
 

 
 

            Sida 1 (av 2) 

Exempeltext strukturerad 
diskussion – en podcast 
Texten här nedanför är ett exempel på hur en strukturerad diskussion kan te 

sig i en podcast. Det finns även en beskrivning av en strukturerad diskussion 

med en genomgång av de typiska dragen för genren.  

Podcasten AVOG diskuterar för- och 
nackdelar med genmodifierade växter 
 

Gustav: Hej och välkommen till vår podcast AVOG. Med oss i dag har vi 

som vanligt Adira, Vanja, Olle och så jag, Gustav. Hej på er. 

Adira, Vanja och Olle (i kör): Hej! 

Gustav: Vi ska i dag diskutera fördelar och nackdelar med genmodifierade 

växter. Det finns mycket att vinna på att använda genmodifiering, men 

också etiska aspekter att ta ställning till. Jag tycker att rädslan ofta är 

överdriven. Med genmodifierade grödor kan fattiga länder få effektivare 

odling. Vad tänker ni om detta?  

Vanja: Det är ju klart att det är bra om fattiga länder kan få bättre grödor. 

Där håller jag med dig, Gustav. Men jag är ganska skeptisk till det här med 

genmodifierad mat, eller GMO som det ofta förkortas. 

Adira: Varför då? 

Vanja: I Storbritannien har man till exempel i en studie konstaterat att den 

biologiska mångfalden minskar i områden där GMO odlas. 

Gustav: Hur då? Förklara. 

Vanja: Det har visat sig att det växer mindre ogräs i närheten av GMO-

odlingar av raps. Det var också mycket färre insekter. 

Adira: Är inte det själva poängen med GMO att det ska bli färre insekter? 

Vanja: Jo, men när insekterna försvinner påverkar det till exempel fågellivet 

negativt. De måste flytta eller så kanske de dör för att det inte finns någon 

föda. Den biologiska mångfalden minskar! 

Gustav: Okej, jag förstår dina argument, Vanja. Hur tänker du, Adira? 
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Olle: Jag är helt emot GMO av politiska skäl. 

Gustav: Spännande, berätta hur du tänker. 

Olle: Vilka är det som har råd att producera och förädla maten i världen? Jo, 

det är storföretagen. Det är de som har makten över GMO och i 

förlängningen också makten över maten. De fattiga länderna är i klorna på 

dessa storföretag. Dessutom finns det en ganska stor risk att de med hjälp av 

just genmodifierade grödor kan konkurrera ut fattiga bönder. 

Vanja: Oj, nu hängde jag inte riktigt med. Det låter intressant men jag 

förstår inte. Hur kan de konkurrera ut de fattiga bönderna med GMO? 

Olle: Många fattiga bönder har inte råd att köpa ny säd varje år. Därför 

använder de delar av skörden från förra året när de ska så. Men 

storföretagen skulle kunna sätta in en gen i grödorna som gör att kornen inte 

kan gro det andra året. Det gynnar storföretagen men gör det svårare för den 

fattiga bonden. Förstår ni? 

Vanja: Jag tror det… Men hur tänker du, Adira? Du har inte sagt så mycket 

än. 

Adira: Jag är för GMO. Har ni hört talas om ”Golden rice”?  

Gustav: Nej. 

Adira: Jag har hört det någon gång, men nej. 

Olle: Jag vet vad det är, men jag låter dig berätta din version först. 

Adira: Jo, ”Golden rice” är ett genmodifierat ris som innehåller stora 

mängder av betakaroten. Det är samma ämne som finns i till exempel 

morötter. För människor i fattiga länder, som äter en ganska så ensidig kost 

och därför blir sjuka eller till och med dör på grund av vitaminbrist, skulle 

det gyllene riset kunna bli en räddning.  

Olle: Jo, men… 
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