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Sammanfattning 

I skolans styrdokument betonas vikten av att elever ges möjlighet att 

utveckla sitt kritiska tänkande. Detta är inte minst angeläget i dessa ti-

der av tillgång till sociala medier och spridande av så kallade alterna-

tiva fakta. Trots sin positiva klang finns det dock ingen etablerad kon-

sensus kring vad kritiskt tänkande egentligen är. Inom ramen för ett 

skolutvecklingsprojekt i samverkan mellan Uppsala universitet och Ti-

undaskolan, en 4-9-skola i Uppsala, utforskar vi hur kritiskt tänkande 

kan uttryckas i undervisningspraktiken i ämnena svenska, historia, 

matematik och fysik. Som exempel har vi i fysikämnet designat, genom-

fört och analyserat en undervisningssekvens utifrån kärnkraft som 

tema, där elever i årskurs 9 gavs möjlighet att anamma olika åsikter 

och argument i frågan genom rollspel. Eleverna genomförde en debatt, 

där de representerade olika parter: boende nära Forsmark, miljöorga-

nisationen Grön Fred, och företag som utvecklar kärnkraft, respektive 

vindkraft. Före och efter debatten skrev eleverna individuella texter där 

de argumenterade för sin personliga åsikt i frågan: Ska kärnkraften 

bevaras som den är, läggas ner, eller utvecklas? Vi fann att de genom 

debatten fick goda möjligheter att utveckla och visa kunskaper motsva-

rande flera kunskapskrav i kursplanen i fysik som annars sällan berörs 

i fysikklassrummet, såsom, för betyg A: ”Eleven kan samtala om och 

diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer 

då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med väl-

utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekven-

ser.” Som exempel på naturvetenskapligt förankrade argument utnytt-

jade eleverna genererad energi per utsläppt mängd koldioxid som ett 

mått vid jämförelser mellan kärnkraft och andra energikällor. I de in-

dividuella texterna höll de flesta eleverna fast vid sina åsikter från in-

nan de arbetade med temat även efteråt, men nu med fler och mer ny-

anserade argument. 
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Kritiskt tänkande – vad är det? 

Kritiskt tänkande har kommit att uppmärksammas alltmer på senare år, inte 

minst mot bakgrund av oro för spridning av vinklade eller rent av falska budskap 

på sociala medier, och populärvetenskapliga böcker på temat har fått gott gensvar 

i Sverige (t.ex. Frans, 2017; Popov & Christenson, 2016; Wikforss, 2017). 

I utbildningssammanhang vill vi att våra elever och studenter utvecklar ett 

kritiskt förhållningssätt till de utsagor de möter. Det är dock inte självklart vad 

detta kritiska tänkande egentligen är och hur det kan uttryckas i skolan. Inom 

forskningen om kritiskt tänkande har det till exempel debatterats i vilken ut-

sträckning det rör sig om en generell förmåga hos individen (Ennis, 1989), eller 

om kritiskt tänkande är möjligt enbart kring ämnen och kontexter individen har 

kunskap om (McPeck, 1990). Det är vidare inte klart om kritiskt tänkande ska 

betraktas som en förmåga eller mer som en typ av omdöme. En panel av experter 

på området, samlade av American Philosophy Association, utgick från det senare 

och enades om följande definition av ‘critical thinking’: 

purposeful, self-regulatory judgment which results in inter-
pretation, 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, s. 3). 

Om detta känns tekniskt och omständligt, är Wikforss (2017, s. 206) kanske mer 

rakt på sak utifrån vad det ska leda till: ”Det kritiska tänkandet syftar till att be-

svara en specifik fråga: Finns det goda skäl att tro detta?”. 

Kritiskt tänkande har även gjort sitt intåg i svenska styrdokument. I över-

gripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan, Lgr 11, under punkten 

kunskaper, slås fast att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola /…/ kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formu-

lera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden” (Skolverket, 

2011b, s. 13). I kursplanen för fysik berörs kritiskt tänkande uttryckligen. Under 

ämnets syfte anges: ”Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att 

söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika ty-

per av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett 

kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informat-

ionskällor” (Skolverket, 2011a). 

Nygren och kollegor (2018) har studerat hur kritiskt tänkande uttrycks i 

kursplanerna i Lgr 11 för ämnena svenska, historia, matematik och fysik, samt 

hur detta berördes i de nationella proven i de ämnena från läsåret 2012/2013, 

som är fritt tillgängliga för forskningen. I det nationella provet i fysik berördes 

två aspekter av kritiskt tänkande i två övergripande förmågor. I relation till ”för-
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mågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik” skulle elever utvär-

dera planerade eller genomförda experiment, med avseende på tänkbara felkällor 

och hur experimenten skulle kunna göras ännu bättre. Den här aspekten av kri-

tiskt tänkande i fysikundervisning, som är nära kopplad till experiment och tolk-

ning av mätdata, har betonats i den internationella fysikdidaktiska forskningen 

på senare tid (t.ex. Holmes, Wieman, & Bonn, 2015). Den andra aspekten av kri-

tiskt tänkande motsvarar ”förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska 

information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö 

och samhälle” (Skolverket, 2011a). I fysikprovet 2012/2013 gjordes detta med en 

uppgift där eleverna ombads att ge energiministern en rekommendation om vilka 

energikällor som bör användas, med välgrundade argument utifrån given inform-

ation. Detta ligger väl i linje med utvecklingen mot att involvera samhällsfrågor 

med naturvetenskapligt innehåll i NO-undervisningen (Ekborg et al., 2016). 

Nygren och kollegor (2018) har vidare analyserat provresultat på nationella 

proven 2012/2013 från elever på en skola som skrev prov i de fyra ämnen som 

berörs av studien. Korrelationen var generellt låg mellan poäng på uppgifter som 

bedömts testa kritiskt tänkande i olika ämnen. Korrelationen var emellertid hög 

mellan poäng på uppgifter som bedömts testa kritiskt tänkande och slutbetyg i 

respektive ämne. Detta kan tolkas som stöd till McPecks (1990) syn att man end-

ast kan tänka kritiskt kring områden där man har ingående kunskaper. Resultatet 

genererar också ytterligare frågor. Till exempel, är det mest fruktbart att se kri-

tiskt tänkande som en aspekt av generell kunskap i ett ämne, eller som att det 

möjliggörs av kunskapen? Hur arbetar lärare med att elever ska nå de ambitiöst 

formulerade kunskapskraven på området? För svar på sådana frågor behövs 

forskning på klassrumspraktiken. 

Skolutvecklingsprojekt kring kritiskt tänkande – kärnkrafts-
debatt 

Inom ramen för skolsamverkan mellan Uppsala universitet och skolor i Uppsala 

kommun har vi initierat ett skolutvecklingsprojekt kring kritiskt tänkande, där 

ämnesdidaktiska forskare samarbetar med lärare vid Tiundaskolan, en 4-9-skola 

i Uppsala, i delprojekt kring ämnena svenska, historia, matematik och fysik. Vid 

ett uppstartsmöte med NO-lärare hösten 2017 identifierades att lärare och elever 

framför allt upplever en utmaning kring kursplanens formuleringar rörande att 

granska information och ta ställning i frågor som rör samhället. En delprojekt-

grupp formerades utifrån fysik som ämne med oss tre författare som deltagare, 

och vi beslutade oss för att fokusera på den andra identifierade aspekten av kri-

tiskt tänkande i delprojektet. 

Kärnenergi har uppmärksammats som ett lämpligt exempel på tema att utgå 

från i undervisningen om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll 
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(Popov & Christenson, 2016). Vi designade en undervisningssekvens kring kärn-

kraft som energikälla, där vi ville att eleverna skulle ges möjlighet att finna argu-

ment och ta ställning i form av rollspel (Simonneaux, 2001). 

 

 
Figur 1. En grupp elever som representerar ett vindkraftsföretag håller sitt inledningsanförande i kärnkrafts-
debatten. (Foto: Författarna) 

Eleverna fick först en enskild, skriftlig uppgift där de skulle argumentera för om 

kärnkraften i Sverige bör bevaras som den är, läggas ner, eller utökas. Sedan de-

lades eleverna upp i fyra grupper som representerade olika intressen: boende i 

närheten av kärnkraftverket Forsmark, den kärnkraftskritiska miljöorganisat-

ionen Grön Fred, ett franskt kärnkraftsföretag, och ett vindkraftsföretag. Ele-

verna fick grundläggande information och uppgiften att söka mer information, 

för att förbereda sig på en debatt, där de olika intressena ställdes emot varandra.  

Vid lektionen startade grupperna med inledningsanföranden (se Figur 1), 

följt av debatt utifrån deras respektive roller (se Figur 2), där vi lärare och fors-

kare förhöll oss ganska passiva. Efter debatten fick eleverna återigen den enskilda 

uppgiften att i skrift argumentera för vad vi bör göra med kärnkraften i Sverige. 

Data samlades in i form av de skriftliga uppgifterna och videoobservation av an-

föranden och debatter, samt en skriftlig utvärdering av momenten från eleverna, 

vilka sedan analyserades av delprojektgruppen. 



Kärnkraftsdebatt ger möjlighet till kritiskt tänkande i högstadiefysiken 
 

43 
 

 
Figur 2. Två grupper av elever engagerade i kärnkraftsdebatt. (Foto: Författarna) 

Resultat från kärnkraftsdebatt och argumenterande texter 

Eleverna var mycket engagerade i sina roller under debatten, men även i inled-

ningen där de presenterade sina ställningstaganden. De använde naturveten-

skapliga argument i sina debatter, där de jämförde olika energikällor utifrån ob-

jektiva kriterier som till exempel koldioxidutsläpp per genererad energimängd 

eller antal människor som dör som konsekvens av tekniken. Eleverna byggde vi-

dare på varandras argument och lyssnade aktivt på varandra. Våra farhågor om 

att eleverna inte skulle ta del av varandras argument utan bara använda sig av 

sina egna argument infriades inte. Att eleverna var indelade i grupper som var 

tilldelade sin åsikt i kärnkraftsfrågan gav eleverna som har svårt att delta munt-

ligt en chans att vara med utan att behöva stå personligen för åsikterna. Några 

elever var passiva under själva debatten men deltog i det inledningsanförande 

som de höll innan debatten startade.  

Eleverna var mycket negativa till kärnkraft i det skriftliga arbetet de gjorde 

innan arbetet startade. Övervägande del av eleverna ville lägga ner kärnkraften 

snabbast möjligt. När eleverna sedan fick skriva sina tankar igen efter debatten 

höll de kvar vid åsikten att kärnkraften bör läggas ner, men vi kunde se tydligt att 

eleverna använde fler argument efter debatten. De skrev då även fördelar med 

kärnkraft. De kunde använda fler naturvetenskapliga argument i sina arbeten ef-

ter debatten. Oavsett vilken grupp de tillhörde under debatten var resultatet 

längre argumenterande texter och fler argument både för och emot kärnkraft.  

Till exempel berörde Anna (fingerade namn används) hanteringen av radi-

oaktivt avfall på följande sätt före debatten: 
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När uranet som används ska brytas ner tar det väldigt 
lång tid innan det inte längre är radioaktivt. Om något 
skulle gå snett skulle det bli väldigt farligt (Anna, före). 

I det skriftliga arbetet efter debatten hade Anna kvar sin grundsyn på avfallet som 

problematiskt, men kunde nu vara mer specifik och utförlig i sitt användande av 

naturvetenskapligt grundade argument: 

Det svåra med kärnkraftverk är vad man ska göra med det 
använda bränslet, uran, som är radioaktivt. Det tar upp till 
100 000 år för uranet att inte längre vara radioaktivt och 
måste därför förvaras väldigt säkert och isoleras för män-
niskan och naturen. Det man valt att göra är att gräva ner 
uranet flera hundra meter i berggrunden. Uranet är inte 
”bara” radioaktivt, utan innehåller även extremt giftiga ke-
mikalier med ämnen som plutonium (Anna, efter). 

På liknande sätt utvecklade Bertil sin syn på koldioxidutsläpp i relation till kärn-

kraften, i beskrivningarna före respektive debatten: 

Nackdelen med kärnkraftverk är att det har ett högaktivt 
avfall som måste lagras någonstans i säkert förvar under 
en väldigt lång tid. Dock har kärnkraften ganska låga kol-
dioxidutsläpp (Bertil, före). 

Kärnkraften släpper inte ut några koldioxidutsläpp när 
den är igång men vid transporterna av uran till verket 
transporteras släpps det ut koldioxid. Men om man använ-
der miljövänligare transporter så kan man minska utsläp-
pen även där. (Bertil, efter). 

Ett annat exempel är Cecilia som i sitt arbete innan debatten skrev några få rader 

om att kärnkraften var dålig och därför borde avvecklas. Efter debatten skrev hon 

nästan två A4-sidor med både för- och nackdelar kring kärnkraft. Hon landade i 

samma åsikt om att kärnkraften bör avvecklas men argumenten var fler och mer 

byggda på naturvetenskap. Slutligen var David i debatten mycket övertygande om 

att kärnkraft var den nya tidens energikälla. Han förespråkade tydligt att kärn-

kraft med fjärde generationens reaktorer var ett mycket säkert och produktivt al-

ternativ. I sina skriftliga arbeten skrev han däremot tvärtom! David använde både 

för- och nackdelar kring kärnkraft i sina skriftliga arbeten, men där tyckte han att 

nackdelarna överväger fördelarna och att kärnkraften bör avvecklas. 
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Diskussion 

Eleverna gavs med undervisningsupplägget möjlighet att arbeta mot kunskaps-

krav och visa upp de relevanta kunskaperna, något som annars kan vara svårt att 

åstadkomma med mer traditionella undervisningsformer. Till exempel ställs föl-

jande kunskapskrav för betygsnivå 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 väl-
utvecklade 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 inform-
ation och använder då olika källor och för välutvecklade 
och väl underbyggda resonemang om informationens och 
källornas trovärdighet och relevans (Skolverket, 2011a). 

Med undervisningssekvensen fick eleverna utökat utrymme för argumentation 

och resonemang kring samhällsnära frågor genom diskussioner i mindre grup-

per. Eleverna uppskattade övningen, och alla var positiva i den skriftliga utvärde-

ringen som de fyllde i efter arbetet med undervisningssekvensen. Som möjlig för-

bättring lyfte de fram att de skulle vilja få mer tid att förbereda sig på debatten, 

eftersom de upplevde att det blev stressigt när de skulle samla sina argument. 

Som en möjlig kritik av arbetssättet upplever vi en risk att elever som är 

starka på logisk förmåga och räknefärdighet, med goda förutsättningar för stu-

dier och ett yrkesliv inom naturvetenskap och teknik, men sämre kommunikat-

ionsförmåga, inte kommer till sin rätt fullt ut i den här typen av övningar. Detta 

är dock snarare en inneboende konsekvens av betoningen på kommunikation i 

kursplanen och dess kunskapskrav, än hur lärare väljer att lägga upp undervis-

ningen för att hjälpa sina elever att uppnå dem. 

Det finns vidare en utmaning i att debattformen bjuder in till att försöka 

vinna över sin motståndare, snarare än att försöka nå en gemensam, fördjupad 

kunskap på området. Mercer (1995) förespråkar undervisningsformer som upp-

muntrar utforskande samtal, där elever tillsammans försöker reda ut ett område 

genom dialog, framför disputerande samtal, där de är fast i på förhand bestämda 

positioner. Simonneaux (2001) jämförde elevers samtal kring genmodifierade 

fiskar – en annan samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll – vid rollspel, 

där de antog givna roller, med en debatt där de utgick från sina egna personliga 

ståndpunkter. Hon fann att eleverna utnyttjade mer retoriska grepp för att över-

tyga sina motståndare vid rollspel, men använde mer varierade argument vid de-

batten utifrån egna ställningstaganden, vilket ledde till en högre kvalitet i resone-
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manget. På motsvarande sätt fann Garcia-Mila och kollegor (2013) att parvis di-

alog mellan sjundeklassare kring dilemman rörande olika energikällor ledde till 

fler bemötanden av möjliga motargument om eleverna ombads att komma fram 

till gemensam konsensus, i jämförelse med då de instruerades att försöka över-

tyga den andra om sin lösning. 

I vår studie fann vi emellertid att eleverna använde naturvetenskapligt grun-

dade argument i rollspelet på ett bra sätt, och var imponerade av att de tog till sig 

argument för motsatta ståndpunkter för att kunna bemöta dem. De lyckades i stor 

utsträckning att kombinera fokus på uppgiften att lära sig om kärnkraft som ener-

gikälla med dess för- och nackdelar, med ett engagemang i att vinna debatten. Vi 

har inte samlat in data från processen då eleverna förberedde sig inför debat-

terna, men det kan vara så att de då utnyttjade en mer dialogisk form av samtal 

inom sina respektive grupper för att kartlägga och bedöma argument för och 

emot deras sak. För att ytterligare betona inslaget av dialog framför debatt plane-

rar vi i nästa iteration av kärnkraftsdebatten att låta eleverna utvärdera de olika 

argumenten de har hört i debatten i sina mindre grupper innan de skriver sina 

skriftliga uppgifter igen. 

Vid vissa av debattillfällena blev dock en eller några av eleverna domine-

rande. Situationen utvecklades till att de andra grupperna förgäves försökte finna 

argument för sitt perspektiv, som de dominerande eleverna lyckades bemöta, ofta 

med sakliga motargument men ibland med mer retorisk skicklighet utan tydlig 

förankring. Det fanns ett könsmönster där de dominerande eleverna typiskt var 

pojkar, medan många flickor med goda studieresultat i övrigt inte lyckades ta ut-

rymme för att visa sin förståelse i debatten fullt ut. Vår upplevelse här var att 

dynamiken var mer konstruktiv i de fall då elever med väl utvecklad argumentat-

ionsförmåga hade tilldelats en utmanande roll, som till exempel då David fick re-

presentera det franska kärnkraftsföretaget mot sin egen övertygelse.  
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