NO-uppgift
7CD
I denna uppgift får du öva dig i NO-förmågan granska, kommunicera och ta ställning.
Du kommer att få öva dig i att:


skilja fakta från värdering.



diskutera frågor som rör samhälle, miljö och hållbar utveckling.



göra ett ställningstagande baserad på fakta och egna analyser.



motivera på vilka grunder du gjort ditt val.



förutspå konsekvenser ditt val eller ställningstagande kan komma att medföra (t.ex. på samhälle, miljö
och individ).

Du kommer även att öva på att:


använda olika källor vid informationssökning.



använda ett källkritiskt förhållningssätt.



framföra egna och bemöta andras åsikter i syfte att bredda och fördjupa argumentationen.



finna idéer och lösningar för att påverka individer och opinion.

Arbetsgång:
Välj EN av nedanstående uppgifter och besvara den så utförligt du förmår.
1.

Som den välkända humanist och miljöprofil du är har du fått i uppdrag av tidningen ”Hej konsument” att
skriva en artikel. Artikeln ska handla om vad du väljer att köpa för typ av livsmedel när du går och handlar.
Syftet med artikeln är att få svenska konsumenter att i större utsträckning göra medvetna val då de
konsumerar livsmedel. På den punkten sammanfaller tidningens och ditt eget intresse, syfte och
målsättning.
Det är på förhand bestämt att artikeln ska ha rubriken ”Därför väljer jag …… i livsmedelsbutiken” och
texten ska ge läsaren en god bakgrund till varför du väljer att handla antingen ekologiskt, närproducerat
eller rättvisemärkt.

2.

Jämför utifrån ett samhälls- och miljöperspektiv kollektivet Solstrålen och storbonde Perssons sätt att
bedriva sina respektive lantbruk. I din redogörelse ska det tydligt framgå vilken typ av lantbruk du föredrar.
Bakgrund:


Storbonde Persson har specialiserat sig på få grödor men odlar dem på stora arealer. Konstgödsel,
bekämpningsmedel och moderna maskiner används. Marken ger varje år en riklig skörd. Han har inga
djur på gården.



Kollektivet Solstrålen är ett KRAV-certifierat jordbruk med en odlingsareal som är betydligt mindre än
storbonde Perssons areal. De har flera olika slags djur på gården. De strävar efter att odla och bruka
marken med gammaldags metoder. Skördarna blir inte lika rikliga som hos storbonde Persson.

Förutsättningar:


Uppgiften redovisas genom att du skriver en text under ett provtillfälle i skolan.



Texten från max vara 2 A4-sidor (handskrivet).



Till provtillfället får du ha med anteckningar, böcker, bilder, diagram, kartor och annat du kan ha nytta
av för att formulera din text. Det är emellertid inte tillåtet att ha med ett färdigskrivet manuskript. Det
är heller inte tillåtet att använda sig av någon form av digital utrustning under provtillfället (t.ex. dator
eller mobiltelefon).

Tips:


Försök att föra dina resonemang i flera led. (T.ex.: Jag väljer………....för att........som leder till.......).



Försök att hitta för- och nackdelar med det val eller ställningstagande du gör.



Försök även hitta för- och nackdelar för de alternativ du valt bort och förklara utifrån dessa varför du
valt att inte satsa på dem.



Försök att använda adekvata begrepp och termer.

Kanske kan följande ofullständiga meningar vara till hjälp när du skriver din text.


Jag tycker ……..för att…….som leder till…….



Å ena sidan ………………men å andra sidan………….



Mitt ställningstagande får stöd av ………. eftersom han/hon/de också menar att………..



De påstår att ……..vilket jag inte stödjer för att………



Det som skiljer mitt ställningstagande från deras är att………..som får till följd att……..



Nackdelar med mitt ställningstagande är att………..vilket ska jämföras med…………



Såhär skriver …….. på sin hemsida………..…...vilket kanske inte är så förvånande eftersom ………….

Lycka till!
Christer

