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Kritiskt tänkande viktigt i 
tider av alternativa fakta…



…men vad är det egentligen?



Kritiskt tänkande (KT) betonas
i styrdokument

Lgr 11, kunskap/mål:
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola…
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 

ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden”

Lgr 11, kursplan fysik/ämnets syfte:
”Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på 
frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer 
av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 
ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika 
informationskällor.”



Teorier om kritiskt tänkande

”Det kritiska tänkandet syftar till att besvara en specifik fråga: Finns det 
goda skäl att tro detta?” (Wikforss, 2017)

Critical thinking is: “purposeful, self-regulatory judgment which results in 
interpretation, analysis, evaluation, and inference, as well as 
explanation of the evidential, conceptual, methodological, criteriological, 
or contextual considerations upon which that judgment is based” 
(Facione, 1990).

• Generell förmåga (Ennis, 1989), eller…
• …ämnesspecifikt och beroende av kontexten (McPeck, 1990)? 



Elevers resultat på frågor om KT 
i nationella prov 2013

• Studie av Tomas Nygren (historia), Åsa af Geijerstam (svenska), 
Johan Prytz (matematik), Jesper Haglund (fysik), Robin Samuelsson 
(statistisk analys)

• Analys av hur kritiskt tänkande uttrycker sig i kursplaner i de 
respektive ämnena

• Identifiering av frågor på nationella prov som rör kritiskt tänkande
• Beräkning av korrelation mellan:

– Resultat på frågor om kritiskt tänkande i de olika ämnena
– Resultat på frågor om kritiskt tänkande och betyg på provet och i ämnet

• Resultat:
– Stor skillnad i hur kritiskt tänkande uttrycks i kursplaner i olika ämnen
– Stark korrelation mellan resultat på frågor om KT och ämnesbetyg
– Svag korrelation mellan resultat på frågor om KT i olika ämnen



Hur kan elevers KT stärkas i 
klassrumspraktiken?

• Utvecklingsprojekt i samarbete mellan Tiundaskolan (4-9-skola i 
Uppsala) och Uppsala universitet

• Gemensam design och genomförande av undervisningssekvenser 
kring KT i historia, svenska, fysik och matematik i årskurs 9

• Vi presenterar design och resultat från delprojektet i fysik
• Två typer av frågor i nationellt prov i fysik 2013 med bäring på KT:

– Argumentation, samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI)
– Systematiska undersökningar, praktisk laborativ verksamhet med 

utvärdering av metod och felkällor
• Vi fokuserade på argumentation kring SNI



Kärnkraftsdebatt

• Enskild skrivuppgift före och efter debatt:
– Argumentera för om Sveriges kärnkraft bör bibehållas, byggas ut, eller 

läggas ner
• Förberedelse och genomförande av kärnkraftsdebatt om Forsmark

– Elever tilldelades olika grupper med distinkta roller: Grön Fred, 
närboende vid Forsmark, franskt kärnkraftsföretag, vindkraftsföretag

– Eleverna läste in sig på kärnkraft som område och förberedde argument 
utifrån sina roller

– Grupperna gjorde varsitt inledningsanförande, följt av en debatt mellan 
grupperna, med totalt ca 10-12 elever

• Datainsamling och analys
– Elevernas skrivuppgifter före och efter debatten samlades in och 

jämfördes med avseende på nyansering i argumentation
– Debatterna videoinspelades och analyserades utifrån förutsättningar att 

visa uppnådda kunskapskrav enligt kursplanen för fysik



Kunskapskrav som kan nås
med kärnkraftsdebatt

• Relevanta kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9:
– Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö 

och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar 
ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver 
några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och 
framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för 
diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan 
söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för 
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens 
och källornas trovärdighet och relevans.

• Icke-traditionella undervisningsformer behövs där elever ges 
möjlighet att utveckla och visa dessa kunskaper
– Kärnkraftsdebatt kan vara en möjlig form för detta



Inledande presentation



Kärnkraftsdebatt



• De flesta elever håller fast vid sitt ursprungliga ställningstagande 
även efter debatten, men det en kan se är att de har fler och 
tydligare argument efter debatten genomförts. 

Innan debatten:
Jag anser att kärnkraftverken ska bytas ut. För det första kostar det ofantliga mängder 
pengar. Dessutom finns det inte tillräckligt med ämnet uran-235 som används för att 
driva kärnverken. Det gör att vi måste ta fram den sortens uran ur ett annat uran-
anrika.  Det blir stora summor pengar och kommer inte räcka i längden. Det släpps 
också ut farliga ämnen i vårt vatten och växter och djur skadas. 

Exempel från skrivuppgift



Efter debatten:
Jag anser fortfarande att kärnkraftverken ska avverkas. Det finns många nackdelar 
med kärnkraftverk. Till att börja med har kärnkraftverken en stor miljöpåverkan. Det 
släpps ut stora mängder radioaktiva ämnen som innehåller giftiga kemikalier. Det 
skadar både oss människor och vår hälsa. Och växter och djur i vatten och på mark 
skadas. När bränslet har använts har man ett problem eftersom man inte har någon 
säker plats att göra sig av med det. Man har grävt ner avfallet under jorden, ca 500 m 
under berggrunden, dock tar de ca 100 000 år innan avfallet inte längre är radioaktivt. 
Speciellt vid de 7 stora olyckorna som skett under 60 års användning av kärnkraftverk 
har en stor mängd radioaktiviteter släppts ut och spridit sig över en stor del av världen. 
T.ex vid olyckan i Chernobyl 1986. Området runtomkring kommer vara farligt i 
hundratusentals år och mellan 1000-1 000 000 avled pga detta. Det är inte okej. Man 
måste kunna garantera säkerheten på en arbetsplats där mängder av folk jobbar. 
Säkerheten har förbättras med åren genom skydd, säkrare dörrar, vakter vid 
reaktorerna osv. 

Exempel från skrivuppgift, fortsatt



Bränslet i kärnreaktorerna, uran är inte förnybart vilket innebär att det finns i en 
begränsad och kommer att ta slut. Uranbrytningen medför stora skador på miljön. 
Eftersom halterna av uran är låga och malmen bryts i dagbrott orsakas det sår i 
naturen. Gruvarbetarna drabbas av cancer i större utsträckning än normalt. 
Transport av uran bidrar också till en stor del av kostnaderna vid gällande 
kärnkraftverkens drift. Det kommer bli allt dyrare ju mindre mängd som återstår. 
En fördel med kärnkraftverk är att fler människor kan få jobb. Man anställer fler, så 
låt oss säga att det sker en framtida olycka. Farliga ämnen släpps ut och inte bara 
naturen påverkas utan också vi människor och vår hälsa. Anta att ett stort antal 
människor avlider. Det kommer skapa problem vid anställning av nya. Fler 
kommer tveka och inte ta jobbet för att man anser att säkerheten inte är 
tillräcklig. Det är inte värt det i slutändan. 
Många tror att kärnkraftverk har lägre kostnader än förnybara energikällor. Att 
bygga upp ett kärnkraftverk kostar inte lika mycket som att bygga upp t.ex ett 
vindkraftverk. Men medan vindkraftverk har låga kostnader i drift, vinden är gratis, 
kostar kärnkraftverk dessvärre mycket mer att driva. T.ex transport av uran tar upp 
en del. 

Exempel från skrivuppgift, fortsatt



Så i slutändan skulle jag säga att de slutar vid ungefär samma kostnad. 
Kärnkraftverk håller möjligen ett antal år längre än förnyelsebara energikällor. Dock 
lämnar kärnkraftverken mycket spår i marken och naturen runt omkring är förstörd. 
Medan 95% av de material som vindkraftverken är byggda av är återvinningsbara och 
marken lämnas oberörd. 
Med tanke på alla nackdelar ett kärnkraft medför är det inte värt risken att vi 
fortsätter använda de. Vi bör därför byta ut kärnkraftverken mot förnybara 
energikällor. Detta projekt måste sättas igång så fort som möjligt eftersom det minst 
tar 40 år att byta ut helt till förnyelsebara energikällor. 

Exempel från skrivuppgift, fortsatt



• Eleverna använde relevanta argument med naturvetenskaplig 
förankring i debatten, t.ex. utsläpp av koldioxid vid jämförelser 
mellan energikällor.

• Eleverna hade både för- och nackdelar med i sina argument i 
skrivuppgifterna efter debatten. Innan debatten var eleverna väldigt 
negativt inställda till kärnkraft. 

• En elev var tydligt för kärnkraft i debatten och argumenterade med 
övertygelse för sin ståndpunkt. I det skriftliga arbetet före och efter 
debatten har eleven starka åsikter mot kärnkraften. Det visar en 
utvecklad förmåga att sätta sig in i andras perspektiv.

Sammanfattande resultat



• Eleverna var väldigt positiva i sin utvärdering kring 
arbetssättet. De tyckte både att det var roligt och att de 
lärt sig mycket. 

• Men det finns förbättringsmöjligheter:
– Gruppindelningen av elever kan göras annorlunda.
– Eleverna upplevde tidspress när de sökte argument.
– En del av eleverna som har lätt att prata tar mycket plats.

Utvärdering
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