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Kritiskt tänkande i läroplanen

Läroplanen Lgr 11:
Eleven ska kunna ”använda sig av ett kritiskt tänkande och 
självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och 
etiska överväganden”

Definierat av forskare
”en målmedveten självkontrollerande värderande slutsats som 
resulterar i tolkning, analys och utvärdering av de bevis och 
konceptuella, metodologiska, kriteriologiska eller kontextuella 
överväganden som slutsatsen bygger på” (Facione, 1990, min 
översättning).



Experter och noviser läser olika



Experters kritiska tänkande

Cynthia Shanahan, Timothy Shanahan & Cynthia Misischia 2011

tolka tendens tydliggöra urval undvika tolkning

i sitt sammanhang nyare fynd bättre  inte sammanhang 

jämföra utsagor material/metoder? jfr förkunskap
ej missförstånd

Avsändare? 

Kontext? 

Verifiera/
korroborera



Kritiskt tänkande i kursplaner och 
nationella prov

• Svenska: sammanföra & tolka; granska & värdera
• Historia: tolka historiebruk; granska & värdera
• Fysik: granska & ta ställning om samhällsfrågor; genomföra systematiska 

undersökningar
• Matematik: tolka & värdera data och problemlösningsstrategier 



Elevers provsvar







• Tydligast samband med ämnesbetyg

• Inte samband: kritiskt tänkande matematik och fysiklab; 
källkritik i svenska och historia. 

• Samband kritiskt tänkande i fysiklab och historia källkritik; 
kritiskt tänkande i matematik och fysik i samhället.

Nygren, T., Haglund, J., Samuelsson, C. R., Af Geijerstam, Å., & Prytz, J. (2019). Critical 
thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school. Education 
Inquiry. 



Kritiskt tänkande i praktiken

• Kritisera inte närvarande elevers lösningar 
(matematik)

• Argumentera utifrån någon annans perspektiv 
(fysik)

• Strukturerad tolkning av texter (svenska)
• Arbeta aktivt med motstridiga uppgifter 

(historia)

Nygren et al WiP



Digital källkritik



Digital källkritik



Digital medborgarlitteracitet 
vad är det?

• Digital competence—från färdighet till läskunnighet (Hatlevik, Guðmundsdóttir & Loi, 2015) 

• Media literacy—förmågan att hitta, värdera, analysera och skapa i olika former (Aufderheide, 
1993; Christ & Potter, 1998; Livingstone, 2004)

• Digital medborgarlitteracitet: förmågan att kritiskt och konstruktivt kunna hitta och hantera 
digital multimodal information om samhällsfrågor (McGrew et al 2018)



Digital källkritik



Kartläggning av utmaningen

Nyhetsvärderaren medborgarforskning
Hur trovärdiga är ungas nyhetsflöden?
+7000 elever (13-19 yrs) samlade in och granskade
+7000 nyheter
Resultat:
• Läser och delar mest trovärdiga nyheter från 

etablerade medier
• Mest trovärdiga nyheter ofta bakom betalväggar

Nygren, Brounéus & Svensson (2019) Diversity and credibility in 
young people’s news feeds, Journal of Social Science Education



Svenska ungdomars självbild: nästan 80% bra på att granska digital 
information (högstadiet & gymnasiet) (Skolverket 2016)



Det här är Aftonbladets hemsida. Sidan innehåller nyheter och reklam. 
Markera nedan de artiklar med pilar som du tror är nyheter

21%

85%

63%

25%

42%
40%

22%





Vilken av artiklarna tycker 
du är mest trovärdig?

Esteter bättre

23%

34%

43%



Rökning kan inte bara orsaka cancer utan också ge svåra skador på 
cirkulationssystemet med påverkan på blodkärl och hjärta. Kan bilden ovan av 
Kai Bastard ses som ett bevis på att dessa skador kan uppstå vid rökning?

Yrkesprogram och flerspråkiga är bättre
Ja: 24% Nej: 76%



Är detta en trovärdig källa för klimatfrågor? (För att besvara frågan 
kan du använda all information som finns på sidan, öppna en ny 
flik och göra sökningar på nätet)

Naturvetare är bättre



1. De som är bra på digital källkritik:

i) skattar tillgång till pålitliga nyheter högt.
ii) har högre utbildning 
iii) läst särskilt humaniora & konst el. naturvetenskap 
iv) medelålders
v) jobbat med källkritik

2. De som är dåliga på digital källkritik:

i) ser sig som bra på att hitta information på nätet
ii) anser att information på nätet är trovärdig
iii) yngre

Nygren & Guath, 2019
Guath & Nygren WiP



Impact Associations
Self-rated
variables

Total 
number
correct

Aftonbladet Expressen Climate
change

Smoking

Lower
ratings 
search
ability

Program: 
HU/ES +, NA 
+, TE +

Program: 
NA +

Cohort: 
Upper 
secondary 
2nd year +

Program: 
NA + 

Cohort: 
Upper 
secondary 
3rd year -

Higher 
ratings on 
internet info 
reliability

Credibility 
importance 
+

Credibility 
importance 
+

Program: 
HU/ES +

Credibility 
importance 
+

Program: 
HU/ES-,
NA -, TE -

Internet info 
reliability -

Gender: 
Boys -
Language at 
home: 
Swedish -
Credibility 
importance -
Internet info 
reliability +
Search 
ability -
Test 
occasion: 
pre +

Students’ contrasting skills 
and attitudes

• Credibility importance as 
key

• Divide between vocational
programs and theoretical
programs.

• Manipulated image as a 
contrast

• Disciplinary literacy in the 
natural sciences

• No advantage to study
social sciences

Nygren & Guath (WiP) 
Evaluating newsfeeds: 
Students’ contrasting skills and 
attitudes



Försvar mot desinformation



Självtest med feedbacksystem



Självtest med feedbacksystem



Omvänd bildsök med Invid



Identifiera manipulativa 
strategier

badnewsgame.se

Roozenbeek, van der Linden & Nygren (Submitted) Bad 
News Around the World: A Global Vaccination Program 
Against Online Misinformation

Försvar mot manipulation och desinformation

http://badnewsgame.se


Ämnesdidaktiska utmaningar i digitala 
miljöer

1. Vikten av ämneskunskap – fakta och färdighet 
2. Svårt med vetenskaplig nyfikenhet
3. Läsa lateralt som ett proffs
4. Identifiera manipulativa strategier 

badnewsgame.se
5. Urbana myter

– Digital natives – snarare ”fjärilsdefekten”
– Självstyrt lärande – vilsna barn som spelar safe
– Multitasking
– Bra på programmering = digitalt kompetent
– Tillgång till datorer minskar klyftor



Digitala prov som utmaning

The students who took the test online performed as if they’d had 
five fewer months of academic preparation in math and 11 fewer 
months of preparation in English than their peers who took the 
test on paper 

Backes, B., & Cowan, J. (2019). Is the pen mightier than the keyboard? The 
effect of online testing on measured student achievement. Economics of 
Education Review, 68, 89-103. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.12.007

https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.12.007


Möjligheter

– Tillgänglighet (Rosensweig 1999; Nygren 2014)

– Multimodalitet – se, lyssna, skapa (Vasudevan 2010; 
Kress 2003, 2010; Selander & Åkerfeldt 2008, Säljö 2012) 

– Talsyntes bra för visst lärande (Elkind, Cohen & Murray 
1993; Anderson-Inman & Horney 2007).



Digitala resurser i matematik och fysik

https://cognitionmatters.org/se/vektor/
https://www.youcubed.org/
https://aaalab.stanford.edu/
https://phet.colorado.edu/

https://aaalab.stanford.edu/
https://aaalab.stanford.edu/
https://aaalab.stanford.edu/
https://phet.colorado.edu/


Evidensinformerad praktik 

Svårt att läsa på skärm, bättre med böcker & tryckt material
Delgado et al. 2018. Don't throw away your printed books: A meta-analysis.

Läsa mycket och läsa facklitteratur överbryggar klyftor
Cummins (2019) Developing School-Based Language Policies: Articulating Pedagogical Choices in Relation to Societal Power Relations and the Image of the Multilingual Student, 
Keynote IAEI  

Bättre anteckna med penna och papper 
Mueller & Oppenheimer 2014

Skärmar stör föreläsningar 
Sana et al 2013; Kraushaar & Novak 2010

En bit i taget med ledande/problematiserande frågor
Rothkopf, E. Z. (1970); Wiliam, D. (2006). Formative assessment; Sweller (2006) Cognitive Load Theory

Bra med många små prov
Karpicke & Blunt(2011) Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping, Science.



Ge struktur och helhet inför lärande av ny svår kunskap
Ausubel, D. (1960). The use of advance organizers in the learning and retention of meaningful verbal material. Journal of 
Educational Psychology, 51, 267–272.

Elaboration theory - Ökad svårighetsgrad eftersom
Reigeluth, C., Merrill, M. D., Wilson, B., & Spiller, R. (1980). The elaboration theory of instruction: A model for structuring 
instruction. Instructional Science, 9, 195–219.

Second-order scaffolding – mindre lärarstyrt med växande kunskapsnivå. 
Van Merriënboer, Jeroen JG, and Paul A. Kirschner. Ten steps to complex learning, 2012.

Expertise Reversal Effect - Utmaningar utifrån novis eller expert 
Kalyuga, Slava, et al. "The expertise reversal effect." Educational psychologist 38.1 (2003): 23-31. 

Evidensinformerad praktik 



Ämnesdidaktik 



Utmaningen! Att hitta balansen

Ämnesdidaktisk digital kompetens 



Utmaningen! Att hitta balansen

Ämnesdidaktisk digital kompetens 

När och hur kan digitala medier försämra min undervisning?

När och hur kan digitala medier bidra till undervisningen i mitt ämne ?



”Lärare ska ha kunskap och mandat att avgöra när och hur 
digitala verktyg ska användas för att stärka lärandet, och när de 
inte ska användas.” 

Utbildningsminister Gustav Fridolin



Tack för att ni lyssnat!

Tankar,  frågor, kommentarer?

Rabattkod på nok.se: fejk


