2–8

Introduktion
Vad är problemet med klimatet? av Bengt Fredrikson
ges ut på två lättlästnivåer – för att så många som
möjligt ska kunna förstå vad det är som händer och
varför. Nivå 3 är mer avancerad än nivå 1. Boken
har ett pedagogiskt upplägg där varje kapitel
utgår från en fråga som först får ett kort svar –
och sedan ett längre, mer fördjupat svar.
Lektionsförslaget är framtaget för MTM och LL-förlaget av Jenny Edvardsson, lärare och
författare. Läs mer på www.jennyedvardsson.se. Besök gärna MTMs skolwebb för fler
lektioner: mtm.se/skola.

Uppgift 1: Inledande diskussion
Boken kan introduceras genom att eleverna får fundera över och samtala om begreppet
klimat, vad klimat är för dem och om de tänker att det finns några problem med klimatet.
Genom att börja i elevernas förförståelse får man en bra utgångspunkt för det fortsatta
arbetet med boken. Låt eleverna först enskilt få fundera över frågorna nedan. Låt dem
sedan tillsammans i smågrupper få samtala om dem. Avsluta med att lyfta frågorna i helklass.
•
•
•

Vad tänker du på när du hör ordet klimat?
Vad är det för skillnad på klimat och väder?
Finns det några problem med klimatet?

Uppgift 2: Skriv en faktatext
I boken nämns olika personer som på olika sätt är relevanta när man talar om
klimat. Låt eleverna välja en av personerna och fördjupa sig i hen. Låt dem söka
information i exempelvis Nationalencyklopedin men också på nätet och på skolans
bibliotek. Informationen de får fram används till en faktatext om personen.

•
•

Finns det några svåra ord som du behöver slå upp? Vilka? Ta reda på vad de betyder.
Finns det annan fakta som du vet om frågan men som inte finns med i kapitlet?
Vilken fakta är det?

Skapa gärna en tankekarta, där du låter frågan vara i tankekartans mitt. Fyll sedan på
med fakta och information. Här ser du ett exempel på en tankekarta som är påbörjad
men inte helt klar.

Instruktion till eleverna

I boken nämns flera personer som är viktiga när man talar om klimat. Du ska
nu välja en av personerna och skriva en faktatext om honom eller henne. I din
faktatext ska du ha med:
•
•
•
•
•
•

Rubrik (kan exempelvis vara namnet på personen)
När personen föddes
Från vilket land personen är
Vad personen är känd för
Övrig information om personen
Källor (varifrån du hämtat din information)

Sök information i exempelvis boken Vad är problemet med klimatet?, uppslagsverket
Nationalencyklopedin, skolans bibliotek och på nätet. Glöm inte skriva upp varifrån du hittat din information. Dina källor ska finnas med sist i din faktatext.

Uppgift 3: Muntlig presentation – ett informerande tal
Vad är problemet med klimatet? är uppbyggd med 15 kapitel. Alla kapitel utgår från
en fråga som sedan besvaras i respektive kapitel. Det gör att boken med fördel
kan användas för ett gemensamt klassrumsarbete.
Eleverna kan enskilt eller två och två fördjupa sig i en specifi k fråga (i ett specifikt
kapitel). De svar som eleven/paret får fram redovisas muntligt för klassen i form
av ett informerande tal.
Instruktion till eleverna

Du ska antingen på egen hand eller tillsammans med en klasskompis välja ett
kapitel från boken. Du ska läsa kapitlet noga. Under din läsning kan du utgå från
följande frågor:
•
•
•

Vilken fråga är det som besvaras i kapitlet?
Vilka svar på frågan kan du hitta i texten?
Hur skulle du vilja sammanfatta kapitlet?

När du läst kapitlet och vet vad det handlar om ska du låta informationen bli till ett informerande tal. Talet ska du hålla för dina klasskompisar. Ett informerande tal består av tre delar.
•
•

•

En inledning. I inledningen presenterar du kapitelfrågan. Exempelvis: ”Varför har
jorden blivit varmare?”)
En huvuddel. I huvuddelen berättar du om all den fakta och information som
du fått fram under din läsning. Exempelvis: ”Ett svar på frågan kan man få om
man går bakåt i historien. Förr i tiden eldades fabriker med kol och från kolen
kom det ut gasen koldioxid. I för stora mängder är koldioxid inte bra för klimatet.
Den bidrar till att det blir varmare på jorden …”)
En avslutning. I avslutningen sammanfattar du kort svaret på frågan du hade i din
inledning. Exempelvis: ”Sammanfattningsvis kan man säga att jorden har blivit
varmare för att …”.

Ditt tal ska vara ca 3 minuter långt. Ta gärna fram ett bildspel, exempelvis i PowerPoint eller
Google Presentation, som du kan ha som stöd under ditt tal. Lägg in bilder och stödord i presentationen. Gör talarkort där du skriver ner det som du ska säga. Dessa kan du ha i handen
som stöd när du håller talet för klassen.

Uppgift 4: Praktisk handling – Vad kan vi göra här och nu?
Vad är problemet med klimatet? väcker många frågor. Säkert har eleverna egna tankar och
åsikter om vad de vill och kan göra här och nu för att förbättra vårt klimat och minska
utsläppen. Låt dem tänka fritt. Skriv upp elevernas alla tankar. Poängtera att det inte
behöver vara stora saker och att allt inte är deras ansvar. Kanske kan ett mål vara att få
skolan att servera vegetariskt en gång i veckan, att eleverna hemma äter mer frukt och
grönt efter säsong eller duschar kortare tid på morgonen.
Fundera tillsammans över vilka av elevernas förslag som är genomförbara här och nu.
Skapa en lista. Följ upp listan med jämna mellanrum. Låt eleverna få berätta för varandra vad de gjort för att bidra till ett bättre klimat. Låt listan bli synlig för andra. Sätt upp
den i klassrummet och på skolans anslagstavla. Kanske vill någon dela listan eller sitt
eget agerande under hashtaggen #fridaysforfuture.

Uppgift 5: Arbeta vidare
År 2006 släpptes Al Gores film En obekväm sanning, som handlar om klimatet. Många AV
Mediacentraler och Mediotek/Skoldatatek har köpt in filmen. Se den tillsammans med
eleverna. Diskutera den därefter. På Världsnaturfonden WWF finns färdiga diskussionsfrågor, https://www.wwf.se/utbildning/larare/gymnasium/en-obekvam-sanning/
och på Svenska Filminstitutet finns en komplett lärarhandledning, https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/en-obekvamsanning/.

Utdrag ur Vad är problemet med klimatet? Nivå 1

Utdrag ur Vad är problemet med klimatet? Nivå 3

