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Kärnkraftsfrågan har sedan åttiotalet varit omdebatterad i Sverige och under 2011 har
frågan blivit högaktuell efter kärnkraftsolyckan i Fukushima. Eftersom
demokratibegreppet utgör grunden i den svenska skolan är det relevant att ifrågasätta
hur olika former av kärnkraftsundervisning står i relation till demokratiuppdraget. Syftet
med studien var att undersöka hur ett antal lärare beskriver sin kärnkraftsundervisning i
förhållande till demokratiuppdraget, därutöver att konstruera ett rollspel om kärnkraft
utifrån lärarnas tankar och demokratiuppdraget. Första delen av studien bygger på
intervjuer med högstadielärare i de naturorienterade ämnena. Respondenterna fick
beskriva sin kärnkraftsundervisning, vilken sedan utvärderades i förhållande till skolans
demokratiuppdrag. Under intervjuerna framkom förutom faktamässiga mål med
kärnkraftsundervisningen även mål som kan kopplas samman med demokratiuppdraget,
exempelvis att eleverna ska kunna argumentera, delta i samhällsdebatten och kunna ta
ställning i kärnkraftsfrågan. Några beskrev faktakunskaper som huvudmålet medan
andra beskrev det som ett medel för att kunna nå andra mål, såsom ovannämnda.
Respondenterna använde olika undervisningsmetoder men vanligast förekommande var
traditionella teorilektioner och diskussioner. Studiens andra del utgick från främst
litteraturöversikten samt råd från experter inom rollspel, för att därigenom utveckla ett
rollspel om kärnkraft som levde upp till demokratiuppdraget. Rollspelet som
konstruerades påvisade i teorin att väl genomtänkta rollspel kan utveckla flera viktiga
demokratiska kunskaper och färdigheter hos eleverna. Positivt var att lärarna framhöll
många mål av demokratisk karaktär och en förklaring till detta är att kärnkraftsfrågan
länge har varit en omdebatterad samhällsfråga där flera intressen har stått mot varandra,
vilket kan ha medfört att kärnkraftsfrågan betraktas som en politisk fråga.
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The nuclear issue is highly topical after the Fukushima-accident and since the concept
of democracy is the foundation of the Swedish school, it's pertinent to question how
different forms of nuclear education is related to the democracy assignment. The
purpose of this study was to examine how some teachers describe their nuclear
education in relation to the democratic assignment and to create a roleplay about nuclear
power using the teachers' thoughts and the democratic engagement. The first part of the
study is based on interviews with high school teachers in science studies. They
described their nuclear education and their dictums were analyzed in relation to the
school's democratic assignment. The interviews revealed, not just factual about nuclear
education, but also goals that can be linked to the democratic engagement; students
should be able to argue, participate in public debate and take a position on the nuclear
issue. Some described the factual knowledge as the primary objective, others as a means
to achieve other objectives, such as the above. Respondents used different teaching
methods, most common were traditional theory lessons and discussions. Positive was
that the teachers pointed out many goals of democratic character, maybe because the
nuclear issue is a controversial social issue, which may have led to that it's being
considered a political issue. The study's second part was mainly based on literature and
advice from experts in role-playing. The results showed that the role play, in theory,
may develop important democratic skills and knowledge in students.

Förord
Denna studie har gjorts av Emelie Lindström Brage och Anna Andersson. Arbetet
påbörjades under hösten 2010 för att sedan läggas vilande på grund av andra studier
men i april 2011 sattes full fart framåt och genom hela sommaren har det arbetats flitigt
med att färdigställa rapporten. Under arbetet med studien har områdena delats upp på så
sätt att vi ansvarat för olika delar men gemensamt bestämt oss för slutresultatet som
presenteras i följande rapport. Vi har hjälpts åt på så sätt att det den ena har skrivit har
den andre korrekturläst och tvärt om samt bidragit med åsikter och tankar till varandra.
Kapitel (1) arbetade vi tillsammans med och av kapitel (2), bakgrunden, har Emelie haft
huvudansvar över följande kapitel: (2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7.1-2.7.3, 2.7.6-2.7.9, 2.7.112.7.12) och Anna har haft huvudansvar över följande kapitel: (2.4, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.10,
2.7.13, 2.8). Kapitel (2.3) samt (2.9) har vi hjälpts åt att hitta lämpliga källor till som vi
sedan sammanställt, Anna lite mer av kapitel (2.3) och Emelie det mesta av kapitel
(2.9). Kapitel (3) har vi delvis arbetat fram tillsammans, men Emelie har gjort den större
delen av skrivandet av metoddelen. Anna gjorde fem av de sex intervjuerna till kapitel
(4), resultatet, men vi har tillsammans analyserat respondenternas utsagor och
sammanställt ett underlag för vårt resultat vilket sedan skrivits av Emelie. Rollspelet har
vi från grunden utformat tillsammans men korrigeringarna efter feedbacken från
rollspelsexperterna har Emelie ansvarat för. Kapitel (5.1) och (5.2), diskussionen, har vi
tillsammans kommit fram till det innehåll som presenteras vilket sedan Emelie har
författat. Studiens kunskapsbidrag (5.3) är gemensamma tankar som Anna författat och
kapitel (5.4) är gemensamma tankar som Emelie författat. Kapitel (6), referenser,
bilagor samt rapportens formalia har Anna haft huvudansvar för. Målet har varit att
försöka se till att arbetsbelastningen varit så rättvis som möjligt sett till antalet
arbetstimmar.
Vi vill även rikta ett tack till våra handledare Jörgen Dimenäs, Mikael Ejdebäck och Ola
Nyqvist samt till Krister Karlsson och Kennert Orlenius för all feedback som gjort detta
arbete möjligt. Vi vill även tacka våra familjer som fått stå ut med en tid av högst
upptagna studenter.
Emelie Lindström Brage och Anna Andersson
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1 Inledning
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket
2011a) har demokratibegreppet i särklass det största utrymmet och det betonas att
skolan ska vila på demokratins grund, vilket bland annat innebär att skolan ska vara
saklig, allsidig och utveckla elevernas förmåga att ta ställning. Demokratibegreppet är
dock komplext och tolkningsutrymmet är stort. Enligt egna erfarenheter ser lärare
mycket olika på sitt demokratiuppdrag och vi anser att en viktig del av
demokratiuppdraget är att ge eleverna möjligheten att utvecklas till kritiska,
reflekterande samhällsmedborgare som kan delta i debatter och aktivt ta ställning i olika
samhällsfrågor.
Kärnkraftsfrågan är en samhällsfråga som diskuterades som flitigast under 1980-talet
men som det senaste året fått en nytändning i samband med kärnkraftsolyckan i
Fukushima. Kursplanerna i fysik, kemi och biologi (Skolverket, 2011b) framhåller att
eleven ska få möjligheten att utveckla sin förmåga att använda sina kunskaper inom
ovannämnda ämnen för att kunna granska information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör energi och miljö. Kärnkraftsfrågan har därmed en given plats i
undervisningen. Men hur behandlar lärare kärnkraftsfrågan i sin undervisning? Enligt
egna erfarenheter av miljöundervisning generellt sett är intrycket att många lärare har
som mål att utveckla ”miljösmarta” elever som ”tänker och tycker rätt” om
miljöproblem/miljöfrågor, det vill säga de bedriver en normerande undervisning.
Eftersom demokratibegreppet utgör hela skolans grund anser vi det rimligt att
ifrågasätta hur all undervisning, däribland hur olika former av kärnkraftsundervisning,
står i förhållande till skolans demokratiuppdrag. Därför bygger detta examensarbete just
på hur olika varianter av kärnkraftsundervisning står i förhållande till demokratiuppdraget.
Sammantaget vill vi verka för att våra framtida elever ska utvecklas till aktiva, kritiska,
reflekterande samhällsmedborgare som kan delta aktivt i dagens miljö- och
energifrågor, däribland kärnkraftsfrågan. Visionen är även att eleverna ska erhålla en
saklig men även allsidig syn på kärnkraftsfrågan, vilket exempelvis innebär att de ska
kunna se på frågan utifrån olika perspektiv och förstå samt respektera andras åsikter och
argument. Orden är fina men hur kan drömbilden omsättas i realiteten? Återigen står vi
inför en komplex fråga utan självklara svar. Dock är vi övertygade om att de
arbetsmetoder som styr miljöundervisningen, däribland kärnkraftsundervisningen, har
en stor inverkan på elevernas möjlighet till lärande. Rollspel är en arbetsmetod som har
fått större utrymme på senare tid. I teorin kan väl genomtänkta rollspel bidra till att
utveckla elevernas förmåga att tänka kritiskt och se kärnkraftsfrågan utifrån olika
perspektiv. Ett rollspel kan även ge eleverna en inblick i hur debatter i en demokrati kan
yttra sig, ge förutsättningar för att vilja och kunna delta aktivt samt kunna ta ställning i
kärnkraftsfrågan. Vår förhoppning är att utveckla ett rollspel som kan införliva detta
även i praktiken.
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syfte
Studien syftar till att undersöka hur ett antal lärare beskriver sin kärnkraftsundervisning
i förhållande till skolans demokratiuppdrag och att konstruera ett rollspel om kärnkraft
utifrån lärarnas tankar samt skolans demokratiuppdrag.

Frågeställningar
1. Hur beskriver lärarna sin kärnkraftsundersundervisning i förhållande till skolans
demokratiuppdrag?
2. Hur skulle ett rollspel om kärnkraft kunna gestaltas utifrån demokratiuppdraget,
i teorin?
För förtydligande så frågas inte respondenterna om deras kärnkraftsundervisning i
förhållande till demokratiuppdraget, utan det är deras beskrivningar av sin
kärnkraftsundervisning som vi analyserar utifrån skolans demokratiuppdrag.

2

2 Bakgrund
Nedan kommer en litteraturgenomgång att presenteras. Först kommer en genomgång av
studiens ramverk, demokratibegreppet och rollspel som arbetsmetod att lyftas fram,
vilket kan betraktas som en didaktisk litteraturgenomgång. Därefter kommer en
ämnesteoretisk litteraturgenomgång, som behandlar kärnkraft. Den didaktiska
genomgången och den ämnesteoretiska genomgången har en nära relation till varandra
eftersom de didaktiska valen i stor utsträckning beror på det ämnesinnehåll som
behandlas.

2.1 Studiens ramverk
Skolverket (2001) genomförde en kartläggning av miljöundervisningen i den svenska
skolan. Studien visade att det existerade tre olika sätt att se på den ”rätta”
miljöundervisningen i den svenska skolan. Dessa kom att benämnas som
miljöundervisningstraditioner och fick namnen faktabaserad miljöundervisning,
normerande miljöundervisning och undervisning om hållbar utveckling. Ovanstående
referens anser att miljöundervisningstraditionerna kan användas som ett analysverktyg
och underlätta för pedagoger att tala om olika sätt att undervisa i miljöfrågor. De tre
miljöundervisningstraditionerna utgör vår studies ramverk. Nedan presenteras varje
undervisningstradition kortfattat.

2.1.1 Faktabaserad miljöundervisning
Skolverket (2001) menar att miljöfrågorna främst ses som vetenskapliga och ekologiska
frågor inom den faktabaserade miljöundervisningen. Miljöproblemen är i själva verket
kunskapsproblem som kan lösas genom forskning och genom att allmänheten
informeras. Vetenskapliga experter förväntas lösa de så kallade miljöproblemen.
Undervisningen bygger främst på ämneskunskaper, där objektiva, vetenskapliga fakta
och begrepp förmedlas till eleverna. Utifrån den kunskap som förmedlats utgår man från
att eleven ska kunna ta ställning och handla. Sandell, Öhman och Östman (2005) menar
att lärarledda lektioner är vanligast, men att även laborationer, exkursioner och
studiebesök kan förekomma. Undervisningen förekommer ofta inom det enskilda
ämnet.

2.1.2 Normerande miljöundervisning
Skolverket (2001) menar att inom den normerande miljöundervisningen ses
miljöfrågorna som värdefrågor. Miljöproblem har uppstått genom en konflikt mellan
naturen och samhället i övrigt och kan lösas genom att påverka miljömoralen hos
3

människor. De som bestämmer de rätta värderingarna är experter från olika vetenskaper.
En lärare som utgår från normerande miljöundervisning har som mål att eleven
utvecklar miljövänliga värderingar och beteenden. Med kunskaper inom framförallt
ekologi utgår man ifrån att eleverna självmant kommer att vilja handla miljövänligt och
att de även kommer att utveckla en handlingskompetens. Sandell, Öhman och Östman
(2005) framhåller att miljöundervisningen ofta är tematisk där en specifik miljöfråga
behandlas under en bestämd period. Såväl lokala som globala problem behandlas och ett
framtidsperspektiv beaktas. Förutom kunskaper och värderingar vägs även känslor hos
eleverna in. Undervisningen bygger till stor del på grupparbeten där eleverna är aktiva i
sin kunskapsinhämtning, till exempel genom att de söker efter fakta och genom
problemlösning av olika slag.

2.1.3 Undervisning om hållbar utveckling
Skolverket (2001) framhåller att miljöfrågorna inom den här undervisningstraditionen
betraktas som konflikter mellan olika intressen. Vad som är ett miljöproblem är inte helt
självklart eftersom människor har olika värderingar och synsätt, vilket resulterar i att
olika fenomen betraktas som problem och att olika människor ser på problemen med
olika grad av allvar. Vetenskapsmännen kan därmed inte ge någon entydig moralisk
vägledning utan alla människor är likvärdiga då det gäller värdefrågor. Kärnan inom
denna miljöundervisningstradition är att miljöfrågor ses som politiska frågor som löses
genom demokratiska processer. Miljöfrågor är förknippade med hela samhället och
därför lyfts de fram utifrån flera olika perspektiv. Hållbar utveckling är ett begrepp som
används ofta och definieras utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Förutom
ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv ingår även estetiska och etiska aspekter i
undervisningen. Ovanstående referens lyfter fram huvudsyftet inom traditionen: "Syftet
med undervisningen är att eleverna aktivt och kritiskt värderar olika alternativ och tar
ställning." (Skolverket, 2001, s. 22)
Sandell, Öhman och Östman (2005) menar att de konflikter som finns mellan olika
synsätt på en och samma miljöfråga diskuteras utifrån en faktamässig grund.
Diskussioner och samtal av olika slag är vanligt förekommande i undervisningen. I
samtalen lyfts olika uppfattningar och perspektiv fram. Kritiska samtal förs kring olika
alternativ, vilket ställer krav på elevaktivitet men även kritisk förmåga och reflektion.
Hållbar utveckling är ett ständigt närvarande begrepp och miljöfrågorna behandlas ofta
över ämnesgränserna. Läraren anpassar undervisningen efter eleverna.
SOU (2004:104) sammanfattar egenskaper som är utmärkande för utbildning för hållbar
utveckling och lyfter fram att undervisningen ska belysa frågor utifrån olika perspektiv,
tydliggöra att det finns mål- och intressekonflikter i frågor, främja att perspektivet ses
från dåtid till framtid samt från lokalt till globalt, att demokratiska arbetssätt används,
att lärandet är verklighetsbaserat och problembaserat samt att både process och produkt
är viktiga.
Med utgångspunkt i de olika miljöundervisningstraditionerna betraktas således
miljöundervisningen olika. Utifrån den faktabaserade traditionen ses miljöundervisning
som ett kunskapsproblem medan den normerande undervisningstraditionen uppfattar
den som ett attitydproblem. Inom undervisningstraditionen om hållbar utveckling
uppfattas miljöundervisning som ett demokratiskt problem. Utifrån den ordning som
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miljöundervisningstraditionerna har presenterats anser Sandell, Öhman och Östman
(2005) att eleven går mot en aktivare och friare roll. Det sker en förskjutning i lärandet
från ämneskunskaper till värderingar, till ifrågasättande och kritiskt tänkande, varav de
sistnämnda är väsentliga utifrån ett demokratiperspektiv.

2.2 Demokratibegreppet
Skolverket (2001) menar att en strävan är att utveckla elevernas engagemang och
demokratiska medvetenhet. Gustavsson (2007) anser att det är viktigt att belysa att
lärare i dagens skola har ett dubbelt uppdrag, dels att ge ämneskunskaper, dels att ta
hänsyn till demokratibegreppet. Elevernas kunskaper och färdigheter kan ses utifrån ett
bildningsperspektiv, i bildningen ingår förutom ämneskunskaper även att eleven ska få
möjligheten att utveckla demokratiska, kritiska och sociala perspektiv. Sandell, Öhman
och Östman (2005) betonar att skolan ska bygga på demokratins grunder och att
demokratibegreppet i skolan kan delas upp i två distinkta delar. Den första handlar om
att eleverna ska få kunskaper för att kunna, samt utveckla en vilja, att delta i
samhällsdebatten kring olika frågor. Kopplat till miljöundervisning innebär det att
skolan ska förbereda eleverna på ett sådant sätt att de vill och kan delta aktivt i debatten
kring miljöfrågor. För att utveckla elevernas vilja att delta i debatten kring olika
miljöfrågor är det viktigt att eleverna lär sig vilken roll en medborgare kan ha i debatten,
till exempel som lyssnare och talare. Den andra delen av demokratibegreppet handlar
om att skolans arbetsformer ska vara demokratiska, det vill säga att eleverna ska få vara
med och bestämma val av innehåll, arbetssätt och arbetsformer med mera. Gustavsson
(2007) framhåller att möjligheten att få argumentera, värdera och ta ställning i olika
frågor är en självklar rättighet i en demokrati. Därmed är det en självklarhet att elever
ska erbjudas dessa möjligheter i undervisningen, oavsett om det betygssätts eller inte.
Författaren menar att eftersom demokratiuppdraget saknar tydliga bedömningskriterier
är risken stor att det hamnar i skymundan i ämnesundervisningen.
Fridolf och Rydberg (2002) anser det viktigt att kontinuerligt diskutera vad demokrati
innebär i skolan för att kunna fostra eleverna in i det demokratiska samhället. Demokrati
innebär att eleverna ska lära sig att både argumentera för sin sak och att vara lyhörda för
andras åsikter. Följande citat lyfts fram;
Ett demokratiskt samtal innefattar inte bara rätten att tala och bli hörd. Man måste också
lära sig konsten att lyssna och inte minst att vara öppen för argument och låta sig påverkas
av den man samtalar med (Fridolf & Rydberg, 2002, s.222).

För att vilja vara delaktig i olika beslut är det nödvändigt att alla elever känner att de
kan vara med och påverka. Medborgarskap kan delas in i tre olika kvaliteter;
deltagande, inflytande och delaktighet. Det förstnämnda innebär att medborgarna är
aktiva i samhället, det nästkommande att medborgarna har reella möjligheter att påverka
och det sistnämnda att medborgarna upplever att de har ett politiskt inflytande.
Författarna menar att skolan ska bidra till att utveckla eleverna till att bli aktiva,
demokratiska medborgare och framhåller att demokrati är inte enbart en idé utan också
en aktivitet som kräver färdigheter och erfarenhet, därför är det nödvändigt att utöva
demokrati redan i skolan. Myndigheten för skolutveckling (2004) betonar vikten av att
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elevernas dagliga skolarbete ska genomsyras av en demokratisk anda. För att detta ska
bli möjligt måste det finnas en elevsyn som innebär att man ser på eleverna som
fullvärdiga samhällsmedborgare redan under skoltiden. Fridolf och Rydberg (2002)
menar att det demokratiska samhället är beroende av att människor vill engagera sig,
likaså är det nödvändigt att människor håller sig informerade om vad som händer i
samhället, till exempel genom medierna.
Fridolf och Rydberg (2002) framhåller att det existerar olika demokratisyner och menar
att framför allt deltagandedemokrati och den deliberativa demokratisynen har stått i
centrum de senaste åren. Inom deltagandedemokratin anser man att alla vill och ska
delta. Eleverna måste på så vis få möjligheter att medverka i olika beslut och alla bör
ses som jämlikar. Att vara med att fatta gemensamma beslut är både en rättighet och en
skyldighet. Inom den deliberativa synen står argumentation och samtalet i fokus. Frågor
bör debatteras, ifrågasättas och diskussioner ska vara både fria och öppna, en syn som
delas av Gustavsson (2007). Jonsson och Roth (2003) menar att den deliberativa synen
utgår från ett konflikperspektiv, där olika synsätt ställs mot varandra och debatteras.
Eftersom det ställs allt större krav på kommunikation och reflektion i skolan, menar
författarna att den deliberativa demokratisynen förmodligen kommer att växa sig
starkare. Gustavsson (2007) menar att ett deliberativt samtal är ett bra tillfälle för
eleverna att träna sin förmåga i att möta medmänniskors individualitet under
demokratiska och respektfulla former. Lefranҫois och Ethier (2010) anser att
deliberativa samtal kan främja elevernas lyssnande, empatiska förmåga och stringens i
tanken. Vidare menar Jonsson och Roth (2003) att eftersom betoning ligger på allas rätt
till kommunikation kring samhällsfrågor, skulle den deliberativa synen kunna medföra
meningsfullhet åt skolarbetet liksom en gemenskap i arbetet. Utifrån ett
demokratiperspektiv bör skolan utveckla elevernas förmåga att ifrågasätta och kritiskt
bedöma och värdera hållbarheten i exempelvis egna och andras argument. Följande citat
är hämtade från ovanstående författare:
Med deliberativa samtal förstås här samtal där olika uppfattningar och värden kan brytas
mot varandra. Det innebär en strävan efter att individen själv tar ställning genom att lyssna,
överväga, söka argument och värdera, samtidigt som det finns en kollektiv strävan efter att
finna värden och normer som alla kan enas om. (Jonsson & Roth, 2003, s.67).

Ovanstående citat vittnar om att alla samtal i skolan inte är deliberativa. Jonsson och
Roth (2003) har lyft fram ett antal kriterier som kännetecknar det deliberativa samtalet i
skolan; skilda argument får utrymme och olika synsätt ställs mot varandra, tolerans och
respekt för andra präglar samtalet. Detta innebär exempelvis att lyssna på andras
argument, det finns en strävan efter att komma överens, olika uppfattningar
(auktoriteter/traditionella) ifrågasätts och läraren intar en passiv roll. Gustavsson (2007)
anser att samtalsinriktade ansatser, såsom deliberativa samtal, kan ge den
naturvetenskapliga undervisningen en bro mellan ämnet och demokratiuppdraget. Hon
menar att det deliberativa samtalet besitter egenskaper som utvecklar både kunskap och
demokratiska värderingar hos eleverna, vilket gör det till ett utmärkt redskap för att
kunna införliva demokratiuppdraget med ämnesuppdraget. Lefranҫois och Ethier (2010)
poängterar att om man strävar efter en undervisning präglad av deliberativ demokrati så
måste den skapas gemensamt med eleverna, inte tvingas på dem. Eleverna måste själva
få se fördelarna med deliberativa samtal, exempelvis att nå konsensus i frågor.
Gustavsson (2007) liksom Jonsson och Roth (2003) lyfter fram att många i dag
förespråkar en medelväg mellan deltagandedemokrati och deliberativ demokrati. Detta
för att eleverna ska kunna utveckla kunskaper, men framför allt färdigheter, för att
kunna ta ställning i samhällsfrågor.
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Lefranҫois och Ethier (2010) ifrågasätter om en undervisning i helt deliberativ
demokratisk anda är genomförbar eller om det faktiskt är en utopi och om det är ett för
högt ställt mål att eleverna ska uppnå deliberativa demokratifärdigheter. Författarna
menar exempelvis att det är omöjligt att komma överens (en strävan i det deliberativa
samtalet är som nämnts ovan att komma överens) eftersom det alltid kommer finnas
någon som inte instämmer i beslutet, i slutändan handlar det alltså ändå om
majoritetsbeslut. De menar även att om eleven saknar kunskap eller intresse för en fråga
så är det svårt att motivera att han/hon ska delta i deliberativa samtal kring frågan.
Samtalet sker inte heller på lika villkor om kunskapen eller intresset är bristfälligt.
Reich (2007) anser att även om det finns flera vinster med att använda deliberativ
demokrati som pedagogiskt verktyg är det inte säkert att det alltid, eller endast, är de
önskvärda egenskaperna som utvecklas. Dels lyfts frågan om önskan att komma överens
riskerar att överskuggas av majoritetsbeslut, dels frågan om alla elever gynnas av denna
undervisningsform. Författaren pekar på att elever som är duktiga debattörer redan
innan är i ett överläge mot de mer tillbakadragna eleverna och att den senare kategorin
kanske inte alls gynnas av denna undervisningsform. Även elever med provocerande
attityd kan få för stort utrymme inom en debatterande arena och det då inte alls är säkert
att dessa elever utvecklar önskvärda demokratiska egenskaper. Författaren lyfter fram
att det finns många fördelar med deliberativ demokrati i skolan men anser att det krävs
mer forskning kring hur deliberativa debatter kan användas som ett pedagogiskt verktyg
på bästa sätt.
Jonsson (2007) lyfter fram att flertalet miljödidaktiska texter handlar om att
miljöundervisningen ska bli mer demokratisk och behandla fler perspektiv för att ge
eleverna möjligheten till en helhetsbild. Ett centralt mål med undervisningen bör vara
att eleverna utvecklar sina förmågor att växla mellan olika perspektiv; ekologiska,
ekonomiska och sociala men även andra perspektiv. Myndigheten för skolutveckling
(2004) menar att i ett demokratiskt samhälle ligger det en stor utmaning i att kunna
samordna olika intressen och värderingar. Öhman (2006) anser att eftersom
miljöfrågorna i grund och botten handlar om olika intressen som står i konflikt, blir det
nödvändigt att lyfta fram olika synsätt i undervisningen. Författaren menar att den
demokratiska processen ska vara närvarande vid lärandeprocessen och att eleverna ska
få möjligheten att ta ställning utifrån de synsätt som lyfts fram. Persson och Persson
(2007) menar att exempelvis handel med varor påverkar miljön gränsöverskridande,
därför är det nödvändigt att se miljöfrågorna utifrån ett helhetsperspektiv. Kopplat till
vår egen studie är det nödvändigt att betrakta exempelvis uranbrytningen som sker i
andra länder och som Sverige sedan importerar, för att inte ge en fragmenterad bild av
kärnkraftsfrågan. Myndigheten för skolutveckling (2004) understryker att skolans roll
inte är att framhålla de rätta lösningarna på miljöfrågorna, eftersom det vore
odemokratiskt, utan skolan ska istället ge eleverna en utbildning som ger dem
kompetens att hantera dessa frågor. När eleverna avslutat sin skolgång är det viktigt att
de kritiskt kan ställa olika alternativ mot varandra och vilja vara aktiva i det
demokratiska arbetet för att bygga ett hållbart samhälle.

2.2.1 De olika traditionerna utifrån ett demokratiperspektiv
Sandell, Öhman och Östman (2005) menar att om vi kan enas om att skolan har som
syfte att stärka demokratin och att miljöfrågor bör behandlas i demokratiska processer
så uppnås en gemensam norm. Utifrån denna norm kan de tre skilda
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miljöundervisningstraditionerna värderas. Eftersom man inom den faktabaserade
miljöundervisningstraditionen lyssnar till experter (framför allt inom naturvetenskap)
och sedan informerar allmänheten innebär det att vi erhåller ett demokratiskt system
som styrs av experter. Om läraren medvetet eller omedvetet pekar ut vad som är den
"sanna" kunskapen, pekar han/hon indirekt ut vem eller vilka som har rätt att uttala sig i
miljöfrågor i klassrummet, det vill säga de elever som besitter den ”sanna” kunskapen.
Läraren och de som är duktiga på att lära sig ett visst kunskapsinnehåll får auktoritet i
klassrummet, vilket begränsar elevernas rätt att lägga fram egna åsikter och argument.
Även inom den normerande miljöundervisningen tilldelas läraren rätten att bestämma
vad som är "rätt". Eleverna får olika auktoritet utifrån vilket mått av "rätt"
miljöengagemang de har. Problemet med sådan undervisning är att eleverna utvecklar
en uppfattning om att medborgare ska lyda de regler som makthavarna i samhället har
bestämt. Detta strider mot det demokratiska system som bygger på att varje individ
utifrån kunskaper, erfarenheter och värderingar ska utveckla egna ställningstaganden
och argument för dessa.
Myndigheten för skolutveckling (2004) menar att undervisningen om hållbar utveckling
kännetecknas av hur det demokratiska tänkandet ligger till grund för de didaktiska
valen. Skolverket (2001) liksom Sandell, Öhman och Östman (2005) anser att
undervisning om hållbar utveckling är den miljöundervisningstradition som bäst lever
upp till de två demokratimål som Lgr 11 påtalar. Undervisningens syfte är att eleverna
ska kunna och vilja delta aktivt i den demokratiska debatten kring miljöproblemen och
att utveckla en livsstil som grundas på en medveten miljöetik. Det finns inga självklara
rätt och fel eftersom vi utgår från olika perspektiv. I samband med att eleverna utvecklar
en argumentation för sitt förhållningssätt är det viktigt att de lyssnar till och diskuterar
med de som har avvikande förhållningssätt. Eleverna får på detta sätt genomleva
demokrati i skolan samtidigt som de förbereds för hur de är att leva som vuxen i ett
demokratiskt samhälle. Författarna menar att det i detta avseende blir viktigt att
iscensätta diskussioner i klassrummet genom exempelvis paneldebatter och drama, men
även att eleverna erbjuds olika möten med natur och miljö för att utveckla olika
perspektiv, till exempel estetiska. Gustavsson (2007) menar att undervisningen om
hållbar utveckling utgör en utmaning för lärare eftersom det inte bara kräver
ämneskunskaper utan även en god förståelse kring demokratibegreppet.
I examensarbetet har vi valt att använda uttrycket undervisning om hållbar utveckling
istället för undervisning för hållbar utveckling. De källor som använts i bakgrunden har
främst använt den förstnämnda formuleringen, Lgr 11 använder dock den sistnämnda,
se kapitel 2.4. Sandell, Öhman och Östman (2005) framhåller att det har varit stor debatt
kring vilken formulering som är önskvärd. De som förespråkar undervisning för hållbar
utveckling menar att det existerar vissa värderingar som är hållbarare än andra och som
därför bör utgöra grunden för utbildningen. De som förordar undervisning om hållbar
utveckling menar att det inte finns några generellt rätta, hållbara värderingar. Ett
argument som lyfts fram är att om undervisningen ska vara demokratisk och öppen
borde det också vara möjligt att vara mot hållbar utveckling. Utifrån detta argument har
vi valt att använda undervisning om hållbar utveckling. Samtidigt är det viktigt att
poängtera att styrdokumenten använder den andra varianten. Uttrycket undervisning om
hållbar utveckling kan lätt uppfattas som att eleverna ska lära sig om hållbar utveckling,
vi avser den vida förståelsen av begreppet som presenteras tidigare i bakgrunden.
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2.3 Forskning om demokrati och miljöundervisning
Gustavsson (2007) poängterar i sin studie att den önskvärda kopplingen mellan
demokrati och naturvetenskapligt lärande sällan ses inom den vetenskapliga
forskningen; det är få som i sin forskning har belyst demokratiaspekten inom den
naturvetenskapliga undervisningen. Det saknas även forskning kring det deliberativa
samtalets betydelse för den naturvetenskapliga undervisningen, vilket författaren
efterlyser. I Gustavssons studie framkom att lärarstudenter anser det viktigt att eleverna
har tillräckliga ämneskunskaper för att de ska ges möjligheten att engagera sig i
miljöfrågor. Lärarstudenterna var något överraskade av det faktum att den
naturvetenskapliga undervisningen kan motiveras utifrån demokratiskäl, då flera
lärarstudenter efterlyst just demokratiargument inom den undervisningen. De menar att
de har erfarit en stridighet mellan naturvetenskapen och demokratin, både sett till
undervisningens innehåll och undervisningsformer.
Internationell forskning av Davis (2010) visar att en majoritet av lärarna i hennes studie
anser att det är viktigt att införliva demokrati i undervisningen. Gemensamt för samtliga
lärare är att de framhåller allas lika värde, allas rätt till deltagande, att främja en öppen
kommunikation och att respektera olikheter. Respondenterna anser det även viktigt att
erbjuda eleverna möjligheten till rika diskussioner för att utveckla sina färdigheter i
argumentation, att fatta beslut och lösa problem, allt för att ge eleverna relevanta
verktyg för att klara detta senare i det verkliga livet. Reich (2007) framhåller att
skolundervisningen ska mynna ut i att eleverna blir goda demokratiska medborgare som
utvecklat kommunikativa färdigheter. Hon menar att ingen utvecklingspsykolog ännu
har kunnat påvisa att dessa färdigheter kan förvärvas utan att faktiskt delta i
kommunikation.
Stevensons (2007) internationella forskning grundar sig på miljöundervisning och syftar
till att främja undervisning för hållbar utveckling. Forskningen visar att många lärare
önskar bygga sin undervisning på elevaktiverande uppgifter och införliva demokratin i
undervisningen men att lärarna upplever att de hämmas av gällande läroplaner och
andra styrdokument. Författaren menar att det bedömningssystem som många länder
idag använder sig av prioriterar individens kunskap, och inte demokratiska färdigheter. I
studien har det förekommit lärare som är uttryckligen frustrerade över att de tvingas
fokusera på prov och individuell kunskap istället för att arbeta med att ge elever de
verktyg de behöver för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Författaren pekar på
att det behövs faktakunskap men det är minst lika viktigt att ge eleverna demokratiska
kunskaper och färdigheter för att de ska kunna bli goda samhällsmedborgare. Hans
forskning visar även att skolan ofta används som ett verktyg för att ge eleverna de
"rätta" värderingarna när det gäller miljö och att lärarna hamnar i en normativ
undervisning. Författaren talar om ett projekt i Tyskland som har skapat ett ramverk för
hur lärare kan arbeta med hållbar utveckling, hur de kan främja elevernas lärande och
hur eleverna kan uppmuntras till att bli kritiskt tänkande, problemlösande individer som
vill delta aktivt i samhället. Stevenson menar att lärare i flera länder nu börjar snegla åt
andra undervisningssätt än det normativa och faktabaserade då det gäller
miljöundervisning, men framhåller samtidigt att även om viljan finns så krävs mycket
arbete innan någon förändring kan komma till stånd.
Skolverkets (2001) kartläggning av den svenska miljöundervisningen visade bland
annat att de kommunala skolplanerna innehållsmässigt hamnar inom den normerande
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miljöundervisningstraditionen. Ofta beskrivs det att eleverna ska anta miljövänliga
värderingar och beteenden. Det deltagardemokratiska perspektivet (elevinflytandet) har
ett stort utrymme i skolplanerna, däremot saknas den andra delen av
demokratibegreppet som bygger på att eleverna ska kunna delta i den demokratiska
samhällsdebatten. Davis (2010) studie handlar mest om elevinflytande och visar att det
inte bara är i Sverige som skolan fokuserar på detta. Författaren lyfter vikten av att
läraren utgår från eleverna i sin planering och tar hänsyn till deras frågeställningar och
kunskaper inom ämnet.
Skolverkets (2001) kartläggning visade att 67 % av de högstadielärare som ingick i
studien bedriver normerande miljöundervisning, 11 % faktabaserad miljöundervisning
och 22 % undervisning om hållbar utveckling. I kartläggningen ingick lärare inom olika
ämnen, i vår studie ingår endast naturorienterade lärare vilka tenderar att ha en något
högre frekvens av faktabaserad undervisning än andra högstadielärare enligt
Skolverkets undersökning. Ett intressant resultat av kartläggningen var att utav de lärare
som placerades under traditionen undervisning om hållbar utveckling, var det 35 % som
enbart belyste ett perspektiv i sin undervisning (utav de tre perspektiv som hållbar
utveckling bygger på; ekologiska, ekonomiska, sociala). Jonssons (2007) studie av
lärarstudenters uppfattning av begreppet hållbar utveckling visade att åtta olika
perspektiv (han benämner dem som beskrivningsområden) lyftes fram i beskrivningen
av begreppet. En majoritet av studenterna angav två eller flera perspektiv. Det som
författaren valt att kalla för naturen och samhället var de vanligast förekommande
beskrivningsområdena, medan etik och ekonomi var ovanligare.
Skolverkets (2001) kartläggning visade att ämnesövergripande miljöundervisning var
sällsynt, dock var det många lärare som angav att de skulle vilja arbeta mer
ämnesövergripande. Framför allt ett samarbete mellan NO-undervisning och SOundervisning efterlystes. Gustavssons (2007) avhandling visar att den
naturvetenskapliga undervisningen behöver genomgå en förändring eftersom den i
nuläget inte bemöter elevernas frågor och funderingar. För att eleverna ska kunna
hantera svåra frågor menar författarinnan att det är önskvärt att den berör såväl den
naturvetenskapliga aspekten som den samhällsvetenskapliga aspekten. Då krävs det
undervisningsformer som gynnar detta och där kan rollspel och paneldebatter vara till
stor hjälp om de utformas utifrån kriterierna för ett deliberativt samtal.
I Skolverkets (2001) undersökning vittnade flertalet lärare och skolor om att intresset
för miljöfrågor bland både lärare och elever har gått ner. Två faktorer som nämndes var
att miljöfrågorna har fått mindre utrymme i samhällsdebatten och att miljöfrågorna har
blivit mer komplexa, det finns inga rätta eller felaktiga svar vilket gör lärarna osäkra på
hur man kan undervisa i frågan. Samtidigt menar många lärare att elevernas
engagemang ökar när miljöfrågorna belyses utifrån ett konfliktperspektiv mellan olika
intressen. Gustavsson (2007) säger att det är av största vikt att samtalsämnen som tas
upp i undervisningen är aktuella och relevanta för eleverna samt att de innefattar såväl
sociologiska som subjektiva aspekter. Vårt val av ämne i den här studien anser vi faller
inom ramen för dessa aspekter och kärnkraftsfrågan är dessutom synnerligen aktuell
efter olyckan i Japan i mars 2011.
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2.4 Vad säger läroplanen om demokrati och
miljöundervisning?
Den första raden i Lgr 11, läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet (Skolverket, 2011a) handlar om att skolan ska vila på demokratins grund,
vilket vittnar om demokratibegreppets vikt inom skolan. Delvis handlar
demokratibegreppet om att skolan ska vara saklig och allsidig och utveckla elevens
förmåga att ta ställning. Följande citat är hämtat från läroplanen: "Skolan ska vara
öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla
betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana" (Lgr 11,
s.9). Lgr 11 lyfter dessutom fram att det inte är tillräckligt att förmedla grundläggande
demokratiska värderingar till eleverna. Undervisningen måste bedrivas demokratiskt
och utveckla elevens förmåga att ta eget ansvar och kunna delta aktivt i samhällslivet.
Eftersom verkligheten är komplex och innehåller ett allt större informationsflöde är det
viktigt att eleven utvecklar sin förmåga att värdera och kritiskt granska information,
likaså att inse olika alternativs konsekvenser. Nedan lyfts övergripande mål fram som
anses vara av intresse för studien. Skolans mål är att varje elev "kan leva sig in i och
förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras
bästa för ögonen" (Lgr 11, s.12) samt "har kunskap om demokratins principer och
utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former" (Lgr 11, s.15). Vidare ansvarar
skolan för att eleven efter grundskolan "kan använda sig av ett kritiskt tänkande och
självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden"
(Lgr 11, s.13) samt "har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga
rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället" (Lgr 11, s.14).
Förutom det som har lyfts fram ovan poängterar Lgr 11 elevens rätt till inflytande över
exempelvis innehåll, arbetssätt och arbetsformer, likaså elevens rätt till personligt
ansvar. Under riktlinjer för läraren framkommer att läraren ska lyfta fram och diskutera
olika uppfattningar och värderingar. Därtill ska konsekvenser för det personliga
handlandet diskuteras i undervisningen. Läraren ska också förbereda eleven för
medansvar och delaktighet, liksom de rättigheter och skyldigheter som det demokratiska
samhället bygger på.
I Lgr 11 framhålls att det finns vissa övergripande perspektiv som bör finnas med i all
undervisning; historiskt perspektiv, internationellt perspektiv, etiska perspektiv liksom
miljöperspektiv. Det sistnämna perspektivet handlar om att eleven ska få möjligheten att
utveckla ett personligt förhållningssätt till olika miljöfrågor, såväl lokala som globala.
Hur vårt sätt att leva och samhällets funktioner kan anpassas för att hållbar utveckling
ska skapas, ska lyftas fram i undervisningen. Därtill är målet att eleven ska visa omsorg
och respekt för miljön. Skolan ska ansvara för att eleven efter genomgående grundskola
”har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling”
(Lgr 11, s.14) samt ”har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens
betydelse för hälsan, miljön och samhället." (Lgr 11, s.14).
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2.5 Deweys lärandeteori som teoretisk ansats
Phillips och Soltis (2010) framhåller att många pedagoger och filosofer idag anser att all
kunskapsmassa är en social skapelse som byggts upp genom exempelvis diskussioner,
debatter, samarbete, meningsskiljaktigheter och kritiska röster, vilket innebär en syn på
att kunskap konstrueras socialt, socialkonstruktivism. Vidare ses människan som en
social varelse till sin natur, där kommunikation och samarbete är naturliga inslag för att
lösa uppgifter och problem. John Deweys teoretiska ansats (tillhör pragmatismen)
bygger på ett socialt perspektiv på lärande och fostran, examensarbetet utgår till stor del
från hans ansats. Larsson (2007) lyfter fram att inom pragmatismen ses kunskap som en
fortlöpande process som utvecklar elevernas förmåga att handla och leva i såväl det
lokala samhället som i det globala. Kunskap reproduceras inte enbart utan även ny
kunskap och mening produceras utifrån elevernas egna erfarenheter. Inom
pragmatismen finns det ingen hierarki mellan olika kunskapsformer, exempelvis mellan
vardagskunskaper och vetenskapliga kunskaper.
Dewey (1897/2011) menar att utbildning är en social process där barnen lär och
utvecklas i relationer till andra, där de aktivt kommunicerar och samarbetar. Dewey
(1899/2008) lyfter fram fyra instinkter som finns hos barn och menar att barnets
utveckling beror på hur väl dessa instinkter övas upp. Den första instinkten är barnets
intresse för att kommunicera och samtala, vilket han menar att skolan bör ta till vara och
utveckla; för detta examensarbete är just den instinkten av särskilt intresse. Dewey
(1897/2011) framhåller att en stor del av de problem som finns inom skolan beror på att
eleven tvingas inta en passiv roll, vilket går emot naturen då han menar att den aktiva
sidan utvecklas hos barnet före den passiva. Han poängterade även vikten av
engagemang för att lära. Phillips och Soltis (2010) framhåller att Deweys kända uttryck
Learning by doing, bygger på hans övertygelse om att eleven ska vara aktiv vid sin
kunskapsinhämtning. I Dewey (1916/1966) framhålls kommunikation som centralt för
bildning och fostran, till exempel skriver han; ”Not only is social life identical with
communication, but all communication (and hence all genuine social life) is educative.”
(Dewey, 1916/1966, s.5). Kommunikation är en gemensam aktivitet som kännetecknas
av deltagande och samarbete. Erfarenheter delas och gemensamma kunskaper, mål,
föreställningar med mera bildas. Individens erfarenhet förändras och vidgas när han/hon
får del av andras tankar och känslor. Kommunikation är inte ett sätt att överföra
kunskap, tankar och känslor från en person till en annan, utan ”Communication is a
process of sharing experience till it becomes a common possession” (Dewey,
1916/1966, s.9). Vår uppfattning är att välgenomtänkta rollspel bygger på just
elevaktivitet, samarbete, engagemang och ovanstående syn av kommunikation, vilket
kommer att belysas längre fram i bakgrunden.
Dewey (1929/1930) menar att det inte finns någon objektiv och för alla sann kunskap,
istället ser han kunskapen som subjektiv. Människor gör olika erfaranden som alla är
lika verkliga: ”The world as we experience it is a real world” (Dewey, 1929/1930,
s.286). De erfaranden av världen som vi gör är alltså alltid verkliga. Dewey menar att
intellektuella erfaranden historiskt har varit mer legitima än andra erfaranden som
bygger på exempelvis kroppslig aktivitet och observation via sinnesorganen. Han tar
avstånd från detta och menar att intellektuella erfaranden inte är mer verkliga än andra
erfaranden såsom praktiska, etiska och estetiska. Kopplat till kärnkraftsundervisning
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innebär detta att olika perspektiv på kärnkraft såsom ekologiska, ekonomiska, sociala,
etiska och estetiska inte har någon inbördes hierarki, utan är lika verkliga och viktiga.
Dewey (1897/2011) menar att skolan bör närma sig lokalsamhället och utveckla ett
intresse för samhällsfrågor hos eleverna. Lärande kan inte skiljas från samhället och
därför bör skolan bli en del av samhällslivet och stödja eleven att delta i olika processer
i samhället. Dewey (1899/2008) framhåller att den bästa garantin för att upprätthålla ett
bra, demokratiskt samhälle är att eleverna i skolan får ingå i ett miniatyrsamhälle som
återspeglar det stora samhället och där eleverna får möjligheten att utveckla en
samhällsanda. Han framhåller att grunden för utbildning är barnets förmåga att arbeta på
samma konstruktiva sätt som har fört civilisationen framåt. Dewey (1897/2011) anser
att eleverna kan uppleva skolarbetet som meningsfullt om innehållet och arbetsformerna
i skolan igenkänns från övriga samhället. Han menar att det är omöjligt att förbereda
eleven för allt som kan hända i det framtida samhället, istället handlar det om att fostra
eleven så att han/hon kan utnyttja sin fulla kapacitet. Utifrån ovanstående kan
kärnkraftsundervisning motiveras eftersom det är en aktuell samhällsfråga, vilket
innebär att innehållet känns igen från samhället. Det rollspel som utformats som ett
resultat av studiens andra frågeställning kan också motiveras som arbetssätt eftersom
det bygger på argumentation, debatt och gemensamt beslutsfattande vilket känns igen
från samhället.
De verk av Dewey som har referats ovan handlar mycket om demokrati. Bland annat
handlar de om medborgarfostran och om att den demokratiska struktur som råder i
samhället även ska råda i skolan. Kroksmark (2010) framhåller att Dewey har haft ett
stort inflytande på den demokratiska reformen av skolan. Den svenska skolans
styrdokument har starka influenser från Deweys lärandeteorier såsom demokrati,
elevaktivitet, samhällskoppling, samarbete, kommunikation och meningsfullt
skolarbetet. Vi hänvisar därför läsaren att vid intresse läsa kapitel 2.4, 2.6.6 och 2.9 med
Deweys lärandeteori i bakhuvudet.

2.6 Rollspel i skolan
Fokus kommer att ligga på att beskriva fördelar med rollspel, eventuella nackdelar
ligger utanför examensarbetets ram. Men för att neutralisera detta vill vi nämna några
nackdelar med rollspel som vi själva har upplevt; deltagarna kan ha svårt att ta sig ur
rollen när rollspelet avslutas, det kan bli en tävling där deltagarna tävlar om vem som
kan synas, höras och bestämma mest och det kan upplevas som en jobbig situation för
elever som har svårt att tala och agera inför folk. Nedan lyfts rollspel som arbetsmetod
fram utifrån olika synvinklar, som alla är viktiga med utgångspunkt i ett
demokratiperspektiv.
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2.6.1 Rollspel som demokratisk arbetsmetod
Säljö (2000) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv tillägnar sig eleven
kunskaper och färdigheter via kommunikation med andra. Genom kommunikation kan
eleven möta nya perspektiv och därigenom utveckla sitt sätt att tänka och handla. Som
lyfts fram tidigare anser Sandell, Öhman och Östman (2005) att det utifrån ett
demokratiperspektiv är fördelaktigt att ta upp miljöfrågor i undervisningen genom
iscensatta diskussioner exempelvis via paneldebatter och drama. Författarna menar att
det är viktigt att eleverna får genomleva demokrati i skolan till exempel genom att
argumentera, lyssna på andras åsikter och fatta gemensamma beslut. Därtill anser de att
det är viktigt utifrån demokratiperspektivet att lyfta fram miljöfrågor utifrån flera olika
perspektiv och att undervisningens syfte är att eleverna ska kunna och vilja delta aktivt i
debatten kring miljöfrågor. Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) framhåller att
rollspel handlar om interaktion och att under kontrollerade former sätta sig in i en
specifik situation eller i en annan persons situation och agera utifrån det i en simulerad
miljö. Variationsmöjligheterna i ett rollspel är stora och upplägget är beroende av vilket
syfte rollspelet förväntas fylla. Dock är det vanligt att rollspel byggs kring en
frågeställning och att deltagarna förhandlar genom samtal och resonemang för att fatta
gemensamma beslut. I det följande kommer fokus att ligga på att beskriva rollspel som
ett pedagogiskt arbetssätt utifrån det som är av intresse för vår studie, nämligen
demokratiperspektivet. Hur ett rollspel kan skapas och vilka delar det kan innehålla
lämnas därför utanför denna ram och behandlas i metoden, se kapitel 3.3.2
Frågeställning 2.

2.6.2 Rollspel – ett sätt att närma sig kontroversiella frågor
Långström och Viklund (2006) framhåller att kursplanerna är fyllda av kontroversiella
ämnen som ska ingå i undervisningen. Vad som anses vara ett kontroversiellt ämne
varierar från plats till plats, från tid till tid men även från person till person. Det som
kännetecknar ett kontroversiellt ämne är att det finns motstridiga åsikter i frågan och att
anstöt eller obehag kan åstadkommas. Ett kontroversiellt ämne kan även orsaka stora
konflikter, vilket gör det viktigt att läraren noga funderar över hur och varför ett
specifikt kontroversiellt ämne ska behandlas. Författarna lyfter fram kärnkraftsfrågan
som ett exempel på ett kontroversiellt ämne och menar att kärnkraftsfrågan kan orsaka
upprörda känslor eftersom naturintressen kolliderar med ekonomiska och även andra
intressen. Vidare menar de att det är viktigt att skolan vågar ta upp känsliga frågor
eftersom vi lever i en demokratisk stat. Att inte ge eleverna möjligheten att bearbeta
dessa ämnen och skaffa sig mer kunskap står inte i enlighet med skolans
demokratiuppdrag. Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) menar att rollspel är en bra
metod för att närma sig kontroversiella frågor eftersom eleven tar på sig en roll och
han/hon riskerar inte att bli uthängd. Detta skapar en trygghet som i sin tur kan resultera
i att det blir lättare att närma sig den känsliga frågan. Nilsson och Waldemarson (1988)
poängterar att när en fråga flyttas till något som liknar verkligheten men ändå inte är
verkligheten så kan deltagarna distansera sig från frågan. I verkligheten finns en risk att
personen behöver stå till svars för de åsikter och handlingar som han/hon framfört,
vilket inte är fallet i ett rollspel där deltagaren kan gömma sig bakom en mask.

14

2.6.3 Rollspel – ett sätt att belysa olika perspektiv
Lgr 11 lyfter fram att skolan ska sträva efter att undervisningen bedrivs på ett sådant sätt
att eleven ges möjlighet att uppfatta kunskap i sitt sammanhang och som en helhet.
Istället för att dela in kunskapsområde efter ämne ska det betraktas ur ett
ämnesövergripande perspektiv. Vidare framgår att undervisningen ska vara saklig och
verka för att olika perspektiv förs fram. Axelzon, Valentin och Davidsson (2007)
framhåller att en av de viktigaste poängerna med rollspel är att det möjliggör dels att
den enskilda eleven får byta perspektiv (sätta sig in i en annan persons intressen) men
även att flera olika perspektiv kan belysas samtidigt. I samband med vanliga
klassrumsdiskussioner kan olika perspektiv också framkomma, men under ett väl
genomtänkt rollspel kan läraren aktivt fördela roller så att samtliga perspektiv som
han/hon vill ska belysas verkligen täcks. Vidare menar författarna att när man spelar en
roll i en simulerad miljö blir det lättare att byta perspektiv i frågan och ändra sina egna
åsikter. Genom att synliggöra frågan utifrån flera olika perspektiv får eleverna möjlighet
till reflektion och djupare insikter i frågan samtidigt som en förståelse för oliktänkande
skapas. Långström och Wiklund (2006) poängterar att i samband med kontroversiella
frågor är det viktigt att olika perspektiv av frågan lyfts fram och att olika argument får
utrymme. I samband med detta bör eleverna få utrymme till att tänka efter vilka
intressen olika grupper/personer har som kan dölja sig bakom olika argument.

2.6.4 Rollspel – ett sätt att skapa en vilja att delta i samhällsfrågor
Långström och Wiklund (2006) lyfter fram att rollspel är en metod som kan öka
engagemanget för samhällsfrågor vilket kärnkraftsfrågan betraktas som. Följande citat
är hämtat från samma bok:
Rollspelen ska vara komplement till traditionella arbetssätt och arbetsformer. Det är en av
flera metoder att öka elevernas engagemang och deltagande i det som sker i samhället runt
omkring dem (Långström & Wiklund, 2006. s. 168).

Vidare framhåller författarna att en anledning till att använda rollspel i undervisningen
är att skapa ett intresse för en viss fråga alternativt upprätthålla intresset. Men på vilket
sätt kan rollspel skapa ett intresse för kärnkraftsfrågan och därigenom få eleverna att
vilja delta i debatten? Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) lyfter fram att rollspel är
upplevelsebaserat lärande där eleven når sin egen kunskap genom upplevelsen vilket
möjliggör ett aktivt lärande. Enligt dem ökar motivationen vid aktivt lärande vilket
underlättar kunskapsinhämtningen, en viktig del för att kunna delta i debatten.
Författarna menar även att rollspel är lustfyllt eftersom eleven får träda in i en roll och
agera på ett sätt som eleven sällan annars får möjlighet till att göra. Om deltagarna
tycker att rollspelet är roligt och känner att de får och kan vara med att påverka vid
beslutsfattandet kan det skapas ett engagemang och en vilja till delaktighet i den
specifika frågan även utanför rollspelets väggar. Enligt Sandell, Öhman och Östman
(2005) räcker det inte med att vilja delta för att kunna delta aktivt i debatten kring till
exempel kärnkraftsfrågan, man måste även kunna delta utifrån kunskaper och
färdigheter, vilket leder oss vidare till nästa avsnitt.
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2.6.5 Rollspel – ett sätt att ”lära” sig att kunna delta aktivt i samhällsfrågor
Nilsson och Waldemarson (1988) poängterar att det krävs vissa faktakunskaper inom
området för att kunna argumentera och ge ett djup i ett rollspel, vilket även är en
förutsättning i det verkliga livet. Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) menar att
rollspel, genom att det är lustfyllt, resulterar i att deltagaren kan bli mer intresserad av
den aktuella frågan vilket i sin tur gör det troligare att deltagaren vill fortsätta fördjupa
sig i ämnet/frågan. För att kunna delta aktivt i samhällsdebatten måste även eleven
tillägna sig kunskaper och färdigheter inom demokratiska strukturer, vilket författarna
anser att rollspel kan bidra med. Bland annat kan rollspel träna eleverna i
beslutsfattande i enlighet med demokratins anda, träna kommunikation (både verbal och
icke verbal), lyhördhet, argumentation och även medverka till kreativitet. Detta menar
de, i likhet med Långström och Wiklund (2006), är kunskaper och färdigheter som inte
går att läsa sig till. De sistnämnda tillägger även att eleverna kan övas i att analysera och
dra slutsatser utifrån de argument som framförts under rollspelet. Skolverket (2001)
lyfter fram i studien Hållbar utveckling i skolan att eleven utifrån en undervisning om
hållbar utveckling ska kunna ta ställning i miljöfrågor genom att kritiskt och aktivt
värdera olika alternativ. Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) menar även att
rollspel kan medverka till ett mer öppet klimat då deltagarna får utveckla sin förmåga att
läsa av olika personer och situationer, vilket de menar leder till en större förståelse för
andra människor och deras åsikter.

2.6.6 Vad säger internationell forskning om rollspel?
Downing (1994) har i internationell forskning bland annat visat att pedagogiska rollspel
kan fördjupa elevernas förståelse för att det existerar bakomliggande faktorer som
påverkar vilken åsikt man har och på så sätt kan ge eleverna en djupare inblick i en
specifik fråga. Rollspel kan även resultera i att eleverna får en större förståelse för andra
människors situation. Författaren menar att många tonåringar är osäkra på sina egna
åsikter eller imiterar sina kamrater eller föräldrar och att rollspel är en god metod för
eleven att utveckla sina egna tankar, åsikter och värderingar. Författaren poängterar att
om ett rollspel ska lyckas fullt ut är det viktigt att eleverna är engagerade i den fråga
som behandlas, att den är relevant för eleverna och att förberedelserna uppfattas som
meningsfulla. Burton (1997) menar att det är viktigt att rollspel behandlar ämnen som
hämtats ur verkligheten och som är kontroversiella till sin natur. Downing (1994) pekar
på att rollspel utvecklar flera önskvärda egenskaper hos eleverna, såsom ansvarskänsla,
kommunikationsfärdigheter, kritiskt tänkande samt ger dem strategier för
problemlösning men menar att det även finns vissa svårigheter som man behöver ta
hänsyn till, exempelvis måste läraren göra avkall på rätten att värdera det som
behandlas. Burton (1997) betonar likaså vikten av att läraren inte bör ge värderande
respons till eleven utan vara stöttande, även om elevens tolkning av det som behandlas
inte är optimal. För att rollspel ska fungera och utveckla de förmågor som lyfts fram
tidigare i bakgrunden menar författaren att det är viktigt att eleverna upplever
klassrumsmiljön som trygg och tillåtande, annars kan rollspel inte uppnå sin fulla
potential.
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2.6.7 Vad säger styrdokumenten om rollspel?
Styrdokumenten uttrycker inget specifikt om rollspel men Lgr 11 framhåller att skolan
ska verka för ett varierat undervisningssätt och se till att eleven får prova olika arbetssätt
och arbetsformer. Ett av målen i läroplanen säger att varje elev ska ges möjlighet att
arbeta såväl enskilt som i grupp och på detta sätt upptäcka sina personliga färdigheter.
Läroplanen är även tydlig med att eleven ska få uppleva att kunskap kan ta olika
uttryck, såsom känslor och sinnesstämningar och att både drama, dans och musik har en
plats även i de ämnen som av tradition inte förknippas med dessa uttrycksformer.
Kursplanerna i de naturvetenskapliga ämnena (Skolverket 2011b) lyfter fram att eleven
ska ges möjlighet att ge estetiska uttryck för sina kunskaper.

2.6.8 Brygga över till ämnesteoretiska bakgrunden
Flertalet av de författare som lyfts fram i bakgrundsdelen menar att vissa
ämneskunskaper är nödvändiga för att eleverna ska kunna diskutera och ta ställning i
olika miljöfrågor. Till exempel menar Gustavsson (2007) att naturvetenskapliga
faktakunskaper krävs för att kunna förstå, diskutera, värdera, argumentera och ta
ställning i frågor som behandlar hållbar utveckling; deliberativa samtal kräver alltså
faktakunskaper. För att det rollspel som vi har utformat i den aktuella studien ska kunna
få ett djup och betraktas som ett deliberativt samtal har det varit nödvändigt med en
gedigen kärnkraftsgenomgång. Areskoug och Eliasson (2007) framhåller att för att
eleverna ska kunna bilda välgrundade åsikter och kunna delta i demokratiska beslut
kring kärnkraftsfrågan i framtiden är det nödvändigt att de besitter vissa
naturvetenskapliga kunskaper kring kärnkraft. Eftersom både litteraturen och vårt eget
resultat vittnar om den faktamässiga grundens betydelse, följer en ämnesteoretisk
bakgrund om kärnkraft. Denna bakgrundsdel är uppbyggd lite som en manual, med
syftet att andra lärare ska kunna läsa igenom för att få en saklig och allsidig
allmänbildning kring kärnkraftsfrågan. Eftersom demokratibegreppet bör vara ständigt
närvarande i all undervisning, har vi fokuserat på att lyfta fram kärnkraftsfrågan sakligt
och allsidigt. Det har varit viktigt att få med ett livscykelperspektiv där kärnkraften
behandlas från uranbrytning till slutförvaring. Det finns även en perspektivdel som
behandlar olika argument som vi har mött under vår litteraturgenomgång, dessa
argument har klassificerats som ekologiska, ekonomiska, sociala, etiska och estetiska
perspektiv.
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2.7 Ämnesteoretisk bakgrund – Kärnkraft
Kärnkraftsfrågan är, som nämnts tidigare i bakgrundsdelen, en kontroversiell fråga där
flera olika intressen och perspektiv står i konflikt med varandra. Utifrån ett
demokratiperspektiv är det därför extra viktigt att som lärare våga behandla frågan i sin
undervisning och belysa den utifrån flera olika synvinklar. Kärnkraftsfrågan har fått en
nytändning i samband med kärnkraftsolyckan i Fukushima i mars 2011 och olyckan har
väckt en het debatt om kärnkraftens vara eller icke vara. De flesta elever kan i dagsläget
förväntas ha någon åsikt eller något att säga om kärnkraften, vilket gör det extra viktigt
att som lärare försöka fånga upp alla tankar och argument och satsa på sin kärnkraftsundervisning just nu. Dessutom är kärnkraftsfrågan i Skaraborg (östra länsdelen av
Västra Götalandsregionen) extra het eftersom det pågår diskussioner om huruvida man
ska börja provborra efter uran på Billingen (ett berg i Skaraborg). Nedanstående
ämnesteoretiska bakgrund bygger på sådan allmän kunskap om kärnkraft som vi anser
att en lärare kan ha nytta av i samband med kärnkraftsundervisning. Målet är även att
framhålla kärnkraftsfrågan utifrån olika perspektiv. Genom en ingående ämnesbakgrund
vill vi visa vad som ryms i kärnkraftsfrågan. Eftersom den följande texten är tänkt att
fungera som en manual för innehållet i kärnkraftsfrågan, kan det ses som ett svar på den
didaktiska frågan vad. Utifrån ett didaktiskt perspektiv får detta konsekvenser för hur
man som lärare väljer att planera sin kärnkraftsundervisning, med avseende på frågorna
hur och varför. Både faktamässiga kunskaper såväl som perspektiv på kärnkraftsfrågan
presenteras i det följande. Om man kan enas om att kärnkraftsfrågan inte enbart är en
kunskapsfråga utan även en politisk fråga som rymmer olika intressen och perspektiv
får det didaktiska konsekvenser. Exempelvis hur kan olika intressen och perspektiv
synliggöras för eleverna i undervisningen? Som vi har försökt visa i den didaktiska
bakgrunden kan samtalsinriktade undervisningsmetoder såsom rollspel användas för
detta ändamål och utgör ett eventuellt svar på frågan hur. Den viktiga didaktiska frågan
varför kan motiveras utifrån demokratiuppdraget, där innehållet motiveras med att ge en
saklig och allsidig bild av kärnkraftsfrågan och arbetsmetoderna med att eleverna ska
utveckla demokratiska färdigheter.

2.7.1 Uranets ursprung och upptäckt
Marshak (2008) framhåller att det uran som finns på vår planet förmodligen bildades i
samband med en supernovaexplosion som ägde rum före vårt solsystem formades.
Uranatomerna blev en del av den nebulosa som jorden kom att formas ur. Eftersom
uranet inte kan återbildas på naturlig väg på jorden betraktas kärnkraft som en icke
förnyelsebar energikälla. Uranatomerna har allt eftersom stigit upp till den övre
jordskorpan och är därför relativt vanligt förekommande där. Strålsäkerhetsmyndigheten (2011a) framhåller att i Sverige förekommer uran främst i alunskiffer och
granit. Statens kärnkraftsinspektion (2004) menar att uranet som används till kärnkraft
uppskattningsvis kommer att räcka i 90 år till under förutsättning att nuvarande
förbrukning, teknik och priser inte ändras. Grundämnet uran upptäcktes för första
gången 1789. Därefter har uranet varit föremål för många experiment, exempelvis
upptäckte Becquerel att grundämnet sände ut strålning. Dock dröjde det relativt länge
innan man kom till insikt om att uran kan ge enorma mängder energi. Enligt
Strålsäkerhetsmyndigheten (2011b) kom Otto Hahn och Fritz Strassman 1938 fram till
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att uranatomer kan klyvas och ge energi, en upptäckt de delade med Lise Meitner.
Strassman och Hahn upptäckte att det bildades barium när man klöv uran med hjälp av
neutroner och när Meitner fick reda på detta skapade hon och hennes systerson en
teoretisk modell av kärnklyvningen. På grund av det rådande politiska läget blev dessa
två studier publicerade separat och Hahn fick till följd av detta ensam mottaga
nobelpriset för detta 1944, medan Meitners bidrag hamnade i skymundan.

2.7.2 Uranbrytning, lakning och anrikning
Statens kärnkraftsinspektion (2004) framhåller att allt uran som används i de svenska
kärnkraftsverken i dag importeras från andra länder. Fredriksson (2007) nämner att
Sverige under de senaste åren främst har importerat uranet från Australien, Kanada,
Namibia, Ryssland och Uzbekistan och då i form av uranhexaflourid. Trots detta
poängterar den förstnämnda referensen att det förekommer uranmalm i Sverige,
exempelvis i Skaraborg, men att det än så länge inte har visat sig vara lönsamt att bryta
uran här. Uranmalmen bryts djupt under jorden alternativt i dagbrott. Den radioaktiva
halten är hög och därför är det nödvändigt att de som arbetar i gruvorna skyddas mot
direkt strålning. I dag är man medveten om riskerna och är noga med att de arbetande
skyddas, bakåt i tiden var man dock inte lika observant och många av de som arbetade
med brytningen på 50- och 60-talet utvecklade exempelvis lungcancer. Efter att
uranmalmen har brutits genomförs en koncentration av uranet. Malmen mals ner och
blandas med svavelsyra som löser ut uranet som då fälls ut i lösningen. Detta torkas
sedan och uranet bildar ett gult pulver som kallas yellowcake, vilket sedan packas i
stålbehållare för vidare behandling. Framställningen av uran medför avfall i form av
radioaktivt slam som innehåller giftiga tungmetaller. Därför är det nödvändigt att genom
kemiska metoder behandla slammet som sedan pumpas ut i stora dammar och därefter
till någon flod eller sjö.
Marshak (2008) framhåller att den vanligast naturligt förekommande uranisotopen är
Uran-238 men för att kunna använda uranet som bränsle i en kärnkraftsreaktor måste
halten av isotopen Uran-235 ökas. Naturligt svarar denna isotop enbart för omkring
0,7% av den totala mängden men genom isotopanrikning höjs halten med ungefär en
faktor tre. Författaren framhåller att anrikningen är en dyr process och Statens
kärnkraftsinspektion (2004) tillägger att det även bygger på en avancerad teknik. Enkelt
förklarat måste uranet först konverteras till uranhexaflourid som upphettas till över 60
grader för att övergå till gasform. Sedan behandlas gasen så att halten av Uran-235 ökar
och därefter kyls gasen ner. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2011) sker även
anrikningen utomlands och ger upphov till avfall i form av radioaktivt slam som
innehåller tungmetaller. Uranhexaflouriden som importeras omvandlas till urandioxid i
en bränslefabrik i Västerås. Urandioxiden, som är ett svart pulver, pressas samman
under hög temperatur till bränslekutsar. Dessa packas sedan i kapslar, som kallas
bränslestavar, som i sin tur sätts ihop till så kallade bränsleelement. Det är
bränsleelementen som sedan används i kärnkraftsreaktorn. Livstiden för ett
bränsleelement är ungefär fem år och måste sedan bytas ut. Strålningen från bränslet är
mycket lågt och blir inte starkt radioaktivt förrän efter att det har använts i reaktorn.
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2.7.3 Effekter av uranbrytning, lakning och anrikning
Statens kärnkraftsinspektion (2004) menar att uranet till stor del bryts, lakas och anrikas
i orörda och avlägsna områden där exempelvis Kanadas indianfolk och Australiens
aboriginer bor och att brytningen inverkar i deras religion och kultur. Dessutom medför
uranbrytningen risk för att mark och vatten ska bli förorenat, antingen av radioaktivitet
eller av andra kemiska ämnen som använts i samband med lakningsprocessen och
anrikningen. Utifrån en annan synvinkel medför uranbrytningen fler arbetstillfällen och
i förlängningen en högre levnadsstandard. De människor som bryter uranet eller på
något annat sätt förbereder uranet kan exponeras för både intern- och externstrålning,
exempelvis andas in radioaktivt damm eller utsättas för gammastrålning från gruvan.
Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2011a) ställer de samma strålningskrav för de som
arbetar med uranbrytning som för de som arbetar exempelvis på ett kärnkraftverk och
det finns speciella föreskrifter för detta. Dessutom får inte allmänheten som bor kring en
kärnteknisk anläggning utsättas för en ekvivalent stråldos högre än 0,1 mSV/år (för en
beskrivning av ekvivalent stråldos hänvisas läsaren till stycket 2.7.7 Stråldos och
ekvivalent stråldos).

2.7.4 Kärnkraft – fissionsprocessen
Hewitt (2006) lyfter fram att ett kärnkraftverk genererar energi genom klyvning av
uranatomer där stora mängder energi frigörs, processen kallas fission. Författaren
beskriver att det råder en delikat balans mellan de attraktiva krafterna mellan
neutronerna och protonerna i atomkärnan, kallad kärnkraften och den repulsiva kraften
mellan protonerna i kärnan. I de flesta grundämnens atomkärnor överväger kärnkraften
vilket gör dem stabila, men i uran överväger den repulsiva kraften vilket resulterar i att
urankärnorna är instabila. Fissionsprocessen som utnyttjas i en kärnkraftsreaktor är ett
exempel på en artificiell transmutation där uranet omvandlas till nya ämnen på ett icke
naturligt sätt. Processen inleds med att man tillför neutroner som får kollidera med
uranatomerna. Enligt Winge (2011) är detta endast nödvändigt att göra då en reaktor
startas upp (därefter kommer reaktionen att fortgå av de neutroner som spontant bildas i
bränslet). Hastigheten som neutronerna har då de kolliderar med uranatomerna beror på
temperaturen hos vattnet (moderatorn) de passerar. Man kan beräkna energin hos
neutronerna med formeln E = k•T, där k står för Boltzmanns konstant som är
1,3807·1023 joule/kelvin (Nationalencyklopedin 2011) och T är temperaturen i Kelvin.
Vid rumstemperatur på 25°C (≈300 Kelvin) innebär det att medelenergin hos partiklarna
i är E = 1,3807·10-23 • 300 = 4,1421•10-21 Joule. Hastigheten hos neutronerna kan då
beräknas med formeln

v=√




=√

•,  •
.•



= 2207 m/s (neutronens massa är satt till 1 u).

Hewitt (2006) menar att när en neutron kolliderar med en urankärna kommer kärnan att
deformeras till följd av dess instabilitet. Urankärnan sträcks ut till en avlång form och
slutligen delas den. Författaren menar att fissionsprocessen kan resultera i flera olika
kombinationer av kärnor. När en urankärna klyvs frigörs två-tre nya neutroner som får
en hög rörelseenergi och som i sin tur kan kollidera med tre nya urankärnor och klyva
dem vilket ger upphov till nio nya neutroner och så vidare. Detta gör att klyvningen
accelererar snabbt och kallas för en kedjereaktion. Neutroner har ingen laddning och
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fungerar därför mycket bra för att klyva atomkärnor eftersom de inte repelleras av
atomkärnorna. Enligt Statens kärnkraftsinspektion (2004) regleras kedjereaktionerna i
en kärnreaktor så att de inte accelererar för snabbt, dels genom att pumpa in olika
mängder kylvatten och dels genom att skjuta in eller dra ut styrstavar som fångar in
neutroner.
Hewitt (2006) framhåller att det inte bara är nya atomkärnor (dotterkärnor) och fria
neutroner som bildas i samband med fissionsprocessen, utan även stora mängder energi.
Timberlake (2010) lyfter fram att massan hos fissionsprodukterna är något mindre än
massan hos reaktanterna och att den lilla mängden massa som har förlorats har
konverteras till en stor energimängd i enlighet med Einsteins ekvation  =   , där E
står för frigjord energi, m för den massa som förlorats (det vill säga differensen mellan
massan hos reaktanterna och massan hos produkterna) och c för ljusets hastighet som är
3 × 10 m/s. Enligt Ekholm et al. (1999) kan man få ut 500000 MJ för varje kg uran,
bilaga 1 innehåller en tabell över energiinnehållet i olika bränslen.
Timberlake (2010) menar att fissionen av 1 gram uran-235 producerar lika mycket
energi som om man eldar 3 ton kol. Hewitt (2006) tillägger att energin som kommer
från fissionsprocessen i huvudsak består av rörelseenergi som kommer av
fissionsfragmenten som åker ifrån varandra och ifrån de utstötta neutronerna, medan
endast en liten del av energin kommer från gammastrålning. Timberlake (2010) lyfter
fram nedanstående fissionsreaktion som visar vilka klyvningsprodukter som ofta bildas i
samband med fissionsprocessen i en kärnreaktor;
 + 
 →


#!"

+
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2.7.5 Hur ett kärnkraftverk fungerar
Vattenfall AB (2011a) menar att kärnkraft är en typ av kondenskraft och att
framställningen av el fungerar på samma sätt som i ett kraftverk vilket drivs av andra
bränslen såsom olja, kol eller biobränslen - vatten hettas upp, vilket bildar ånga, som
sedan driver en turbin som i sin tur driver en generator som alstrar elektricitet. Det som
är unikt för kärnkraften är fissionen och det faktum att kärnklyvningen genererar värme,
vilket är grunden för all kärnkraft. Hälften av Sveriges elektricitet kommer från
kärnkraften. Idag finns tre aktiva kärnkraftverk i Sverige med totalt 10 reaktorer, dessa
är placerade i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals. De reaktorerna som finns i Sverige
är antingen kokvatten- eller tryckvattenreaktorer, vilka båda hör till typen
lättvattenreaktorer. Utomlands finns även tungvattenreaktorer vilka använder tungt
vatten som moderator. Enligt Hewitt (2006) är en moderator ett ämne som bromsar de
neutroner som är för snabba för att fungera i fissionsprocessen, utan att absorbera dem,
och det är vanligtvis vatten som används till detta.
Strålsäkerhetsmyndigheten (2011a) beskriver att kokvatten- och tryckvattenreaktorer
har vissa olikheter, men att principen i stort sett är densamma. Ovanstående källa menar
att man kan likna dessa reaktorer vid en gigantisk ångpanna. Inuti reaktortanken
placeras ett antal bränslestavar, hur många beror på reaktortypen, och dessa bildar
tillsammans en härd. När atomkärnorna i uranet klyvs utvecklas värme och genom att
man leder vatten genom härden hettas det upp och övergår till ånga, vilken leds till
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turbiner. Dessa turbiner driver en generator och på så sätt skapar ångtrycket elektricitet.
Därefter leds ångan vidare från turbinen till en kondensor där den kyls och åter bildar
vatten i flytande form. Sedan upprepas allt genom att vattnet på nytt leds in i
reaktortanken. Havsvatten används för att kyla ner ångan och eftersom det aldrig
kommer i kontakt med processvattnet kan man pumpa ut det vattnet tillbaka till havet.
Bild 1 nedan visar i stora drag hur en kokvattenreaktor fungerar. Effekten hos
kärnklyvningen regleras dels genom att olika mycket kylvatten pumpas in, dels genom
att skjuta in alternativt dra ut styrstavar som består av bor. Styrstavarna attraherar
neutroner och därför minskar kärnklyvningen om styrstavarna förs in och på så sätt
minskar även effekten. I princip beror effektminskningen på hur långt styrstavarna förs
in i reaktorn och vid ett så kallat snabbstopp skjuts styrstavarna in helt och då upphör
kärnklyvningen.

Bild 1. Bilden visar hur en kokvattenreaktor fungerar. Kärnenergin i bränslet omvandlas
till värmeenergi vid klyvningen, som värmer vattnet. Värmeenergin omvandlas till
rörelseenergi i turbinen, som driver en elgenerator som alstrar elektricitet. Bilden är
hämtad från www.ssi.se.

Vattenfall AB (2011a) förklarar att kok- och tryckvattenreaktorer i stora drag skiljer sig
åt i avseendet hur vattnet används för att producera ånga. I en kokvattenreaktor tillåts
vattnet koka i reaktortanken. I en tryckvattenreaktor hindras vattnet från att koka i
reaktortanken genom det höga trycket. Det varma vattnet leds istället till en
ånggenerator med lägre tryck och där används reaktorvattnet för att värma vattnet i
ånggeneratorn, vilket då övergår till ånga. Ytterligare en skillnad mellan reaktortyperna
är att hos en kokvattenreaktor förs vattnet tillbaka in i reaktortanken efter att det kylts
ner i kondensorn, medan i en tryckvattenreaktor cirkulerar vattnet mellan reaktortanken
och nederdelen av ånggeneratorn utan att komma i kontakt med det vatten som finns
inuti ånggeneratorn.

2.7.6 Radioaktivitet
Hewitt (2006) framhåller att nästintill alla atomer i naturen är stabila men att det
förekommer några atomer som är instabila, radioaktiva. Alla atomer med atomnummer
större än 82 är radioaktiva. Gemensamt för radioaktiva ämnen är att de sänder ut tre
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olika sorters strålning spontant; alfa-, beta- och gammastrålning. Alfastrålning består av
heliumkärnor (alfapartiklar), betastrålning av elektroner (betapartiklar) medan
gammastrålningen är elektromagnetisk strålning med mycket hög frekvens och energi
som kommer från kärnan. Genom att sända ut antingen alfapartiklar, betapartiklar
och/eller gammastrålning minskar energin i atomkärnan vilket gör den mer stabil. I en
atomkärna binds neutroner och protoner till varandra av starka attraktiva krafter,
kärnkraften, men det existerar även repulsiva, elektriska krafter mellan de positivt
laddade protonerna. När atomkärnan har en liten diameter överväger kärnkraften som är
mycket stark på korta avstånd. Både kärnkraften och den repulsiva kraften blir svagare
med avståndet, det vill säga när atomkärnans storlek ökar, den repulsiva kraften
försvagas dock mindre. Hos stora atomkärnor dominerar därför den repulsiva kraften
vilket medför att stora atomkärnor är mindre stabila än små atomkärnor. Detta är
förklaringen till varför atomer med höga atomnummer är radioaktiva. Lätta grundämnen
har ofta lika många protoner som neutroner i sin kärna medan tunga grundämnen har
fler neutroner. Exempelvis har U-235 92 protoner och 143 neutroner, vilket är
nödvändigt för att öka den attraktiva kraften så att kärnan kan hållas ihop, trots detta är
urankärnan relativt instabil på grund av den repulsiva kraften. När vi bestrålar
uranatomer med neutroner i kärnkraftsreaktor är det en form av artificiell transmutation
där uranet omvandlas till nya ämnen på ett icke naturligt sätt. Svensk
kärnbränslehantering (2004) betonar att det bildas radioaktiva ämnen när uranatomerna i
en kärnkraftsreaktor klyvs och att det är dessa nya ämnen som utgör huvuddelen av det
radioaktiva avfallet. Dock är även uranatomen i sig radioaktiv och sönderfaller naturligt
i naturen.

2.7.7 Stråldos och ekvivalent stråldos
Stråldos och ekvivalentdos är begrepp som är vanligt förekommande i samband med
radioaktiv strålning. Pålsgård, Kvist och Nilson (2002) menar att stråldos avser den
absorberade energin per kroppsvävnadens massa i kg. Med en formel kan det skrivas

) = *, där D står för stråldos, E för energi och M för massa. Stråldos mäts i enheten
gray, Gy, och enligt Faktasamling CBRN (2008a) är 1 Gy = 1 J/kg. Pålsgård, Kvist och
Nilson (2002) hävdar att i samband med värderingar av skadeeffekter används ofta
begreppet ekvivalentdos, H. Ekvivalentdosen tar hänsyn till strålningstypen, vilket är
viktigt eftersom exempelvis alfastrålning ger betydligt allvarligare skador än
betastrålning och gammastrålning om stråldosen är densamma. För att få fram
ekvivalentdosen multipliceras stråldosen med en kvalitetsfaktor, k, med formeln
+ = ,). Enligt Statens strålskyddsinstitut (1998) är kvalitetsfaktorn dimensionslös,
vilket betyder att den saknar enhet. Enligt Pålsgård, Kvist och Nilson (2002) är
kvalitetsfaktorn för alfastrålning 20 och för beta- och gammastrålning är kvalitetsfaktorn 1. Ekvivalentdos mäts i enheten Sivert, Sv. Eftersom 1 Sv motsvarar en mycket
hög ekvivalentdos anges ofta ekvivalentdosen i millisivert, mSv.

2.7.8 Effekter av radioaktiv strålning på människans hälsa
Hewitt (2006) skriver att joniserande strålning ansvarar för de farliga effekterna som
strålning kan åstadkomma på levande celler. Joniserande strålning kan slå bort
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elektroner från atomer i en materia så att det bildas positiva joner. Areskoug och
Eliasson (2007) framhåller att alfastrålning, betastrålning och gammastrålning är
joniserande strålning. Strålningen kan jonisera den omgivning som den passerar och på
så sätt förändra materiens fysikaliska, biologiska och kemiska egenskaper vilket ger
konsekvenser för både hälsa och miljö. I materia som har blivit joniserad bryts kemiska
bindningar och olika biologiska strukturer skadas. Timberlake (2010) lyfter fram att
joniserande strålning som träffar människokroppen exempelvis kan slå bort elektroner
från vattenmolekylerna så att det bildas H2O+, som kan orsaka olika kemiska reaktioner
som är farliga för oss människor. Celler med snabb celldelning är känsligast för
strålning, exempelvis celler i benmärgen och i de reproduktiva organen. Resultatet kan
bli att de skadade cellerna inte längre kan producera nödvändiga material, exempelvis
kan cellerna i benmärgen inte skapa röda blodkroppar, vilket kan resultera i leukemi.
Om könscellerna skadas eller cellerna hos ett foster, kan konsekvenserna bli olika
fosterskador och missbildningar. Nervceller, muskelceller och leverceller har ingen eller
en liten celldelning vilket gör de mindre känsliga för strålning. Barn är känsligare än
vuxna för strålning just därför att de växer och generellt sett har en snabbare
celldelning. Hewitt (2006) framhåller att kroppen kan överleva dödliga doser av
strålning under förutsättning att strålningen är utspridd under en lång period. Cellerna
hinner då repareras eller alternativt ersättas av nya celler.
Areskoug och Eliasson (2007) beskriver att när en viss materia utsätts för joniserande
strålning så minskar strålningens energi medan materian upptar energi. Alfa- och
betapartiklar är elektriskt laddade och påverkar därför de elektroner som finns i
materian som passeras med elektriska krafter. Rörelseenergin hos partiklarna används
för att slita loss elektroner från atomkärnorna. Eftersom rörelseenergin minskar har
alfastrålningen och betastrålningen en begränsad räckvidd. Den förstnämnda har kortast
räckvidd men är istället tätjoniserande medan den sistnämnda är glesjoniserande.
Alfastrålning ger alltså en intensivare skada men kan inte nå lika långt in i exempelvis
människans vävnad. Betastrålning ger en mer utspridd skada som inte är lika intensiv,
men istället kan den nå längre in i kroppen. Gammastrålning som består av fotoner med
mycket hög energi har en mycket lång räckvidd, en gammafoton rör sig framåt tills att
den träffar en elektron. Nilsson (1994) menar att gammastrålning på tre olika sätt kan
växelverka med materia, via fotoabsorption, Comptonspridning och parbildning. Utan
att gå in djupare på dessa varianter, konstaterar vi att när en gammafoton träffar en
elektron så avger fotonen antingen en del av eller hela sin energi till elektronen (vid
parbildning omvandlas fotonen till ett elektron-positronpar). Vid fotoabsorption avger
gammafotonen all sin energi till i en elektron, vilket resulterar i att fotonen upphör att
existera. Vid Comptonspridning avger gammafotonen en del av sin energi till en
elektron och får därför lägre energi. En gammafoton kan Comptonspridas flera gånger
med slutresultatet att den fotoabsorberas. Areskoug och Eliasson (2007) beskriver att
den fria elektronen i stora drag fungerar som de fria elektronerna i betastrålning och
joniserar omgivningen på liknande sätt. Gammastrålning är glesjoniserande men blir
mycket farlig på grund av dess långa räckvidd och förmåga att tränga igenom de flesta
material. Dock avtar gammastrålningens energi allt eftersom till följd av att fler och fler
fotoner upphör att existera.
Timberlake (2010) lyfter fram att kläder och vår hud är ett tillräckligt skydd för extern
alfastrålning. Däremot kan alfastrålning orsaka allvarliga invärtes skador om man förtär
eller andas in alfapartiklar, på grund av dess starka laddning och stora massa.
Betastrålning kan tränga in ungefär 5 mm in i människans vävnad och därför orsaka
skador på huden, däremot når betapartiklarna inte de inre organen. Gammastrålning kan
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tränga igenom vävnader och nå de inre organen, vilket gör att strålningen kan orsaka
allvarliga tillstånd och betraktas som mycket farlig.
Timberlake (2010) framhåller att strålningen från ett kärnkraftverk är låg i jämförelse
med andra strålningskällor som vi utsätts för. Till exempel menar författaren att det
skiljer mer i stråldos för en person som bor i Denver och en som bor i Los Angeles än
för en person som bor nära ett kärnkraftverk och en som inte gör det. Svensk
kärnbränslehantering (2004) menar att de som arbetar på kärnkraftverk i genomsnitt har
en årsdos av radioaktiv strålning som ligger i linje med den årsdos som flygpersonal
erhåller. Hewitt (2006) tilläger att genomsnittsmänniskans stråldos i USA från
kärnkraftverk endast svarar för 0,003 % av den totala stråldosen. Dessutom ger ett
kolkraftverk ett större luftburet radioaktivt material än ett kärnkraftverk, vilket beror på
att det kol som används innehåller relativt mycket uran och thorium. Areskoug och
Eliasson (2007) poängterar vikten av att känna till de stråldoser som vi i vanliga fall
utsätts för i form av exempelvis kosmisk strålning, flygplansresor och medicinska
undersökningar, för att kunna föra en saklig diskussion kring kärnkraftsfrågan. Statens
kärnkraftsinspektion (2004) menar att radon i inomhusluften för närvarande utgör
ungefär halva den årliga ekvivalentdos som den genomsnittlige svensken erhåller, med
ungefär 2,0 mSv. Kärntekniska anläggningar får inte utsätta allmänheten för en
ekvivalentdos på över 0,1 mSv per år. Oron kring den radioaktiva strålningen i samband
med kärnkraftverk handlar främst om vilka konsekvenser en kärnkraftsolycka medför
och vilka konsekvenser det blir om slutförvaret inte håller tätt. Areskoug och Eliasson
(2007) menar att vid en kärnkraftsolycka kan radioaktiva ämnen spridas med vindarna
och sedan falla ner med regn. Omgivningen kan på så sätt utsättas för extern strålning,
men även för intern strålning genom att de radioaktiva ämnena kan andas in eller hamna
i födan.

2.7.9 Deterministiska och stokastiska effekter
Enligt Isaksson (2002) är det vanligt att dela in effekter orsakade av strålning i två
kategorier, deterministiska respektive stokastiska effekter. För en deterministisk effekt
kan man säga att en viss effekt uppstår vid en viss stråldos och att skadan förvärras med
ökad stråldos. Deterministiska effekter kräver höga stråldoser och uppkommer relativt
kort tid efter bestrålningen, de kallas även för akuta stråldoser. För stokastiska effekter
finns det istället en viss sannolikhet för att en effekt ska uppstå, där sannolikheten
påverkas av storleken på stråldosen. Stokastiska effekter benämns ofta som sena
effekter, eftersom dessa ofta framträder lång tid efter själva bestrålningstillfället.
Isaksson (2002) framhåller att deterministiska effekter beräknas uppträdda vid en
stråldos på ungefär 1 Gy vid helkroppsbestrålning. Vid en stråldos omkring 4 Gy vid
helkroppsbestrålning beräknas ungefär 50 % överleva under förutsättning att ingen
medicinsk vård ges. Om stråldosen överstiger 6 Gy är chanserna att överleva mycket
små. Siffrorna har bland annat utgått från data från kärnvapenexplosionerna i Japan
1945. De deterministiska effekterna är dock beroende av att stråldosen ges under ett kort
tidsintervall. Om stråldosen är utspridd i tiden hinner cellerna reparera sig vilket medför
att de deterministiska effekterna inte uppstår trots att individen kan ha erhållit en
sammanlagt mycket hög, dödlig stråldos. Effekterna är även beroende av om det sker en
helkroppsbestrålning eller om enbart en del av kroppen bestrålas. Om exempelvis bara
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en hand bestrålas kan kroppen klara av mycket högre stråldoser. Bilaga 2 visar en tabell
över olika deterministiska effekter som uppkommer på olika organ vid olika stråldoser.
Isaksson (2002) delar in de akuta effekterna på människokroppen i tre olika symtom
som uppträder i inbördes ordning, skador på de blodbildande organen, skador på
magtarmkanalen samt att centrala nervsystemet slås ut. Vid en helkroppsbestrålning på
3-5 Gy påverkas de blodbildande organen. Andelen vita blodkroppar och blodplättar i
blodet minskar till följd av att celler skadas och dör i snabbare takt än de hinner förnyas.
Den drabbade blir känsligare för infektioner eftersom de vita blodkropparna minskat
och sår blir svårläkta eftersom blodet får svårare att koagulera när antalet blodplättar
minskar. De första symtomen är illamående och kräkningar vilket följs av en symtomfri
period. Ungefär 3 veckor efter själva bestrålningstillfället får personen frossa, håravfall,
sår i munnen samt en trötthetskänsla och risken är att personen avlider under perioden
om inte benmärgen återhämtar sig (som nämnts ovan är chansen att överleva vid en
stråldos på 4 Gy ungefär 50 %). Om stråldosen vid helkroppsbestrålning uppnår 5-15
Gy uppkommer skador i tarmslemhinnan. Nybildningen av celler upphör och allt
eftersom slits tarmluddet ut, vilket resulterar i att det uppstår sår på tarmen vilket i sin
tur medför förlust av vätska och salter. Eftersom även immunförsvaret och
koaguleringen redan har påverkats blir såren mycket svårläkta och det är en stor risk för
infektioner. Symtomen är kräkningar, långvariga diarréer, trötthet och aptitlöshet. De
flesta personer dör inom 1-2 veckor efter bestrålningstillfället till följd av näringsbrist.
Om stråldosen har överstigit 15 Gy slås det centrala nervsystemet ut och man avlider
inom några minuter, möjligtvis någon timme. Den drabbade får kraftiga kräkningar,
diarréer, svårt att orientera sig och koordinera sina rörelser samt andnöd. I samband med
Tjernobylolyckan 1986 avled totalt 28 personer till följd av akuta strålskador. Till
deterministiska effekter räknas även fosterskador. Embryon i början av en graviditet är
extra känsliga för bestrålning eftersom embryot endast består av ett fåtal celler.
Stråldoser på 100 mGy kan vara dödliga tidigt i graviditeten men allt eftersom krävs det
högre stråldoser för att orsaka att fostret dör. Faktasamling CBRN (2008b) framhåller
att man i dagsläget känner till tre olika strålningseffekter på foster; tillväxthämning,
förminskat huvud och mentala störningar. Dessa effekter kan uppstå redan vid en
ekvivalent stråldos på 0,25 Sv. Fostret är strålkänsligast mellan åttonde och sextonde
graviditetsveckan.
Isaksson (2002) lyfter fram att exempelvis cancer och ärftliga skador hör till stokastiska
effekter. Dessa effekter uppkommer långt efter bestrålningen och beror på att cellens
arvsmassa förändrats. Cellen kan ofta reparera dessa förändringar, men ibland sker
mutationer. Mutationer i könscellerna kan medföra ärftliga skador och mutationer i
andra celler kan resultera i cancer. En mutation behöver dock inte innebära att den
drabbade utvecklar cancer. Areskoug och Eliasson (2007) betonar att det finns många
orsaker till cancer, bland annat ärftlighet och livsvanor, och att det därför är mycket
svårt att avgöra om ett cancerfall beror på joniserande strålning och än mindre om det
beror på strålningen från exempelvis en urangruva. Isaksson (2002) lyfter fram att
många barn drabbades av sköldkörtelcancer efter Tjernobylolyckan 1986. Detta skedde
genom att barnen fick i sig radioaktivt jod via mjölk och då bestrålades internt. Vid
radioaktiva utsläpp rekommenderas att man ska ta jodtabletter eftersom det mättar
sköldkörteln som på så vis inte tar upp radioaktiv jod. Faktasamling CBRN (2008b)
lyfter fram att antalet leukemifall ökade i Japan efter kärnvapenexplosionerna 1945 och
att andra cancerformer fortfarande ökar i landet. Så låga stråldoser som 50-150 mSv
bedöms kunna orsaka cancer. Utifrån sannolikhetsberäkningar ger en stråldos på 1 Sv
en sannolikhet på 5 % att dö i cancer. Ärftliga skador kan inte uteslutas men i dagsläget
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har man inte kunnat påvisa ärftliga skador som orsakats av joniserande strålning på
människor. Isaksson (2002) betonar dock att ärftliga skador inte kan uteslutas, studier
har påvisat ärftliga effekter till följd av strålning på både växter och djur. Utifrån
beräkningar har man bedömt risken för svåra ärftliga skador till 1,3 % för en stråldos på
1 Sv. Viktigt att nämna är att ärftliga förändringar förekommer naturligt med en
sannolikhet på ungefär 10 %.

2.7.10 Ekologiska effekter av kylvattnet
Vattenfall AB (2011b) framhåller att eftersom kylvattnet inte kommer i kontakt med
processvattnet kan det pumpas direkt ut i havet igen. Dock är vattnet ca 10° C varmare
än det var innan och denna uppvärmning av havsvattnet påverkar miljön på olika sätt.
Det släpps även ut en mindre del vatten som innehåller mycket låga halter av
radioaktiva ämnen men de kommer inte från kylvattnet utan från andra delar av
kärnkraftverket, till exempel från tvättstugor. För att kunna kontrollera kylvattnets
miljöpåverkan sker regelbundna provtagningar på havsvattnet och på de växter och
levande varelser som finns i havet. Enligt Vattenfall AB (2011a) så är kiselalger, tång
och musslor samt sediment i närheten av utsläppsplatsen det enda man funnit
radioaktivitet i. Den höjda temperaturen verkar ha en större påverkan än radioaktiviteten
i sig, vilket även studien från Ehlin et al. (2009) stödjer. Kylvattnet påverkar växt- och
djurlivet i vattnet dels genom den förhöjda temperaturen och dels genom att organismer
fastnar i silarna vid inloppen. En viss mängd fisk skadas eller dör varje år till följd av
kylvattenintaget. Vattenfall AB (2011a) anser i övrigt att varken djur eller växtliv har
påverkats på ett negativt sätt av kylvattenutsläppen och Fiskeriverket har genom en
forskningsanläggning vid Forsmark kunnat utröna vilka effekter temperaturhöjningen
har på växt- och djurlivet. Enligt Vattenfall AB (2011a) är slutsatserna att de arter som
trivs i varmare vatten har ökat i både antal och storlek medan de arter som trivs i kallare
vatten minskar. De lyfter även fram att sjöfåglar och havsörnar fått bättre rastställen och
övervintringsmöjligheter samt att de kunnat föda upp fler ungar. Ehlin et al. (2009)
stödjer denna teori till viss del men menar samtidigt att verkligheten inte är riktigt lika
okomplicerad. De har i sin studie främst fokuserat på fisken på grund av den
ekonomiska aspekten, men även tittat på andra havslevande organismer och växtlighet.
Rapporten menar att i normalfallet är kylvattnet 10° C varmare än havsvattnet, precis
som Vattenfall AB (2011a) hävdar, men att det händer att temperaturen vid utloppens
mynning kan komma ända upp till 35° C. Ehlin et al. (2009) framhåller att strömmar
och havsbottens byggnad är faktorer som spelar in på hur stort område kylvattnet
inverkar på, normalt påverkar kylvattnet ända ner till 5-7 meters djup. Detta medför att
en stor del av havsbottnarna utanför de svenska kärnkraftverken ständigt är utsatta för
kylvattnets påverkan. Fiskdöd har kunnat iakttas i de områden där letaltemperaturen har
överskridits och påverkan på äggutveckling och romsträngar har observerats. Dock
verkar det ändå vara en relativt god återväxt av fisken, vilket då tolkas som att miljön
ändå är god för de arter som trivs vid en högre temperatur. Studien visar även att
förekomsten av plankton i kärnkraftsverkens närområde har ökat till följd av
temperaturhöjningen och att bland annat kiselalgerna blommar både tidigare och i större
omfattning.
Ehlin et al. (2009) påpekar att det inte bara är fisk som påverkas av kylvattenintagets
silar utan att även resten av de vattenlevande organismerna och partiklar större än några
millimeter riskerar att fastna vid inloppet. Även om man arbetar för att rädda den fisk
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som samlas där är det ändå ett antal organismer som skadas eller dör. Förlusten av fisk
anses dock vara det största problemet såväl ekonomiskt som ekologiskt och det finns en
oro över att ålen, som redan är på tillbakagång, drabbas hårt. Författarna hävdar att man
i kärnkraftsverkens närområde kan se tydliga effekter av kylvattenutsläppens påverkan
och att detta är genomgående i hela ekosystemet. De framhåller även att alla
förändringar inte måste vara av ondo, då det gäller fågelbeståndet är det övervägande
positiva saker som ses. Däremot poängterar de att det inte är uteslutet att
kylvattensystemen kan ha en allvarligare påverkan på miljön än vad undersökning visar.
Den allmänna temperaturhöjningen av våra hav medför att kylvattnet kan komma att få
en större miljöpåverkan i framtiden och risken finns att de negativa aspekterna kommer
att accelerera.

2.7.11 Hantering av radioaktivt avfall
Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2011a) bildas avfall från alla kärntekniska
verksamheter, däribland från själva kärnkraftsverket. Det mesta av avfallet från de
kärntekniska anläggningarna klassas som låg- eller medelaktivt avfall. I denna klass
ingår exempelvis radioaktivt driftavfall så som överdragskläder, filter och verktyg som
har använts och kan ha blivit radioaktivt. Driftavfall är inte lika farligt som det använda
kärnbränslet och är kortlivat, det vill säga att det mesta av dess radioaktivitet har
försvunnit inom några hundra år. Statens kärnkraftsinspektion (2004) framhåller att det
låg- och medelaktiva avfallet placeras i ett slutförvar som kallas SFR. Det lågaktiva
avfallet finns i enkla behållare och det medelaktiva avfallet gjuts in i betongblock som
placeras i bergrum under Östersjöns botten.
Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2011a) är kärnbränslet som har använts starkt
radioaktivt och klassas som högaktivt avfall. Det använda kärnbränslet är farligt för
både människa och miljö under mycket lång tid och måste hållas isolerat i 100 000 år.
Det mesta av den direkta strålningen har dock försvunnit efter 1000 år men det är
fortfarande kemiskt giftigt att få det i sig. Enligt Svensk kärnbränslehantering (2004)
har det använda kärnbränslet sedan 80-talet lagrats i Clab, Centralt mellanlager för
använt kärnbränsle, som ligger i Oskarshamn. Bränslet är placerat i stora
vattenbassänger ungefär 25 meter under markytan för nedkylning och för att inte utsätta
omgivningen för strålning.
Den stora diskussionsfrågan under de senaste åren har varit hur det starkt radioaktiva
kärnbränsleavfallet ska slutförvaras på ett säkert sätt så att kommande generationer och
miljö inte skadas. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2011a) har Svensk
Kärnbränslehantering AB under våren 2011 lämnat in en ansökan om att få bygga
slutförvaret i Forsmark och beskrivit den metod de avser att använda för slutförvaret av
kärnbränslet. Ansökan ska granskas av Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen
som sedan lämnar uttalande till regeringen som fattar ett beslut. Ett av
Strålsäkerhetsmyndighetens krav är att riskerna för kommande generationer och miljö
inte får vara större än de risker vi accepterar i dag. Östhammars kommun som Forsmark
ligger i kan välja att säga nej till att slutförvaret ska ske där.
Svensk Kärnbränslehantering AB (2011) lyfter fram den metod för slutförvaring som de
har utvecklat. Metoden kallas för KBS-3 eftersom den bygger på tre olika
skyddsbarriärer; kopparkapsel, bentonitlera och urberget. Enligt metoden ska
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kärnbränslet placeras i kapslar som har ett hölje av koppar och segjärn, det vill säga järn
som innehåller bestämda halter av kol, kisel och magnesium som gör materialet extra
starkt eftersom kolet (i form av grafit) bildar sfärer. Inkapslingen är tänkt att ske på
samma plats som mellanlagringen för kärnbränslet, det vill säga i Oskarshamn. Först
efter att bränslet har lagrats i 30-40 år har radioaktiviteten avtagit så mycket att det går
att börja kapsla in bränslet. Kapseln ska vara konstruerad för att motstå jordbävningar,
istider, korrosion (som kan orsakas av fritt syre i grundvattnet) och andra krafter som
kan uppstå i samband med bergets rörelse. Kapslarna ska sedan föras ner i tunnlar på
ungefär 450 meters djup i berggrunden där de ska bäddas in i ett lager av bentonitlera.
Syftet med bentonitleran är att dämpa mekaniska rörelser i berget, vilket är möjligt
eftersom det är ett mjukt ämne som följer med rörelser i berget. Därtill ska det hindra
korrosiva ämnen och grundvatten från att nå kapseln genom att binda vattnet.
Kärnbränslet är dock väldigt svårlösligt i vatten och kan därför ses som en barriär i sig.
Om en kapsel inte skulle vara tät är bentonitlerans uppgift att fungera som ett filter som
fångar upp den största delen av de radioaktiva ämnena och fördröjer dess spridning. När
allt kärnbränsle har placerats i urberget kommer tunnlarna att fyllas igen med lera.
Urberget förser kapseln med en skyddad och stabil omgivning och fördröjer också de
radioaktiva ämnenas spridning. Svensk kärnbränslehantering (2004) betonar att alla
berg inte är lämpliga att förvara kärnbränsle i såsom berg som kan innehålla värdefulla
mineral, har mycket sprickzoner eller innehåller vatten med höga salthalter som ökar
risken för korrosion. Svenska urberget passar i detta avseende bra, ytterligare en fördel
är att det består av mycket gnejs och granit som står emot vittring bra. För att kapslarna
ska klara av exempelvis kommande istider och jordbävningar är det viktigt att placera
kapslarna mellan sprickzonerna för att minimera påfrestningarna på kapseln. Bild 2
nedan visar principen bakom KBS-3 metoden. Strålsäkerhetsmyndigheten (2011a)
menar att KBS-3 metodens fördelar och nackdelar ännu inte kan belysas eftersom en
djupare granskning av metoden ännu inte har ägt rum.

Bild 2. Bilden visar principen bakom KBS-3 metoden, som bygger på de tre
skyddsbarriärerna kopparinkapsling, bentonitlera och urberget. Bilden är hämtad från
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/slutforvar/Bakgrund-och-metod/
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Ovanstående modell är ett förslag för djupförvaret i Sverige, diskussioner kring hur det
använda kärnbränslet ska slutförvaras i andra länder pågår. Marshak (2008) lyfter fram
olika möjligheter som geologer har föreslagit som slutförvar. Ett exempel som skiljer
sig mycket från den svenska modellen är att placera kärnbränslet på djuphavsgolvet vid
en subduktionszon, där en havsplatta sjunker ned i manteln under en annan platta. För
övrigt föreslår geologer att kärnbränslet ska placeras i berg som ligger i regioner som är
fria från jordbävningar och vulkaner, som innehåller få sprickor och därmed minskar
cirkulation av grundvatten som skulle kunna föra med sig radioaktiva ämnen. Därtill har
geologer föreslagit nedgrävning av kärnbränslet i lera som kan absorbera och stänga
inne de radioaktiva ämnena. KSB-3 metoden har likheter med de två sistnämnda
förslagen. Bridreaktorer har framhållits som ett sätt att minska det radioaktiva avfallet
och lösa problemet med slutförvaring. Wallerius (2010) menar att så kallade
bridreaktorer (kärnreaktor som använder kärnavfall som bränsle) ger mindre och mer
kortlivat avfall än de kärnreaktorer som används idag eftersom kärnbränslet i en
bridreaktor återanvänds genom att det upparbetas och nyttjas som bränsle. För att
metoden ska fungera krävs snabba neutroner och därför används ingen moderator såsom
vatten. Detta medför att vatten inte kan användas som kylmedel vilket innebär att det i
idag råder vissa kylproblem och materialproblem. Det krävs material som exempelvis är
värmetåliga och kan stå emot korrosion bra. Forskning pågår kring bridreaktorer och en
blykyld reaktor avsedd för forskning förväntas finnas 2022.

2.7.12 Effekter om slutförvaret inte fungerar
Svensk kärnbränslehantering (2004) framhåller att den externa strålningen hos det
använda kärnbränslet är som starkast under de första hundra åren. Det är därför som
kärnbränslet måste ligga i vattenbassänger under ungefär 40 år innan det kan
slutförvaras. Därefter är det främst den interna strålningen som man oroar sig för.
Andrén och Strandberg (2005) menar att det främst är två spridningsmöjligheter av
kärnavfallet som är logiska. Den första är att de radioaktiva ämnena ska komma ut i
grundvattnet, antingen genom advektion, det vill säga att de följer med
grundvattenflödet, eller genom diffusion som innebär att molekylerna rör sig i avsikt att
jämna ut skillnader i koncentration. Om de radioaktiva ämnena skulle komma ut i
grundvattnet i framtiden skulle det få konsekvenser för både människan och miljön
exempelvis de som beskrivits under rubriken 2.6.8 Effekter av radioaktiv strålning på
människans hälsa. Den andra spridningsmöjligheten är mänskligt intrång. Frågan om
terrorism och kärnvapenproduktion har blivit allt mer aktuell och det finns en oro för att
terrorister eller framtida generationer skulle vilja använda kärnbränsleavfallet till icke
önskvärda ändamål. Författarna poängterar dock att det svenska bränslet inte är lämpligt
för detta ändamål och att man inte heller bör gardera sig mot mänskligt intrång helt och
hållet. Framtida generationer kanske finner det nödvändigt att flytta det använda
kärnbränslet eller kanske önskar återanvända det och därför måste det gå att komma åt.

2.7.13 Fusion – framtidens atomkraft?
Fusionstekniken har under den senaste tiden blivit allt mer intressant och beskrivs ofta
som lösningen på energifrågan. Timberlake (2010) framhåller att fusion är motsatsen till
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fission, fusionen förenar atomkärnor istället för att dela dem. Genom sammanslagning
av mindre atomkärnor bildas större kärnor vilket ger en liten förlust av massa samtidigt
som stora mängder energi frigörs. Fusion sker ständigt i solens och andra stjärnors inre
och forskningen menar att om man skulle lyckas skapa fusionsverk så skulle jordens
energiförsörjning vara tryggad. Hewitt (2006) menar att fusionsreaktionen endast kan
ske genom att atomkärnorna kolliderar i en mycket hög hastighet eftersom de måste
övervinna den naturliga repulsionskraften, och med höga hastigheter följer dessutom
mycket höga temperaturer. En svårighet blir därmed att åstadkomma dessa temperaturer
och hitta material som kan användas utan att de smälter eller förgasas. Timberlake
(2010) framhåller att teknologin för detta förmodas finnas inom en relativt överskådlig
framtid.
Hewitt (2006) hävdar att en fusionsreaktor är säkrare i teorin än en fissionsreaktor. Det
förekommer ingen kedjereaktion och det är endast så små bränslemängder i reaktorn åt
gången att reaktionen avstannar inom sekunder om något går fel. Bränslet ger inte heller
den miljö- och hälsopåverkan som uranet ger då det i ett fusionsverk utgörs av
väteisotoperna deuterium och tritium. Kombinationen medför att fusionsreaktionen kan
ske vid något lägre temperatur. Deuterium förekommer naturligt i våra hav och tritium
kan utvinnas ur litium som också finns i havet, samt i jordskorpan. European Fusion
Development Agreement (2010) menar att bränslet som behövs till fusionsverken finns i
tillräcklig mängd för att täcka alla människors energibehov i miljoner år. De framhåller
även att det tritium som behövs kan utvinnas inom fusionsreaktorn och att det skulle
innebära att det radioaktiva ämnet endast skulle finnas i den innersta byggnaden. Hewitt
(2006) anser att det är ytterligare ett sätt att avgränsa riskerna då det krävs färre
förflyttningar. Författaren bedömer att den mindre mängd radioaktivitet som finns i den
innersta fusionskammaren inte skulle utgöra något problem och att fusionsverket inte
skulle ge några farliga utsläpp eftersom det är helium som bildas i processen.

2.8 Perspektiv på kärnkraftsfrågan
Areskoug och Eliasson (2007) menar att både skolundervisningen och energidebatten
ofta utgår från ett tillförselperspektiv som rymmer frågor som handlar om vilka primära
energikällor som bör användas och hur vi ska kunna tillgodose energibehovet när
kärnkraften avvecklas. Risken med att utgå från tillförselperspektivet är att det
signalerar att energianvändningen inte kan påverkas. Dessutom fokuseras ofta på
svårigheterna med exempelvis kärnenergin. Ett alternativ är att utgå från ett
användarperspektiv där man utgår från vilka energibehov som finns och hur dessa kan
tillgodoses med minimal insats av energi och hur samhället på effektivast sätt kan förse
oss med energi. Först därefter blir det intressant att börja diskutera vilka eventuella
energikällor som bör användas. Genom att börja i användarperspektivet menar
författarna att eleven lättare ser möjligheterna och inte hindren. Elever tenderar att se
endimensionellt på världen. En energikälla som är ett hot mot ett miljövärde blir direkt
en miljöfara och något som utifrån ett avseende ger minskad miljöpåverkan blir
miljövänligt. Ett exempel på det sistnämna är katalysatorn som många elever tror
minskar alla slag av avgasutsläpp. Författarna ger förslaget att sammanställa en tabell
med olika energislag och deras miljökonsekvenser i kolumner för att underlätta en
jämförelse mellan olika energikällor.
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Areskoug och Eliasson (2007) poängterar vikten av att eleven lär sig att behärska olika
begrepp och samband inom naturvetenskapen för att kunna utveckla välgrundade åsikter
och delta i demokratiska beslut om exempelvis kärnkraften, vilket innebär att en
faktamässig grund är nödvändigt. Samtidigt framhåller de att det aldrig räcker med
ämneskunskaper i energifrågor eftersom det är samhällsfrågor där olika intressen och
värderingar ingår. Författarna talar om elevens handlingskompetens i samband med
energi- och miljöfrågor och likställer det med att eleven kan ta ställning i frågor som rör
hennes livsstil och sätta sig in i samhällsfrågor. Hon ska kunna sätta sig in i andras
argument, kunna lyfta fram egna argument men även kunna analysera vilka kunskaper,
intressen och värderingar som ligger bakom olika argument. För att erhålla en bredare
och djupare energikunskap menar författarna att det är nödvändigt att kunna växla
mellan olika perspektiv. Sandell, Öhman och Östman (2005) har en liknande inställning
där de förutom den faktamässiga grunden betonar att det utifrån ett demokratiperspektiv
även är viktigt att belysa miljöfrågorna utifrån flera olika perspektiv. De väljer att lyfta
fram ekologiska, ekonomiska, sociala, etiska och estetiska perspektiv. Nedan listas de
argument, för och emot kärnkraft, som vi kommit i kontakt med genom vår
litteraturöversikt, dock kommer de estetiska argumenten från en respondent. Etiska
argument för kärnkraft presenteras inte nedan eftersom några sådana inte har hittats.
Argumenten placeras under de ovanstående perspektiven, dock förekommer det
argument som passar under flera perspektiv. I dessa fall har vi valt att endast placera
argumentet under ett perspektiv för att undvika upprepning. Effektivitetsargument har
placerats under ekonomiskt perspektiv och hälsoargument under socialt perspektiv.

2.8.1 Etiskt perspektiv
Mot kärnkraft:
• Uranbrytningen inverkar på befolkningens kultur och religion (Statens
kärnkraftsinspektion, 2004).
• Kärnkraften producerar farligt avfall som måste lagras länge på grund av den
långa halveringstiden. Vilken rätt har vi att lämna avfallet till kommande
generationer (Hewitt, 2006, Centerpartiet, 2011)?
• Kärnkraftsforskning kan kamouflera kärnvapenforskning (Miljöpartiet de gröna,
2009).

2.8.2 Ekonomiskt perspektiv
För kärnkraft:
• Kärnkraften är effektiv jämfört med andra energikällor (se bilaga 1) eftersom
kärnbränsle har hög energitäthet. 1 kg klyvbart uran ger ca 1 miljon gånger mer
energi än 1 kg fossilt bränsle (Ekholm et al., 1999, Areskoug och Eliasson,
2007).
• El från befintliga kärnkraftverk är billigt att producera, ca 20 öre/kWh, jämfört
med exempelvis vindkraft ca 47 öre/kWh. Naturgas som är den bästa fossila
energikällan sett till koldioxidutsläpp är betydligt dyrare. (Vattenfall AB, 2011c,
Steen, 2009, Vattenfall AB, 2011d).
• Elpriserna är höga och instabila på grund av underdimensionerad kärnkraft
(Sverigedemokraterna, 2010).
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•

Biomassa ses av många som ett bra alternativ till kärnkraft men det är i nuläget
ett dyrare alternativ (Vattenfall AB, 2011d).

Mot kärnkraft:
• Man måste bryta stora mängder malm för att kunna utvinna tillräckligt med
uran. Malmen innehåller ofta mindre än 1 procent (10 kg/ton) uran
(Naturskyddsföreningen, 2010).
• Stora
investeringar
behövs
vid
nybyggnation
av
kärnkraftverk
(Naturskyddsföreningen, 2010).
• Arbetet med energieffektiviseringen i det svenska samhället försvagas om beslut
om kärnkraftens avvecklande dröjer eftersom det då inte finns någon pådrivande
kraft (Naturskyddsföreningen, 2011).
• Vi importerar uran, medan vi är självförsörjande på bränsle till förnyelsebara
energikällor (Fredriksson, 2007).
• Nyproduktion av kärnkraft skulle betyda omfattande investeringar, likaså om
kostnaderna för slutförvaret skulle bäras fullt ut av kärnkraftsindustrin
(Vattenfall AB, 2011d).

2.8.3 Socialt perspektiv
För kärnkraft:
• De förnyelsebara energikällorna kommer inte att täcka Sveriges energibehov,
därför behövs kärnkraft (Folkpartiet, 2007).
• Svensk industri behöver billig el för att våra industrier ska kunna konkurrera
med utlandet och behålla arbetstillfällen (Sverigedemokraterna, 2010).
• Uranbrytning ger arbetstillfällen lokalt (Statens kärnkraftsinspektion, 2004).
• Slutförvaringen ger nya arbetstillfällen. En etablering skulle skapa flera hundra
nya jobb (Svensk kärnbränslehantering, 2004).
• Kärnkraften är en säker energikälla med avseende på produktion jämfört med
andra energikällor, både fossila och förnyelsebara. Vetenskapliga studier visar
att kärnkraften har färre antal skadade och döda beräknat/producerad kWh.
Exempelvis vattenkraften har många offer för översvämningar vid dammbrott
och vindkraften har haft ett antal incidenter med brinnande vindkraftverk samt
lossnade rotorblad (Fredriksson, 2007, von Schultz, 2007).
• Vi har en hög säkerhet kring hela kärnkraftsprocessen. Det finns stränga regler
om säkerhet och strålskydd, uranbrytningen, hur bränsle får transporteras så att
det inte läcker eller hamnar i orätta händer, driftsäkerhet samt planer för säkerhet
kring slutförvaring (Statens kärnkraftsinspektion, 2004).
• Allmänheten kring ett kärnkraftverk erhåller endast en mycket litet förhöjd årlig
stråldos, maxgränsen för allmänheten kring en kärnteknisk anläggning är 0,1
mSv/år (Statens kärnkraftsinspektion, 2004).
• Exempelvis radon inne i bostäder ger stråldoser som är högre än vad som är
tillåtet kring ett kärnkraftverk (Statens kärnkraftsinspektion, 2004).
• Personalen på kärnkraftverken erhåller en stråldos som motsvarar den som
flygpersonal erhåller (Statens kärnkraftsinspektion, 2004).
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Mot kärnkraft:
• Kärnkraften är en icke förnyelsebar källa eftersom uranet finns i begränsad
mängd (beräknas räcka i ungefär 90 år till) och bör därmed fasas ut (Areskoug
och Eliasson, 2007, Statens kärnkraftsinspektion, 2004, Centerpartiet, 2011).
• Kärnkraftstekniska anläggningar kan drabbas av terrorangrepp, där terrorister
kan försöka komma över bränslet (Statens kärnkraftsinspektion, 2004).
• Uranbrytningen orsakar hälsoproblem, mark och vatten förorenas och
människorna i gruvan utsätts för strålning (Miljöpartiet de gröna, 2009,
Centerpartiet, 2011, Statens kärnkraftsinspektion, 2004).
• Kärnkraften innebär en olycksrisk vilket kan medföra hälsorisker, framförallt
risken för strålskador i olika omfattningar och risken för spridning över stora
områden genom vind och regn (Centerpartiet, 2011, Areskoug och Eliasson,
2007).
• Trots kärnkraftsverkens säkerhetssystem har det hänt att härdsmältor har
inträffat, både i Tjernobyl (Statens kärnkraftsinspektion, 2004) och nu senast i
Japan.
• Hur säkert är egentligen förslaget till hur avfallet ska slutförvaras, KSB-3
metoden (Svensk kärnbränslehantering, 2004).
• Kärnkraften hindrar utbyggnaden av förnyelsebara energikällor (Greenpeace,
2011).
• Vi har andra valmöjligheter i Sverige vad det gäller energikällor (Greenpeace,
2011).

2.8.4 Ekologiskt perspektiv
För kärnkraft:
• Kärnkraft ska utvecklas vidare då den ger en relativt ren el (Moderaterna, 2007).
• Kärnkraft är miljövänligt eftersom det inte ger koldioxidutsläpp och därmed inte
medverkar till växthuseffekten (Folkpartiet, 2007, Kristdemokraterna, 2010)
• Kärnkraften ger inga svaveldioxidutsläpp (Hewitt, 2006)
• Om Sverige kan producera mer klimatsmart el än vi själva har behov av kan vi
genom export av elen bidra till ett renare Europa (Moderaterna, 2007).
• Kärnkraften borde utvecklas så vi slipper importera el från nedsmutsande
kolkraftverk (Sverigedemokraterna, 2010).
• Ett kolkraftverk bidrar till mer luftburet radioaktivt material än ett kärnkraftverk
(Hewitt, 2006).
Mot kärnkraft:
• Kärnkraft släpper ut 6 gånger mer koldioxid än vindkraft och är sämre än alla
andra energikällor, förutom kolkraft, i detta avseende (Bryntse, 2011).
• En olycka kan få förödande konsekvenser för miljön och är den största faran
med kärnkraften (Fredriksson, 2007).
• Kärnkraft bidrar till radioaktiva utsläpp även under ett normalt bruk
(Fredriksson, 2007).
• Kärnkraft kan ge en kemisk, fysikalisk samt biologisk miljöpåverkan. Kemisk
genom utsläpp till vatten eller luft, fysikalisk genom joniserande strålning och
biologisk bland annat genom kylvattnet (Areskoug och Eliasson, 2007).
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•

•

•

Avfallet kan utgöra en risk för miljön och vid en olycka kan det bli en stor
miljöpåverkan under en mycket lång tid framöver (Fredriksson, 2007, Areskoug
och Eliasson, 2007).
Uranbrytningen är miljöskadlig och medför miljökonsekvenser där exempelvis
mark och vatten kan bli förorenat (Vänsterpartiet, 2010, Miljöpartiet de gröna,
2009, Statens kärnkraftsinspektion, 2004).
Kylvattnet påverkar havsmiljön kring kärnkraftverken och gör ingrepp i de
känsliga marina ekosystemen som finns i kärnkraftsverkets närområde (Ehlin et
al., 2009).

2.8.5 Estetiskt perspektiv
För kärnkraft:
• Kärnkraftverken förstör inte landskapsbilden på samma sätt som exempelvis
vindkraft gör (Informant 6, 2011).
Mot kärnkraft:
• Uranbrytningen orsakar fula ingrepp i landskapet som är irreversibla (Informant
6, 2011).
Ovanstående estetiska perspektiv kommer från en av respondenterna i studien och är
således en del av vårt resultat. Vi har inte funnit några estetiska perspektiv i vår
litteraturöversikt och därför utgör detta resultat en del av studiens kunskapsbidrag. Vi
har dock valt att även placera det här i bakgrunden för att inte det estetiska perspektivet
ska förloras.

2.9 Vad säger kursplanerna i fysik, kemi och biologi om
kärnkraftsundervisning?
Det står inget specifikt om kärnkraft i kursplanerna men det finns delar som kan kopplas
till kärnkraft. Exempelvis framhåller Lgr 11 i kursplanerna för fysik, kemi och biologi,
att eleven ska ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i
fysik, kemi och biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör energi, miljö, hälsa, ekologisk hållbarhet och samhälle. Det framgår även
i kursplanerna att eleven ska ges möjligheten att formulera egna argument i frågor som
rör fysik, kemi och biologi och dessutom att eleven ska utveckla ett kritiskt
förhållningssätt till så väl andras argument som till olika informationskällor.
Lgr 11 lyfter fram följande centrala innehåll som ska behandlas i fysik i årskurs 7-9 och
som är av intresse för den aktuella studien: ”... Olika energislags energikvalitet samt
deras för- och nackdelar för miljön.” (Lgr 11, s.130) samt ”Försörjning och användning
av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i
framtiden.” (Lgr 11, s. 130)
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Följande centrala innehåll som ska behandlas i kemi i årskurs 7-9 och som är av intresse
för studien är ”Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt
samt vad det innebär för en hållbar utveckling.” (Lgr 11, s. 147)
I kursplanen för biologi lyfts följande centrala innehåll fram: ”Människans påverkan på
naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare
bidra till en hållbar utveckling.” (Lgr 11, s. 114 )
Samtliga tre kursplaner (Lgr 11) betonar även att undervisningen ska behandla
samhällsaktuella frågor som rör fysik, kemi och biologi och samhällsdiskussioner som
är kopplade till dessa ämnen ska behandlas utifrån källkritisk granskning av argument
och information. Kopplat till vår studie är kärnkraftsfrågan, som framhållits tidigare, en
aktuell samhällsfråga vilket motiverar dess plats i NO-undervisningen.

2.9.1 Egen tolkning i förhållande till studiens ramverk
Det som framhålls i Lgr 11 i kursplanerna för fysik, kemi och biologi överensstämmer
olika bra med de tre miljöundervisningstraditioner som utgör studiens ramverk, som
presenterats tidigare i bakgrunden. Faktabaserad miljöundervisning bygger främst på
faktakunskaper som förmedlas till eleverna, kursplanerna lyfter å andra sidan fram
mycket mer än enbart faktakunskaper. Normerande miljöundervisning bygger på att
påverka elevernas miljömoral så att de utvecklar ”rätt” värderingar och beteenden,
kursplanerna ger inget stöd för detta utan framhåller att eleven ska få möjligheten att
utveckla sina egna argument. Undervisning om hållbar utveckling bedömer vi har mest
likheter med kursplanernas intentioner. Likheterna är exempelvis att eleverna ska
utveckla sin förmåga att kommunicera kring miljöfrågor, utveckla egna argument,
utveckla ett kritiskt förhållningssätt till exempelvis andras argument och att utveckla sin
förmåga att ta ställning i miljöfrågor.
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3 Metod
I det följande kapitlet presenteras vilken ansats studien bygger på, urval och bortfall
samt genomförandet. Även analysförfarandet liksom etiska perspektiv och studiens
trovärdighet lyfts fram. Främst frågeställning 1 behandlas i metoddelen. Frågeställning
2 behandlas enbart under rubrikerna Metodval, Genomförande och Studiens
trovärdighet eftersom den bygger på främst litteraturöversikten.

3.1 Metodval
Nedan presenteras metodvalet för frågeställning 1 som bygger på intervjuer, respektive
frågeställning 2 som bygger dels på intervjuer, dels på litteraturöversikten.

3.1.1 Frågeställning 1
Studiens första frågeställning grundar sig på vad Kvale (1997) beskriver som en
kvalitativ forskningsintervju. Målet med en kvalitativ intervju är att ge en nyanserad
beskrivning av ett forskningsområde som visar på kvalitativa skillnader och variationer.
Den kvalitativa forskningsintervjun var till användning eftersom syftet var att ge en
nyanserad beskrivning och djupare förståelse av respondenternas olika kärnkraftsundervisning i förhållande till demokratiuppdraget. Utifrån syftet fanns det ingen
anledning till generaliseringar och utgångspunkten var istället att efterstäva en variation,
med avsikten att det skulle kunna berika resultatet genom att ge en förståelse för olika
sätt att undervisa om kärnkraft och hur dessa skilda sätt förhåller sig till
demokratiuppdraget. Kvalitativa intervjuer valdes framför enkäter, eftersom det
förstnämnda möjliggör följdfrågor och kan bidra till en djupare inblick i
respondenternas utsagor. Målet var inte att få så många respondenter som möjligt att
delta utan att få en djup beskrivning av några få utvalda lärares kärnkraftsundervisning,
vilket medförde att intervjuer lämpade sig bäst.
Kvale (1997) framhåller att en kvalitativ forskningsintervju ofta benämns som
ostrukturerad och icke-standardiserad, vilket medför att många val fattas under själva
intervjun. Intervjuerna i studien bygger på en låg grad av standardisering och en låg
grad av strukturering, vilket överensstämmer med kriterierna för en kvalitativ intervju.
Trost (2005) liksom Patel och Davidson (2003) framhåller att en låg grad av
standardisering innebär att intervjufrågorna i sin helhet formuleras under intervjun och
att frågornas ordningsföljd anpassas efter den som blir intervjuad.
Variationsmöjligheterna är därmed stora och lämnar utrymme för den intervjuade att på
ett friare sätt berätta om det efterfrågade, vilket skulle kunna resultera i en större
variation mellan våra respondenter. Trost (2005) menar att vid en hög grad av
standardisering ska alla intervjuer vara så identiska som möjligt. I vår studie skulle detta
vara ett hinder eftersom de kvalitativa variationerna skulle komma i skymundan, vilket
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stöds av Kvale (1997) som poängterar att frånvaron av färdigformulerade frågor med
bestämd ordningsföljd kan erbjuda rika möjligheter att utveckla en djupare insikt i
forskningsområdet. Vid låg grad av strukturering används öppna frågor som möjliggör
ett stort svarsutrymme, vilket bedömdes skulle kunna bidra till en ökad förståelse för
respondenternas kärnkraftsundervisning. Som nämnts tidigare hade vi inga intentioner
på att göra jämförelser eller generaliseringar, vilket är vanligt i samband med hög grad
av standardisering och strukturering. Kvale betonar vikten av fokusering i samband med
kvalitativa intervjuer, vilket innebär att en rad teman ska stå i fokus under intervjun och
att intervjuaren ska leda den intervjuade in på dessa. I detta avseende talar författaren
om att den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad. Strukturerad får här en
annan betydelse än den som nämnts tidigare, nämligen fokusering på det som är
relevant för undersökningen. I vår undersökning innebar det att intervjuerna fokuserade
på en rad teman som var intressanta utifrån frågeställningen.

3.1.2 Frågeställning 2
Studiens andra frågeställning bygger delvis på resultatet från den första
frågeställningen, men främst på en ingående litteraturöversikt och råd från experter
inom rollspel. Litteraturöversikten utgick från hur ett rollspel kan utformas utifrån
skolans demokratiuppdrag. Just ett rollspel valdes eftersom det kan vara en god
demokratisk arbetsmetod under förutsättning att det utformas och bedrivs på ett
önskvärt sätt. Under avsnittet 2.6.1 Rollspel som demokratisk arbetsmetod i bakgrunden
beskrivs på vilket sätt rollspel är en demokratisk arbetsmetod.

3.2 Urval och bortfall
Studiens första frågeställning bygger på sex intervjuer. Urvalet baserades på vad Körner
och Wahlgren (2002) beskriver som medvetna selektiva urval, det vill säga att endast de
respondenter som var av intresse för studien valdes. De förekommande kriterierna vid
urvalet var att respondenterna skulle vara behöriga och verksamma NO-lärare på
högstadiet. En variation mellan respondenterna i avseendena kön, ålder och kommun
eftersträvades för att få en så stor spridning som möjligt. Enligt Kvale (1997) är ett av
målen med kvalitativa intervjuer att eftersträva kvalitativa variationer eftersom det anses
berika resultatet genom att visa på kvalitativa skillnader, i vår studie innebar det en
strävan efter att finna kvalitativa skillnader mellan respondenternas beskrivningar av sin
kärnkraftsundervisning i förhållande till demokratiuppdraget. Antalet respondenter var
inte förutbestämt utan följde en metod som ovanstående författare framhåller och som
går ut på att genomföra nya intervjuer tills en mättnadspunkt nås, det vill säga till dess
att inget nytt uppkommer. Detta uppfylldes dock inte fullt ut på grund av att lärarna gick
på sommarlov. Studien har ett bortfall på en individ, han blev tillfrågad om att
medverka men valde att tacka nej. Bortfallet anses dock inte påverka studiens
trovärdighet.
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3.3 Genomförande
Nedan lyfts studiens genomförande fram, uppdelat på frågeställning 1, intervjuer och
frågeställning 2, utformning av rollspel.

3.3.1 Frågeställning 1
I samband med den första kontakten med respondenterna informerades de om att
intervjun skulle ingå i vårt examensarbete och behandla kärnkraftsundervisning. Vid
intervjuerna användes en intervjuguide, se bilaga 3. Kvale (1997) framhåller att man vid
kvalitativa intervjuer har en intervjuguide istället för ett färdigt frågeformulär, det vill
säga en lista över de områden som ska täckas och eventuellt förslag på några frågor.
Intervjuguiden bestod av fyra områden som vi utifrån den första frågeställningen ansåg
var intressanta för studiens syfte. Som nämnts tidigare byggde intervjuerna på en låg
grad av standardisering, vilket innebär att intervjufrågorna utformades under själva
intervjun och anpassades efter individen. Kvale menar att det i samband med en intervju
är viktigt att vara följsam och att låta den intervjuade styra samtalet i så stor
utsträckning som möjligt, så länge fokus ligger på forskningsområdet. Endast den första
intervjufrågan var exakt samma för alla respondenter ”Hur skulle du beskriva din
undervisning om kärnkraft?”. Frågan är i deskriptiv form, ovannämnda författare menar
att de viktigaste frågorna i intervjun bör utgöras av just deskriptiva frågor. Frågan
lämnade ett stort svarsutrymme och var övergripande, vilket Patel och Davidson (2003)
anser är en bra inledning på en intervju eftersom det uppmuntrar respondenten att svara
fritt och obegränsat till en början. De olika områdena på intervjuguiden prickades av allt
eftersom vi ansåg att de hade blivit besvarade. Eftersom det inte fanns några
färdigformulerade frågor blev det viktigt att ha en lista i åtanke över hur frågor bör
ställas. Denna lista hämtades från ovannämnda referens och framhåller bland annat att
man bör undvika negationer, påståenden, långa frågor, dubbla frågor samt värdeladdade
och oklara ord.
En pilotintervju genomfördes och därefter gjordes korrigeringar, bland annat insåg vi att
det var viktigt att lämna ett större utrymme för den intervjuade att svara och inte direkt
hoppa över till en ny fråga när det blivit tyst. Pilotintervjun ingår i resultatet, dock har
den intervjuade besökts en extra gång för att få förtydligat en del saker. Trost (2005)
anser att man bör använda pilotintervjuer som en del av sitt resultat under förutsättning
att de inte är av mycket dålig kvalité. Ytterligare en respondent har besökts två gånger
på grund av att vi vid analysen upptäckte att respondenten hade en annan uppfattning av
ordet "perspektiv" och vad som ryms inom det än vad vi avsåg. Varje intervju hade en
avsatt tid på 30 minuter och samtliga genomfördes på den intervjuades arbetsplats.
Inspelning med diktafon valdes framför anteckningar, dels för att kunna gå tillbaka och
höra ordagrant vad respondenten sagt, dels eftersom anteckningar bedömdes kunna
störa vår koncentration på själva intervjun. Vid intervjuerna förekom endast en
intervjuare eftersom det var en fördel tidsmässigt, men även på grund av att den
intervjuade kan se sig själv i underläge om det är två som intervjuar, vilket Trost
framhåller.
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3.3.2 Frågeställning 2
För att besvara studiens andra frågeställning ”Hur skulle ett rollspel om kärnkraft kunna
gestaltas utifrån demokratiuppdraget?” utformades ett eget rollspel om kärnkraft för att
ge ett exempel på hur ett sådant skulle kunna se ut. Axelzon, Valentin och Davidsson
(2007) lyfter fram två olika strategier för rollspel. Den första innebär att upplevelsen
(rollspelet) kommer först och sedan ett gediget efterarbete medan den andra kräver ett
gediget förarbete innan upplevelsen, som då blir som en slags belöning för arbetet. Den
andra metoden lämpar sig när komplexa frågor ingår, exempelvis de välkända FNrollspelen bygger på denna metod. Resultatet från den första frågeställningen (se
resultatdel) vittnade om att flertalet respondenter ansåg att det var viktigt att eleverna
har faktakunskaper innan de kan diskutera kärnkraftsfrågan. Även i bakgrunden har det
framkommit att kärnkraftsfrågan är en komplex fråga som kräver att eleverna besitter
relativt ingående ämneskunskaper. På grund av dessa två anledningar valdes den
sistnämnda strategin. Rollspelsmanualen som har utformats kräver alltså att eleverna har
förkunskaper om kärnkraft och bör därför betraktas som en avslutning till
undervisningsområdet. Den ämnesteoretiska bakgrunden som presenterats tidigare visar
på det kärnkraftsstoff som vi anser är relevant att ha arbetat med innan rollspelet
genomförs, eventuellt skulle kapitlet 2.8 Perspektiv på kärnkraftsfrågan kunna
behandlas lite lättare för att i samband med rollspelet behandlas mer ingående.
Upplägget på rollspelsmanualen bygger till stor del på ett upplägg som Henrik Brändén
(2011) använde vid utformandet av ett av sina rollspel om genteknik. Hans rollspel
innehöll bland annat ett förmöte och ett sammanträde för en kommitté, dessa delar valde
vi att använda, dock genom att anpassa det till kärnkraftsfrågan. Hans rollspel saknade
dock ett efterarbete, vilket vi valde att ha med eftersom det ger eleverna möjligheten att
diskutera och reflektera över rollspelet. Hans struktur på rollspelsmanualen har också
använts till viss del för att få en bra struktur och en lättläst manual. Liksom hans manual
inleds vår manual med en kort översikt (generellt om rollspelet) följt av rollspelets syfte,
förberedelser, förslag på presentation till eleverna, förmöte och kommittén
sammanträder. I vårt fall finns även ett efterarbete i form av en cirkeldiskussion samt en
avslutning med saker att tänka på inför ett rollspel (se resultatdelen).
Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) menar att ett rollspel vanligtvis utgår från en
frågeställning och att det är denna som deltagarna får resonera, diskutera, förhandla och
fatta beslut kring. Vid utformandet av vårt rollspel valdes frågeställningen "Ska
kärnkraften i Sverige avvecklas innan 2016?". Personligen anser vi att frågeställningen
är intressant eftersom Sverige redan har haft en folkomröstning kring kärnkraftens
avvecklande. Utifrån ett demokratiperspektiv är det ofta fördelaktigt att se på
miljöfrågor utifrån ett globalt perspektiv, vilket bland annat Sandell, Öhman och
Östman (2005) framhåller. Det aktuella rollspelet bygger dock på huruvida kärnkraften i
just Sverige ska avvecklas eller inte, anledningen till det är att rollspelet blir mer
verklighetstroget eftersom sådana beslut fattas av enskilda länder. Sedan ska man inte
glömma att kärnkraftsfrågan i stor utsträckning är en global miljöfråga, inte minst på
grund av spridningsrisken vid eventuella kärnkraftsolyckor.
Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) anser att undertexten i ett rollspel är viktigt,
det vill säga det underliggande syftet. Eftersom studiens frågeställning var ”Hur skulle
ett rollspel om kärnkraft kunna gestaltas utifrån demokratiuppdraget?” var det
självklart viktigt att få med demokratiperspektivet i rollspelet. Dels genom att fördela
roller så att flertalet olika perspektiv på kärnkraftsfrågan kan belysas, dels genom att
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utforma rollspelet så att eleverna får utveckla sina kunskaper och färdigheter i
demokratiska strukturer, deliberativa samtal och fatta demokratiska beslut. Därför
innehåller rollspelet en beslutandedel där varje roll tvingas ta ställning. Rollspelet har
konstruerats så att debatten och beslutsfattandet ska vara så verklighetstroget som
möjligt, med avseende på hur det egentligen går till i en demokratisk stat. De olika
intressegrupperna/rollerna som förekommer i rollspelet har valts utifrån att så många
olika perspektiv som möjligt i kärnkraftsfrågan ska få utrymme. Resultatet från
frågeställning 1 visade att respondenterna lyfte fram ekologiska, ekonomiska, sociala,
etiska och estetiska perspektiv på kärnkraftsfrågan, därför har intressegrupperna skapats
så att samtliga dessa perspektiv ska ha en möjlighet att få komma fram.
Intressegrupperna har även valts utifrån ett livscykelperspektiv, det vill säga att
kärnkraftsfrågan ska behandlas i rollspelet utifrån uranbrytning, användandet av
kärnkraft och slutförvaring. Att olika perspektiv och argument ska få utrymme i ett
rollspel stöds dels av ovanstående författare men även av Långström och Wiklund
(2006).
Nilsson och Waldemarson (1988) menar liksom Axelzon, Valentin och Davidsson
(2007) att det är viktigt att eleverna får tillräckligt med information inför rollspelet. På
så sätt får alla en gemensam referensram, förstår vad som ska hända och känner en
trygghet. Vid utformandet av rollspelet valde vi därför att skriva ett förslag på
presentation till eleverna. Självfallet kan eleverna komma att ha fler funderingar under
arbetets gång, som då måste bemötas. Rollspelsmanualen innehåller ett förmöte - där
eleverna får diskutera vad deras roller har för åsikter och argument, ett sammanträde själva rollspelet där kärnkraftsfrågan debatteras och det fattas ett beslut kring huruvida
kärnkraften ska avvecklas i Sverige innan 2016 eller inte, samt en avslutande
cirkeldiskussion (efterarbete) - där eleverna får bearbeta de argument som dykt upp
under rollspelet och diskutera sina egna tankar och åsikter om kärnkraft. Dessa tre delar
kan liknas med vad Nilsson och Waldemarson (1988) beskriver som inledningsfasen,
spelfasen och diskussionsfasen. Författarna menar att diskussionsfasen är mycket viktig
eftersom eleverna får prata av sig och dela sina upplevelser och tankar med varandra.
Även Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) förespråkar ett gediget efterarbete
eftersom eleverna får berätta om sina upplevelser och bearbeta upplevelsen, vilket kan
resultera i att de kan applicera det de har varit med om i sin egen tillvaro. I vårt fall
anser vi det viktigt att eleverna får med sig demokratiska färdigheter, exempelvis att
kunna lyfta argument, lyssna och ta till sig andras argument, kunna ta ställning men
även kunskaper om hur demokratiska beslut kan fattas. I efterarbetet som har utformats
ingår därför att läraren och eleverna ska diskutera målen med rollspelet för att eleverna
på så vis ska medvetandegöras om ovanstående färdigheter. Max Valentin, VD för
företaget Fabel Kommunikation (2011), menar att efterdiskussionen ska innehålla
diskussioner kring själva sakfrågan och behandla de mål som rollspelet syftar till att
utveckla. Han anser även att man bör ha en cirkeldiskussion eller en så kallad
diskussionskarusell eftersom båda dessa medför att samliga deltagare måste prata. Vi
valde en cirkeldiskussion som behandlar just sakfrågan och rollspelets mål.
Efter att ett första utkast av rollspelsmanualen hade utformats skickades det till Max
Valentin (VD för företaget Fabel Kommunikation, 2011) och till Carl Heath
(verksamhetsledare för GR Upplevelsebaserat lärande, 2011), för att få förslag på
förbättringar. Den förstnämnda föreslog bland annat att rollspelsmanualen skulle göras
mer spännande och att spelarna skulle få känna att det de gör är av yttersta vikt. Detta
åstadkoms genom att skriva att regeringen och riksdagen utsett en kommitté bestående
av "vanliga" människor och att samtliga partier lovat att följa kommitténs beslut. I den
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första utformningen förekom endast grupproller men Valentin föreslog att det även
skulle finnas individuella subroller och menar att individuella uppgifter ökar
engagemanget drastiskt. Vi valde då att införa subrollerna förhandlare, talskrivare och
beslutsfattare. Han menar även att ett rollspel behöver en kraftfull feedbackmekanism
och rekommenderade att vi skulle spela in fejkade ekosändningar. Rollspelet innehåller
därför flera ekosändningar för att öka spänningen och inlevelsen i rollspelet. Bland
annat förekommer en ekosändning mitt i rollspelet som syftar till att ge en vändpunkt i
rollspelet, som möjliggör att någon grupp kan ändra sin ståndpunkt. Även detta
rekommenderades av Valentin eftersom han anser att ett rollspel ska vara en berättelse
som skapas gemensamt och där det inte är självklart från början vad som ska hända.
Den sistnämnda referensen efterfrågade bland annat en tydligare koppling mellan
rollspelets syfte och mål och bättre information kring vem rollspelet riktar sig till och
vad som krävs för att kunna utföra rollspelet, exempelvis i form av förkunskaper, plats
och tid. Han ville även att rollspelsmanualen skulle innehålla förslag på källor som
eleverna kan använda. Vi har försökt att göra förbättringar utifrån dessa synpunkter.
Både Max Valentin och Carl Heath föreslog vissa förändringar som vi valde att bortse
ifrån. Exempelvis ville Valentin att intressegrupperna skulle tilldelas varsitt attribut som
de skulle kunna diskutera kring under förmötet, exempelvis föreslog han att
intressegruppen Anhöriga till uranbrytare skulle visa ett foto över hur dåliga
arbetsförhållanden är. Han ville även att det skulle framgå tydligare vad varje
intressegrupp har för mål med debatten, om de kunde bli köpta med mera. Heath ansåg
också att texterna för varje intressegrupp var för korta för att ge en bra bild över
grupperna. Därtill föreslog han att en elev skulle agera som ordförande i rollspelet
istället för läraren. Under diskussionsdelen förs en argumentation kring varför dessa
synpunkter inte togs i beaktande.

3.4 Bearbetning och analys av data
Kvale (1997) framhåller att det inte finns några bestämda regler och procedurer för
bearbetning av kvalitativ data, men lyfter fram olika analysmetoder som kan användas.
Vi har dock inte följt någon av dessa i detalj. Analysarbetet och tolkningen ska enligt
författaren påbörjas redan under intervjun genom att exempelvis sända tillbaka
meningar för att se om han/hon uppfattat den intervjuade rätt. Detta ska fortsätta tills att
endast en möjlig tolkning återstår. En eventuell brist med denna studie är att den största
delen av tolkning och analys skedde efter intervjuerna, vilket kan förklaras med att vi är
ovana intervjuare.
Kvale (1997) menar att det är en fördel att göra fortlöpande analyser vid kvalitativa
forskningsintervjuer eftersom intervjuaren blir klokare under processens gång vilket kan
resultera i förändringar till nästkommande intervju som förbättrar kvaliteten. I den
aktuella studien gjordes löpande analyser och vissa förändringar genomfördes.
Exempelvis framkom en konflikt mellan vad vi avsåg med perspektiv på
kärnkraftsfrågan och vad de första respondenterna avsåg, detta resulterade i att vi
formulerade oss annorlunda vid de intervjuer som återstod. Ovanstående författare anser
att det vid analysarbetet är fördelaktigt att avlägsna överflödigt material exempelvis
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sådant som är oväsentligt utifrån studiens syfte för att få en bättre överblick. Vid
bearbetningen lyssnades varje ljudfil igenom flertalet gånger och spolades fram och
tillbaka vid de för vår studie särskilt intressanta delar, vilka transkriberades, och de
delar som inte var av intresse utelämnades. De olika delarna av utsagorna placerades
under varje frågeområde som förekom i intervjuguiden. Trost (2005) menar att det är
fördelaktigt att omstrukturera utsagorna så att de passar intervjuguidens struktur, dels
eftersom allt ointressant material tas bort och dels eftersom intervjudata från de olika
respondenterna får samma struktur. Sandell, Öhman och Östmans rapport (2005)
innehållande de tre olika miljöundervisningstraditionerna, faktabaserad undervisning,
normerande undervisning och undervisning om hållbar utveckling användes sedan för
att kategorisera respondenterna. För mer information kring kategoriseringen, se den
inledande texten i kapitel 4.1.

3.5 Etiska överväganden
Kvale (1997) lyfter fram att informerat samtycke är en viktig etisk aspekt i samband
med kvalitativa intervjuer. I samband med den första kontakten med respondenterna
informerades de om att intervjun skulle ingå i ett examensarbete och behandla
kärnkraftsundervisning. Däremot fick de inte veta syftet med studien. Ovanstående
författare menar att det är viktigt att informera om vad intervjun kommer att behandla
utifrån ett etiskt perspektiv. Samtidigt är det nödvändigt att finna en balans mellan
överinformation och utelämnande av aspekter som kan påverka intervjun. Om man
exempelvis berättar vilka frågeområden som kommer behandlas kan respondenten börja
fundera innan intervjun och styras i en viss riktning. Vi valde att inte berätta att studien
behandlade respondenternas kärnkraftsundervisning i förhållande till demokratiuppdraget eftersom det skulle kunna påverka deras svar. Däremot fick de intervjuade
som ville veta vilket syftet var, reda på det efter intervjun. Kvale betonar vikten av att
kunna bevara konfidentialiteten, dels under processen gång exempelvis vid analysen,
dels i rapporten. Vid intervjutillfället informerades respondenterna om att deras utsagor
skulle behandlas konfidentiellt och att endast vi skulle ha tillgång till deras riktiga
namn, arbetsplats med mera. Ingen förutom vi hade tillgång till ljudinspelningarna och
vid transkriberingen användes fiktiva namn liksom i denna rapport. Vi frågade även om
det var okej att spela in intervjuerna och de hade möjligheten att inte gå med på det.
Alla intervjuade accepterade dock ljudinspelning och vi upplevde inte att någon blev
hämmad eller besvärad av diktafonen, men självfallet kan vi aldrig vara helt säkra på att
det inte var så. I resultatdelen förekommer några citat som har gjorts om från talspråk
till skriftspråk samt att i vissa fall har ord utan betydelse (bland annat hummanden och
harklingar) tagits bort för att underlätta läsningen. Trost (2005) anser att det utifrån ett
etiskt perspektiv inte är nödvändigt att citera ordagrant, men självfallet får man inte
förvränga det som sagts, vilket vi har varit noga med att inte göra.
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3.6 Studiens trovärdighet
Nedan förs en kort diskussion kring studiens trovärdighet. Först presenteras
trovärdigheten för studiens första frågeställning och därefter trovärdigheten för den
andra frågeställningen.

3.6.1 Frågeställning 1
Patel och Davidson (2003) liksom Trost (2005) menar att de traditionella innebörderna
av begreppen reliabilitet och validitet inte hör hemma i samband med kvalitativa
studier. Istället lyfter de förstnämnda författarna fram och förespråkar en bredare
innebörd av begreppet validitet i samband med kvalitativa undersökningar, där
validiteten omfattar hela forskningsprocessen och inte enbart datainsamlingen. Vid
datainsamlingen handlar validitet om huruvida materialet kan användas för att göra en
trovärdig tolkning i förhållande till syfte och frågeställningar. Intervjuerna gav underlag
för de olika frågeområdena i intervjuguiden och dessa frågeområden anser vi vara
mycket relevanta för att få svar på studiens första frågeställning. Vi har erhållit
beskrivningar av lärarnas kärnkraftsundervisning, dock är det viktigt att ha i åtanke att
det inte är säkert att deras kärnkraftsundervisning faktiskt ser ut så i realiteten.
Enligt Patel och Davidson (2003) handlar validitet även om i vilken grad man lyckas
kommunicera sina tolkningar av data till läsaren och om läsaren kan bilda sig en
uppfattning om trovärdigheten på egen hand. Huruvida studien och rapporten uppfyller
detta överlämnas åt läsaren att avgöra. Som nämnts under rubriken 3.5 Etiska
överväganden, presenteras inte citaten ordagrant i resultatdelen vilket kan tala både för
och emot ökad validitet. Emot eftersom det kan bli svårare för läsaren att bedöma
trovärdigheten, för eftersom texten blir mer lättläst och kommunikativ. För att öka
validiteten i undersökningen har målet varit att vara försiktiga med att överanalysera
materialet. I de fall där det har förekommit en osäkerhet kring vad respondenten har
menat, har han/hon kontaktas ytterligare en gång. En eventuell brist kan vara att
respondenterna inte har fått läsa igenom resultatet och ge feedback. Läsaren har ingen
möjlighet att få tillgång till intervjufrågornas exakta utformning och kan därmed inte
avgöra huruvida formuleringen av frågorna har varit optimal, under rubriken 3.3
Genomförande framgår dock några saker som har eftersträvats i samband med
formuleringen av intervjufrågor. Kvale (1997) menar att validering berör alla stadier i
en intervjuundersökning, exempelvis handlar det om att ständigt kontrollera den
erhållna informationen vid själva intervjun. Som nämnts tidigare under 3.4 Bearbetning
och analys av data gjordes den största delen av tolkning och analys efter intervjuerna.
Genom att ha gjort mer tolkning under intervjuerna och exempelvis frågat om vi hade
förstått dem rätt hade tillförlitligheten blivit högre.
Kvale (1997) väljer att tala om reliabilitet i samband med kvalitativa intervjuer, men
utgår inte från den traditionella innebörden utan har anpassat begreppet för just
kvalitativa intervjuer. Han lyfter fram ledande frågor, forskarens egna perspektivs
betydelse vid analysen och utskriften som faktorer som påverkar reliabiliteten. Vi har
undvikit att ställa ledande frågor som oavsiktligt kan inverka på svaren och har vid
transkriberingen återgett de muntliga utsagorna så korrekt som möjligt. I vissa fall har
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talspråk ändrats till skriftspråk. Vid analysen har båda närvarat och vi har diskuterat
olika delar av utsagorna för att försöka minimera risken att våra egna perspektiv skulle
påverka tolkningen av intervjuerna.

3.6.2 Frågeställning 2
Till viss del bygger utformningen av rollspelet på det material som har samlats in vid
intervjuerna och det materialet bedöms ha relativt god trovärdighet enligt ovanstående
diskussion. Målet har även varit att använda tillförlitliga källor, dels de källor som
behandlar rollspel, dels de källor som vi har använt för att hämta de fakta och argument
om kärnkraft som användes för att bygga upp rollspelet. Det som talar emot rollspelets
tillförlitlighet är att ingen av oss har tidigare erfarenheter av att utforma rollspel. För att
öka tillförlitligheten har två experter inom rollspel, Max Valentin (VD för företaget
Fabel Kommunikation) och till Carl Heath (verksamhetsledare för GR
Upplevelsebaserat lärande), läst igenom rollspelsmanualen och fungerat som bollplank
samt kommit med förslag på förbättringar. För att veta huruvida rollspelet fungerar i
realiteten är det önskvärt att testa spelet på en provgrupp som liknar den målgrupp som
rollspelet är avsett för, vilket Heath framhåller. Det aktuella rollspelet har inte testats
eftersom det låg utanför ramen för studien.
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4 Resultat
Nedan redovisas först resultatet från studiens första frågeställning; "Hur beskriver
lärarna sin kärnkraftsundersundervisning i förhållande till skolans demokratiuppdrag?" Därefter redovisas resultatet från studiens andra frågeställning; "Hur skulle
ett rollspel om kärnkraft kunna gestaltas utifrån demokratiuppdraget? "

4.1 Frågeställning 1
Nedan redovisas resultatet från intervjuerna enskilt för varje respondent, som benämns
med fiktiva namn. Som påpekats i inledningen har respondenterna inte frågats om hur
de bedriver sin kärnkraftsundervisning i förhållande till demokratiuppdraget, utan det är
deras beskrivningar av sin kärnkraftsundervisning som vi analyserat utifrån skolans
demokratiuppdrag. Analysen utgår från främst en deliberativ demokratisyn, att känna
igen det eleverna möter i massmediala sammanhang ryms inte inom denna syn men vi
har ändå bedömt att det är ett uttryck för skolans demokratiuppdrag. Resultatet baseras
på respondenternas egna utsagor, hur respondenternas kärnkraftsundervisning ser ut i
realiteten kan inte besvaras eftersom inga observationer i deras undervisningspraktik har
genomförts.
Endast det som anses vara av intresse för vår studie presenteras, vissa delar av utsagorna
utelämnas därför helt. Citat har lagts in för att förtydliga det vi anser att respondenterna
framhåller. I slutet av varje respondents resultattext har individens utsaga delats in i
grupperna faktabaserad undervisning, normerande undervisning och undervisning om
hållbar utveckling. Det är dock viktigt att poängtera att vissa respondenters utsagor var
en blandning mellan olika grupper. Analysen bygger på vilka mål, arbetssätt och
arbetsformer samt perspektiv som respondenten lyft fram. Om en respondents
beskrivning uppvisar motstridiga svar, till exempel anger mål som faller inom
undervisning om hållbar utveckling men arbetssätt och arbetsformer som faller inom
faktabaserad miljöundervisning så används principen att arbetssätt/arbetsform har
högsta prioritet, sedan mål och slutligen perspektiv. Anledningen till att mål inte
kommer först är att det inte finns en självklar koppling mellan undervisningsmål och
hur undervisningen egentligen ser ut. Prioritetsindelningen stöds av Skolverket (2001)
som gjorde en liknande indelning i sin enkätstudie. Om exempelvis en respondents
utsaga till stor del faller inom undervisning om hållbar utveckling men att respondenten
endast lyfter fram ett fåtal perspektiv på kärnkraftsfrågan som de lyfter i sin
undervisning har de ändå placerats under den kategorin. I den följande texten kommer
undervisning om hållbar utveckling till stor del likställas med en undervisning i enlighet
med skolans demokratiuppdrag.
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4.1.1 Faktabaserade Fredrik
Fredrik uttrycker att huvudmålet med hans kärnkraftsundervisning är att eleverna ska
erhålla allmänbildning inom området. Han menar även att kärnkraft är ett väldigt
teoretiskt ämne och på en förhållandevis hög nivå. Olika faktakunskaper lyftes fram
kontinuerligt under intervjun. Under intervjun uttrycker han:
Om det sker en kärnkraftsolycka så ska eleverna veta vad en härdsmälta är, risker, hur ett
kärnkraftverk ser ut, hur tjocka väggarna är, vilka sorters strålning det finns…

Fredrik uttrycker även att han vill att eleverna ska ha en förståelse för det de möter i
media och känna till de begrepp som kan förekomma. Detta kan kopplas samman med
demokratiuppdraget eftersom det kan anses vara en demokratisk nödvändighet att
eleverna förstår det de möter i media.
Så som Fredrik beskriver sin kärnkraftsundervisning kan den betraktas vara av
”traditionell” karaktär med relativt lite elevaktivitet och få diskussioner.
Jag har ofta genomgångar vid tavlan men tycker om att använda olika hjälpmedel, till
exempel kanoner. Filmer brukar jag också visa.

Han tycker att NO-undervisning överlag är ett ämne som bör genomsyras av laborativt
arbete, men att kärnkraftsundervisningen ofta blir väldigt teoretiskt eftersom det inte
finns så mycket som kan demonstreras på grund av säkerhetsrisker. Han menar att han
vill entusiasmera sina elever med kärnkraft och att spontana frågor från eleverna ofta
framkommer i kärnkraftsundervisningen. Fredriks utsaga tyder på att diskussioner kring
kärnkraftsfrågan ibland förekommer men att det beror på vilken klass han har:
Jag är öppen för diskussioner i kärnkraftsundervisningen, men det beror på grupp till grupp
om diskussion passar som arbetssätt.

Fredrik tycker att han tar med alla olika synvinklar på kärnkraftsfrågan i sin
kärnkraftsundervisning. Han nämner att han lyfter fram det ekonomiska perspektivet
och hänvisar till att kärnkraften är en effektiv energikälla som ger billig el. I
undervisningen menar han att han behandlar även ekologiska perspektiv i form av
kärnkraftens påverkan på miljön och sociala perspektiv i form av hälsopåverkan på
människan. Begreppet hållbar utveckling bygger på just ekonomiska, ekologiska och
sociala perspektiv, vilket alla nämns av Fredrik under intervjun. Fredrik uttryckte att
han gillar kärnkraftsundervisningen ”helskarpt” eftersom det ryms en tyckande del i
kärnkraftsfrågan och eftersom eleverna ofta är nyfikna på kärnkraft.
Den sammanfattande bilden av Fredriks beskrivna kärnkraftsundervisning, är att den
faller inom faktabaserad miljöundervisning. Målet med hans undervisning är att
eleverna ska erhålla olika faktakunskaper och hans beskrivna arbetssätt och
arbetsformer är av ”traditionell” karaktär med relativt lite elevaktivitet och där
diskussioner endast förekommer hos vissa elevgrupper, vilket kan ifrågasättas utifrån ett
demokratiperspektiv. Han berättar att han behandlar tre olika perspektiv på
kärnkraftsfrågan i sin undervisning, ekonomiska, sociala och ekologiska. Dessa tre
perspektiv utgör grunden för begreppet hållbar utveckling, utifrån skolans uppdrag om
allsidighet står detta i överensstämmelse med demokratiuppdraget. Fredrik talar om att
eleverna ska ha en förståelse för det de möter i media, vilket också kan kopplas samman
med demokratiuppdraget. Dock överväger Fredriks fokus på faktabaserade kunskaper
och arbetssätt med avsaknad av samtal av olika slag.
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4.1.2 Faktabaserade Fiona
Fiona beskriver sin kärnkraftsundervisning som väldigt kortfattad och enkel. Hon
framhåller att hon går igenom själva kärnreaktionerna, hur ett kärnkraftverk är uppbyggt
och vilka konsekvenser det blir av bland annat kärnavfallet. Målet med
kärnkraftsundervisningen är att eleverna ska känna till kärnkraftens effektivitet och bli
fascinerade över anläggningarnas uppbyggnad, hur man kan ta tillvara på energi och
olika energiomvandlingar. Samtidigt tycker hon att det är viktigt att känna till riskerna
med kärnkraft och att vara medveten om att vi lämnar spår efter oss en lång tid in i
framtiden, bland annat säger hon:
Jag vill att eleverna ska bli fascinerade men samtidigt medvetna om de tråkiga
konsekvenserna och att vi lämnar spår efter oss långt in i framtiden.

I hennes beskrivning av mål med kärnkraftsundervisningen är det främst olika faktamål
som framkommer och påvisar därför tendenser på att tillhöra faktabaserad
undervisning. Följande mål vill hon att hennes elever ska uppnå:
Eleverna ska ha koll på kärnklyvningen, energiomvandlingar, avfallet och konsekvenser.

För högre betyg uttrycker hon att hon bland annat vill att eleven ska kunna göra
jämförelser mellan olika energikällor. Hon vill även att eleverna ska vara bekanta med
olika begrepp som förekommer i massmediala sammanhang, dels för att kunna förstå
det som framkommer, dels för att kunna söka efter mer fakta på egen hand. Under
intervjun uttryckte hon:
Jag vill att eleverna ska vara lite bekanta med orden och känna igen ord. När eleverna hör
orden i massmediala sammanhang ska det finnas ett igenkännande och de ska på så vis
kunna söka efter mer fakta.

Fiona menar att det är viktigt att ta med nyheterna i undervisningen eftersom det ger en
koppling till omvärlden, är motivationshöjande, intresseväckande och för att eleverna
ofta har funderingar. Eftersom Fiona vill att eleverna ska känna igen ord i massmediala
sammanhang, vilket är viktigt utifrån en demokratisk synvinkel, kan det kopplas
samman med skolans demokratiuppdrag.
Fiona uttrycker att hon använder traditionell katederundervisning i sin
kärnkraftsundervisning, vilket tyder på att hennes undervisning tillhör faktabaserad
miljöundervisning. När hon ska beskriva en typisk lektion, framhåller hon följande:
En typisk lektion börjar med en genomgång och sedan får eleverna svara på givna frågor i
sina böcker. Ibland har det förekommit debatter, men det var länge sedan.

I samband med kärnkraftsolyckan i Fukushima menar hon att hon tog in nyheterna i sin
undervisning, främst pratade hon om spridningsriskerna med eleverna. Överlag vill hon
att lärare ska arbeta mer med dagsaktuella nyheter och följa utvecklingen på de svenska
kärnkraftverken för att plocka in i undervisningen. Hon själv skulle vilja plocka begrepp
från nyheterna och gå igenom just dessa i sin undervisning, hon poängterar dock att hon
inte har arbetat så hittills. Fiona skulle, om utrymme fanns, även vilja arbeta mer i
temaform.
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Fiona uttrycker att hon väljer att lyfta fram kärnkraftens effektivitet (ekonomiskt
perspektiv) och även ekologiska perspektiv samt sociala perspektiv i form av
hälsorisker. Hon nämner alltså samtliga tre perspektiv som ingår i begreppet hållbar
utveckling. Fiona tycker att det är viktigt att undervisa om kärnkraft eftersom det är en
kluven fråga där effektiviteten står mot de eventuella riskerna ifall något skulle gå fel.
Hon poängterar att det är viktigt att ta upp den säkerhet som finns på anläggningarna
och i samhället i övrigt. Hon skulle vilja besöka ett kärnkraftverk med sina elever för att
eleverna skulle få möjligheten att komma nära det ”farliga”, för att se den säkerhet man
har och inse att det faktiskt går att kontrollera.
Den sammanfattande bilden av Fionas beskrivna kärnkraftsundervisning är att den faller
inom faktabaserad miljöundervisning. Målet är att eleverna ska erhålla främst olika
faktakunskaper och den beskrivna undervisningen är till stor del av traditionell karaktär
med främst katederundervisning och svara på frågor i böckerna, vilket kan ifrågasättas
utifrån ett demokratiperspektiv. Fiona nämner samtliga tre perspektiv som begreppet
hållbar utveckling bygger på. Hon poängterar vikten av att känna igen begrepp i
massmediala sammanhang, vilket är viktigt utifrån ett demokratiperspektiv. Dock vill
hon att eleverna ska känna igen begreppen för att på så vis kunna söka mer fakta på
egen hand.

4.1.3 Faktabaserade och hållbara Fia-Helen
Målet med Fia-Helens kärnkraftsundervisning är enligt hennes utsaga dels att eleverna
får med sig teoretiska kunskaper om kärnkraft. Hon uttrycker att hon i undervisningen
behandlar var kärnkraftsverken finns i Sverige, var vi ska slutförvara och hur lång tid,
folkomröstningen 1980, liksom atomens delar och strålning. När hon blev tillfrågad om
hon hade något råd för vad vi ska tänka på i vår framtida kärnkraftsundervisning, sa
hon:
Det är viktigt att vara tydlig med teorin så att eleverna verkligen förstår teorin.

Fia-Helen menar även att målet är att eleverna ska kunna ta ansvar för kärnkraftsfrågan
och göra bra underbyggda val. Det är därför viktigt att de vet vad de har för
valmöjligheter i energifrågan. Fia-Helen uttrycker:
Jag vill att eleverna ska få med sig ett samhällsengagemang och veta vilka valmöjligheter
de har i energifrågan.

Detta tycker hon är viktigt för att eleverna ska kunna ta ansvar i kärnkraftsfrågan. FiaHelen framhåller att lärarens egen inställning till kärnkraft är mycket viktigt vid
undervisningen och menar att hon därför försöker att vara objektiv. Hon bedöms
därmed ta ställning mot normativ undervisning. Under intervjun uttryckte hon:
Jag vill att eleverna ska ta ansvar för kärnkraftsfrågan. Jag kan inte säga till dem att de ska
tycka si eller så. Men jag vill att de ska ta ansvar för frågan och göra bra val.

Fia-Helen bedöms således både ange mål som förknippas med faktabaserad
miljöundervisning och mål som förknippas med undervisning om hållbar utveckling och
demokratiuppdraget. Hennes beskrivning av arbetsformer och arbetssätt uppvisar också
detta. Fia-Helens kärnkraftsundervisning består enligt henne till stor del av traditionella
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teorilektioner och diskussioner. Hon betonar vikten av att ha en faktamässig grund
innan diskussioner kan få utrymme i undervisningen:
Det är svårt att diskutera innan man har gett eleverna kött på benen.

Vissa delar av kärnkraftsundervisningen upplever hon som mycket teoretiska. Fia-Helen
uttrycker att hon försöker verklighetsanknyta sin undervisning och lyfter fram att hon
pratar om Tjernobyl och nu även om Fukushima. Hon visar även filmer om folkomröstningen 1980 för att åstadkomma detta.
Fia-Helen berättar att hon behandlar vad hon beskriver som samhällsaspekten i sin
kärnkraftsundervisning. Samhällsaspekten beskriver hon som ”energiförsörjning kontra
miljötänk”. Vi betraktar energiförsörjning som både ett ekonomiskt och socialt
perspektiv och miljötänk som ett ekologiskt perspektiv. Hon menar att hon även lyfter
fram etiska perspektiv i samband med slutförvaring av kärnbränsle. Som exempel lyfter
hon fram att USA köper mark i Australien och bryter uran samt gräver ner avfall, vad
finns det för etik i det? Fia-Helen anser att det är viktigt att undervisa om kärnkraft
eftersom energifrågorna och vår framtid är viktig. För att utveckla sin undervisning
skulle hon vilja prova att avsluta kärnkraftsområdet med någon form av panel. I
samband med detta skulle eleverna få läsa in sig på varsin del oavsett vad de tycker
själva för att sedan debattera men hon tycker att kärnkraftsundervisning redan tar
tillräckligt mycket tid i anspråk och att det förmodligen skulle krävas två vuxna för att
kunna styra upp en panel.
Den sammanfattande bilden av Fia-Helens beskrivning av sin kärnkraftsundervisning är
att den är en blandning mellan faktabaserad miljöundervisning och undervisning om
hållbar utveckling. Förutom rena faktamål uttrycker hon att hon vill att eleverna ska
kunna ta ansvar för kärnkraftsfrågan och göra bra val, vilket är viktigt utifrån ett
demokratiperspektiv. Hon berättar att teorilektioner varvas med diskussioner, varav det
sistnämnda är viktigt inom traditionen undervisning om hållbar utveckling. Fia-Helen
nämner att hon lyfter fram de olika perspektiv som ingår i begreppet hållbar utveckling
och att hon även försöker synliggöra det etiska perspektivet på kärnkraft i sin
undervisning, vilket också är viktigt med hänsyn till demokratiperspektivet.

4.1.4 Hållbara Hanna
Hanna beskriver att det är viktigt att eleverna får en faktamässig grund och menar att
faktabiten är viktig för en förståelse för kärnkraftsfrågan. Bland annat säger hon att hon
tar upp kärnkraftsverkens princip och funktion samt hälso- och miljöeffekter,
exempelvis radioaktiva utsläpp och kylvattnets påverkan på miljön. Hon väljer dock att
utelämna vissa detaljer och fokuserar på att eleverna ska få en helhetsbild. Hon berättar
att den svenska kärnkraftspolitiken är en del av hennes kärnkraftsundervisning och hon
menar att kärnkraftsfrågan är en politisk fråga. Det huvudsakliga målet med Hannas
kärnkraftsundervisning är att eleverna ska kunna ta ställning i kärnkraftsfrågan, vilket
hon poängterar flertalet gånger under intervjun. Exempelvis säger hon:
Jag vill att eleverna ska ha så mycket kunskaper så att de ska kunna ta ställning när de ställs
inför nästa val.
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Hanna menar att hon inte stannar vid faktakunskaper som hon trots allt tycker är viktigt
att ha som en grund, utan vill även att eleverna ska kunna diskutera och reflektera kring
kärnkraftsfrågan. Bland annat framhåller hon:
Jag har faktabiten som en grund, men jag stannar inte där. Jag vill att eleverna ska diskutera
och reflektera kring kärnkraft som energikälla, inte bara i Sverige utan även i världen.

Hanna förmedlar att hon förutom faktamässiga mål även har andra övergripande mål
som reflektion, att kunna diskutera kärnkraftsfrågan såväl lokalt som globalt och kunna
ta ställning. Detta är i enlighet med demokratiuppdraget och därför bedöms hennes
beskrivna undervisning uppvisa tendenser på att tillhöra gruppen undervisning om
hållbar utveckling. Hon menar att hon i sin undervisning försöker att få fram olika
aspekter så objektivt som möjligt, vilket också kännetecknar undervisning om hållbar
utveckling. I intervjun tar hon ställning mot normativ undervisning och säger till
exempel:
Jag försöker inte påverka eleverna egentligen, man vill inte lägga in sina egna åsikter.

Hanna framhåller att hon har genomgångar i sin kärnkraftsundervisning där hon bland
annat går igenom hur man får ut energin i ett kärnkraftverk. Hon berättar även att
eleverna får läsa själva i sina läroböcker och att de har fått se en film som handlar om
Tjernobyl. Hon betonar dock flera gånger under intervjun att det även förekommer
mycket diskussioner. Samtalet är kännetecknande för undervisning om hållbar
utveckling. Hanna menar att det är viktigt att lyfta allas åsikter och att de som inte har
några egna ändå får lyssna till andras åsikter och argument.
Hanna säger att hon väljer att utgå från ett globalt perspektiv där eleverna får diskutera
kärnkraften i Sverige, men även i övriga världen. Kärnkraftsolyckors konsekvenser
väljer hon att också lyfta fram ur ett globalt perspektiv. Ekologiska perspektiv menar
hon förekommer, dels risker med kärnkraft men även dess fördelar, exempelvis att
kärnkraft inte släpper ut koldioxid och därmed inte bidrar till växthuseffekten. Hon
berättar att hon lyfter fram etiska perspektiv, som vårt ansvar för framtida generationer
när det gäller slutförvaringen av kärnbränsleavfallet. Därutöver menar hon att hon väljer
att betona kärnkraftens effektivitet, ekonomiskt perspektiv och sociala perspektiv i form
av hälsorisker. Det förekommer enligt henne även jämförelser mellan olika energislag i
effektivitet och miljöeffekter.
Hanna menar att kärnkraftsundervisningen känns viktig för henne eftersom det är en
viktig fråga för energiförsörjningen i framtiden och för att eleverna ska kunna göra
egna, aktiva val. Även här uppvisar Hannas utsaga tendenser på att falla inom
undervisning om hållbar utveckling eftersom att kunna göra egna, aktiva val är mycket
viktigt utifrån ett demokratiperspektiv. Hon säger:
Kärnkraftsfrågan är viktigt i undervisningen för att eleven inte ska bli överkörd av någon
annan som vet mer och förlita sig på dennes tyckande.

Hon berättar att hon skulle vilja göra studiebesök på ett kärnkraftverk för att skapa ett
intresse hos eleverna och för att verklighetsanknyta undervisningen. Som lärare, i
samband med kärnkraftsundervisning, tycker hon att det är viktigt att vara påläst och
hänga med i nyhetsflödet. Det är även viktigt att låta eleverna ställa egna frågor för att
få igång deras tankar. Hennes erfarenheter är att eleverna ofta är intresserade av
kärnkraft och har hört mycket om det innan, samt ofta har egna åsikter redan innan
undervisningen.
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Den sammanfattande bilden av Hannas beskrivning av sin kärnkraftsundervisning är att
den faller inom gruppen undervisning om hållbar utveckling. Förutom faktamässiga mål
är hennes övergripande mål att eleverna ska kunna reflektera, diskutera och ta ställning i
kärnkraftsfrågan. Hon framhåller även vikten av egna, aktiva val och att inte bli
överkörd. De mål som hon lyfter fram är samtliga viktiga utifrån ett
demokratiperspektiv. Hennes beskrivna arbetsätt stödjer också att hennes undervisning
tillhör undervisning om hållbar utveckling eftersom hon betonar vikten av diskussioner.
Hanna framhåller även att hon lyfter fram flera olika perspektiv i sin undervisning
sociala, ekonomiska, ekologiska, etiska men även globala perspektiv, vilket gör hennes
beskrivna undervisning allsidig, vilket i sin tur är viktigt utifrån ett demokratiperspektiv.

4.1.5 Hållbara Harald
Harald inleder intervjun med att berätta att hans kärnkraftsundervisning såg något
annorlunda ut i år eftersom han hade tänkt påbörja sin kärnkraftsundervisning i samband
med att olyckan i Fukushima inträffade. Han tyckte att det var bra att han kunde ta upp
ett aktuellt ämne och eleverna hade många funderingar och frågor som han valde att
utgå ifrån. Han menar att eleverna hade många tankar kring spridningsrisker och visade
en oro för om den radioaktiva strålningen skulle kunna nå Sverige, vilket behandlades i
undervisningen. Harald menar att eleverna i första hand brukar lyfta fram just en oro när
kärnkraftsmomentet startar. Han berättar att han därutöver valde att bland annat
diskutera varifrån kraften kommer i ett kärnkraftverk, vad det är som genererar energi
och hur kärnklyvningen regleras. I det sistnämnda fallet lyfter han fram att det inte
räcker med att känna till att vatten och styrstavar finns utan även deras funktion. Harald
uttrycker att han vill att eleverna ska få en förståelse för kärnkraft för att därigenom
kunna bilda sig en åsikt i kärnkraftsfrågan, vilket är ett av målen med hans
undervisning. Han säger:
Jag vill att eleverna ska få en förståelse för kärnkraften för att kunna bilda sig en egen åsikt.

Harald tar i intervjun avstånd från normativ undervisning och menar att han inte lägger
någon värdering i frågan och att det är okej att både vara för och emot kärnkraft.
Däremot vill han att eleverna genom undervisningen ska skaffa sig argument som
bygger på vetenskaplig grund:
Jag lägger ingen värdering i kärnkraftsfrågan, mina elever får gärna vara
kärnkraftsmotståndare eller inte. Men jag vill att deras argument ska bygga på en
vetenskaplig grund.

Därutöver vill Harald att eleverna ska kunna se vilka motiv som kan finnas bakom olika
ställningstaganden. Att eleverna ska kunna ha argument, bilda sig en åsikt och kunna
analysera vad som döljer sig bakom olika ställningstaganden är alla viktiga utifrån ett
demokratiperspektiv och Haralds beskrivna kärnkraftsundervisning uppvisar därför
tendenser på att tillhöra undervisning om hållbar utveckling.
I sin undervisning menar Harald att han försöker att få igång mycket diskussioner kring
kärnkraften. Han framhåller att eleverna i år har, förutom att diskutera, enskilt fått göra
planscher där de har fått leta och sammanställa fakta utifrån kriterierna; funktion,
miljöpåverkan och för- och nackdelar. Därefter fick de redovisa sina arbeten för
varandra. Under för- och nackdelar lyftes olika perspektiv.
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Harald lyfter fram att han belyser kärnkraftsfrågan från ett internationellt perspektiv
genom att han framhåller kärnkraftens roll både i Sverige och i andra länder. Han
framhåller även att han tycker att det är viktigt att belysa det etiska perspektivet,
exempelvis säger han att han tar upp frågeställningen om det är rätt att förneka ett
utvecklingsland kärnkraft. Frågeställningen brukar ge roliga diskussioner och många
elever får igång tanken enligt honom. Harald menar att eleverna är tillräckligt mogna för
att kunna föra liknande diskussioner. Han poängterar vikten av att inte tänka i svart och
vitt i kärnkraftsfrågan utan istället se det mer ur en gråskala; att kärnkraftsfrågan
rymmer flera dimensioner och att det inte bara finns rätt eller fel.
Harald tycker att det är viktigt att undervisa om kärnkraft, dels eftersom det är viktigt att
eleverna är medvetna om vart energin kommer ifrån, dels för att kunna ta del av
debatterna. Följande citat är hämtat från intervjun:
Det är svårt att bilda sig en uppfattning och medverka i samhällsdebatterna om man inte
förstår bakgrunden.

Med bakgrund menar han kunskaper och en förståelse för kärnkraft. Harald skulle vilja
genomföra studiebesök och få in energibegreppet ännu mer i sin undervisning. Ett råd
till andra lärare som han lyfte fram är följande:
Lyssna in elevernas tankar om kärnkraft först och jobba sedan utifrån det.

Han menar att eleverna har mycket tankar och att man bör bygga sin undervisning
utifrån dessa tankar.
Den sammanfattande bilden är att Haralds beskrivna kärnkraftsundervisning tillhör
gruppen undervisning om hållbar utveckling. Förutom faktamässigt innehåll uttrycker
han att han vill att eleverna ska kunna argumentera, analysera argument, medverka i
samhällsdebatterna och bilda en egen åsikt, vilket är viktiga egenskaper hos en
demokratisk medborgare. Att bygga sin undervisning kring elevernas tankar är likaså en
viktig del av demokratiuppdraget, med avseende på elevinflytande. Harald beskriver
även att han sätter diskussionen i centrum, samtalet är som nämnts flertalet gånger
tidigare ett kännetecken för undervisning om hållbar utveckling. Han lyfter dock inte
fram mer än två perspektiv på kärnkraftsfrågan under intervjun, men det betyder
nödvändigtvis inte att han bara lyfter dessa i sin undervisning.

4.1.6 Hållbara Håkan
Förutom traditionella faktamål lyfter Håkan fram att han vill att eleverna ska utveckla
sin förmåga att kunna föra diskussioner och debattera kärnkraftsfrågan och att kunna
resonera kring om huruvida Sverige ska ha kvar kärnkraften eller avveckla den till
förmån för förnyelsebara energikällor. På grund av tidsbrist berättar han att han väljer
att hålla faktabiten på en relativt allmän nivå, exempelvis väljer han att behandla
området radioaktiv strålning endast kortfattat. Samtidigt poängterar han:
Eleverna ska ha så pass mycket basfakta att de kan ta ställning och vågar ta ställning. För
att kunna ta ställning måste man ha grundat med basfakta.

Håkan menar att hans huvudmål med kärnkraftsundervisningen är att eleverna i
slutändan ska kunna ta ställning, men även att de i framtiden ska kunna ta eventuellt
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jobbiga beslut. Han vill även att eleverna ska förstå att kärnkraftsfrågan är komplex och
att det finns olika sätt att tänka kring samma fråga. Håkan betonar att han lägger stor
vikt vid energibegreppet och det återkommer ständigt i de olika årskurserna. Han är
noga med att poängtera att eleverna ska förstå basfakta eftersom det annars blir
meningslös fakta. Håkans framhållna mål står i överensstämmelse med undervisning om
hållbar utveckling och demokratiuppdraget, faktamässig grund, kunna resonera,
diskutera, debattera och att i slutändan kunna ta ställning. Att eleverna ska förstå att
man kan se olika på samma fråga är också viktigt utifrån demokratiuppdraget.
Håkan lyfter fram att han väljer att behandla grundläggande begrepp i sin
kärnkraftsundervisning och fokuserar på att eleverna ska träna sig i att föra resonemang.
Som lärare menar han att det är viktigt att ställa utmanande frågor så att eleverna får
igång sina tankar. På ett prov försöker han ställa frågor så att eleverna tvingas
argumentera för att få poäng, på exempelvis en fråga ombads hans elever att resonera
kring hur energibehovet bör lösas under de kommande 100 åren. Han berättar att hans
elever i år har fått söka på internet, och i böcker på egen hand, efter för- och nackdelar
med olika energikällor och hur de fungerar. Likaså har de fått ta reda på vad som hände
i Tjernobyl och Fukushima. Han är noga med att poängtera att undervisningen ska vara
lagom styrd och att man som lärare inte bör släppa tyglarna helt eftersom eleverna kan
tappa riktningen. Håkan framhåller att området avslutades med en energidebatt,
för/emot kärnkraft. Han delade in klassen i fyrgrupper och bestämde vilka som skulle
vara för respektive emot kärnkraft. Efter att de hade fått en stund till att lista olika
argument debatterade en grupp i taget medan övriga klassen lyssnade. Han försöker att
hålla sig så mycket som möjligt i bakgrunden och ingriper endast om en grupp fastnar i
ett argument. Efter debatterna diskuterade klassen dels den faktamässiga biten, dels den
debattmässiga, hur bra argumentationen gått och vilka som hade ”vunnit” debatten.
Håkan har funderat på att använda rollspel i sin kärnkraftsundervisning men tror att
eleverna kan ha svårt att relatera till vuxenrollerna, exempelvis de ekonomiska
argumenten anser han att eleverna har svårt att se själva. Håkans beskrivna undervisning
uppvisar även här tendenser på att tillhöra gruppen undervisning om hållbar utveckling,
samtalet i form av diskussioner och debatter står i fokus. Han intar även en passiv roll
och låter eleverna vara aktiva vilket överensstämmer med den nämnda
undervisningstraditionen.
Håkan tycker att det är viktigt att få med alla delar av kärnkraften och framhåller att han
gör vad han kallar en livscykelanalys som börjar med uranbrytningen, sedan
användandet och slutligen slutförvaret. Under varje del får eleverna ta reda på för- och
nackdelar. Han motiverar användandet av livscykelanalysen på följande sätt:
Utan en livscykelanalys finns en risk att fokus hamnar på användandet, själva
kärnkraftverket. Med ett livscykelperspektiv fås många aspekter med.

I hans beskrivning av sin kärnkraftsundervisning lyfts sociala perspektiv fram i form av
till exempel hälsorisker, etiska perspektiv i form av vilken rätt vi har att lämna ett farligt
avfall till kommande generationer och även ekonomiska perspektiv. Det ekologiska
perspektivet menar Håkan att eleverna lyfter själva, men att han måste påtala framför
allt de etiska och ekonomiska perspektiven eftersom eleverna sällan lyfter dessa själva.
Han menar även att han framhåller estetiska perspektiv på kärnkraft i form av
exempelvis fula dagbrott (vilket är ytterst intressant för studien då vi i vår
litteraturöversikt inte har kunnat finna några estetiska perspektiv för/mot kärnkraft).
Han framhåller således samtliga fem perspektiv som har behandlats i bakgrunden och
som ingår i undervisning om hållbar utveckling. Håkan berättar att han ofta ställer
54

riktade frågor men menar att eleverna uppmanas att tänka själva, exempelvis kan han
fråga:
Vi vill inte att de ska mosa ner Billingen för det är så fult men är det ok att de gör det i
Ryssland?

Han menar att både för- och nackdelar med kärnkraft får utrymme i hans undervisning.
Håkan anser att det är viktigt att undervisa om kärnkraft eftersom svenska folket har
röstat om kärnkraftsfrågan. Dessutom menar han att man måste skapa situationer där
eleverna tvingas ta ställning för att de ska veta vad "ta ställning" innebär och att det inte
betyder att jag gör som min kompis gör. Han tycker det är viktigt att man utvecklar
argument som går ihop. Enligt honom är kärnkraftsfrågan synnerligen aktuell och
dessutom är den viktig som ett bra exempel på att uppfylla NO-kriterierna. Håkan syftar
till tidigare läroplan där ett av de övergripande kriterierna var att eleverna ska kunna ta
ställning. Kärnkraftsfrågan menar han passar mycket bra för att träna eleverna i det
sistnämnda. Håkan säger att han är rätt nöjd med sin nuvarande undervisning och som
råd till andra lärare uttrycker han vikten av en faktamässig grund, att ställa utmanande
frågor kontinuerligt i kärnkraftundervisningen och att avsluta med någon form av debatt
eller rollspel där eleverna tvingas ta ställning.
Den sammanfattande bilden av Håkans beskrivna kärnkraftsundervisning är att den
tillhör undervisning om hållbar utveckling. Förutom faktamässig grund har han som mål
att eleverna ska utveckla sin förmåga att resonera, diskutera, argumentera, debattera och
ta ställning i kärnkraftsfrågan, vilket är viktiga demokratiska färdigheter. Hans skildrade
arbetssätt innehåller diskussioner och debatter och det är eleverna som är aktiva, vilket
också överensstämmer med ovanstående undervisningstradition. Håkan beskriver att
han lyfter fram samtliga fem perspektiv som ingår i undervisningstraditionen och
betonar även vikten av ett livscykelperspektiv på kärnkraften, utifrån
demokratiperspektivet som bland annat bygger på allsidighet är detta viktigt.

4.2 Sammanfattning
De gemensamma dragen mellan respondenternas utsagor är att alla anser att det är
viktigt att undervisa om kärnkraft, men ger olika argument för varför. Respondenterna
betonar även vikten av fakta, några ser faktabiten som själva målet med undervisningen
medan andra ser den som en grund för att kunna nå andra mål. Nedan följer en kort
jämförelse mellan respondenternas beskrivna mål, arbetssätt och arbetsformer samt
perspektiv.

4.2.1 Mål med kärnkraftsundervisningen
Fredriks beskrivna mål med kärnkraftsundervisningen är av faktamässig karaktär, dock
framhåller han även att han vill att eleverna ska förstå det de möter i massmediala
sammanhang. Fiona framhåller likartade mål, främst faktamål men även att eleverna ska
vara bekanta med begrepp som de möter i massmediala sammanhang. Fia-Helens
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beskrivna mål är dels faktamål, dels att eleverna ska kunna ta ansvar för
kärnkraftsfrågan och göra underbyggda val. Hannas framhållna mål, förutom
faktakunskaper som grund, är att eleverna ska kunna diskutera, reflektera och ta
ställning i kärnkraftsfrågan. De mål som Harald lyfter fram är dels förståelse för fakta,
dels att eleverna ska kunna argumentera, analysera vilken intressen som ligger bakom
olika argument, kunna medverka i samhällsdebatterna och bilda sig en egen åsikt.
Håkans uttryckta mål är att eleverna ska få en faktamässig grund för att sedan kunna
utveckla sin förmåga att resonera, diskutera, argumentera, debattera och ta ställning.
Den sammanfattande bilden är att flera demokratiska kunskaper och färdigheter lyftes
fram, alla respondenter påtalade ett eller flera mål som är viktiga utifrån en demokratisk
synvinkel.

4.2.2 Kärnkraftsundervisningens arbetssätt och arbetsformer
Fredrik har, enligt hans beskrivning, mest traditionella teorilektioner med genomgångar
vid tavlan. Ibland har han diskussioner men menar att det beror på vilken klass han har.
Fiona framhåller att hon har genomgångar och låter eleverna svara på givna frågor, för
länge sedan har hon haft debatter. Fia-Helen uttrycker att hon varvar traditionella
teorilektioner med diskussioner. Hanna menar att hon har genomgångar, låter eleverna
läsa i sina böcker med mera, men betonar vid flera tillfällen att det förekommer mycket
diskussioner. Harald beskriver att han låter sina elever göra egna planscher utifrån vissa
kriterier, har mycket diskussioner och poängterar vikten av att bygga sin undervisning
utifrån elevernas tankar. Håkan lyfter fram att han låter sina elever söka efter
exempelvis fördelar och nackdelar med olika energikällor på egen hand, medan han som
lärare ser till att ställa utmanande frågor. Det förekommer diskussioner i
kärnkraftsundervisningen och i år fick eleverna genomföra en energidebatt där eleverna
var aktiva medan han intog en passiv roll. Sammanfattningsvis kan konstateras att det
utifrån respondenternas utsagor är vanligast med genomgångar och ”vanliga”
diskussioner. Andra former att samtalsinriktade arbetsätt, exempelvis rollspel, som kan
utveckla demokratiska färdigheter verkar vara ovanligare.

4.2.3 Perspektiv som lyfts fram i kärnkraftsundervisningen
Fredrik och Fiona beskriver att de berör ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.
Fia-Helen berättar att hon därutöver även visar på etiska perspektiv. Hanna framhåller
att hon behandlar samtliga ovanstående perspektiv men även ett globalt perspektiv på
kärnkraftsfrågan i sin undervisning. Harald menar att han har ett globalt och ett etiskt
perspektiv i sin undervisning. Håkan framhåller att ekologiska, sociala, ekonomiska,
etiska och estetiska perspektiv ingår i hans kärnkraftsundervisning, därtill att hans
undervisning bygger på ett livscykelperspektiv där kärnkraften behandlas från
uranbrytning till slutförvaring. Den sammanfattande bilden är att flertalet respondenter
beskriver att de lyfter fram flera perspektiv av kärnkraftsfrågan, vilket är positivt utifrån
skolans uppdrag att vara saklig och allsidig.
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4.3 Frågeställning 2
På nästföljande sida presenteras resultatet från frågeställning två, i form av en
rollspelsmanual som har utvecklats. Utvecklingen av rollspelet är förankrat i den
litteratur om rollspel som lyfts fram tidigare i bakgrund och metod, råd från experter
inom rollspel (se 3.3.2 Frågeställning 2) och de utsagor som erhållits från första
frågeställningen samt en stor dos av kreativitet. Rollspel i skolan och i litteratur har
sedan tidigare förekommit (om än i liten utsträckning) men det nya med vårt rollspel är
att rollspel som arbetsmetod kombineras med skolans demokratiuppdrag. Eftersom
frågeställningen handlade om hur ett rollspel om kärnkraft kan gestaltas utifrån
demokratiuppdraget har fokus legat på hur olika perspektiv på kärnkraft kan få utrymme
i rollspelet (för att ge en saklig och allsidig bild av kärnkraftsfrågan) och hur det kan
byggas så att deltagarna får möjligheten att utveckla demokratiska kunskaper och
färdigheter. De demokratiska målen med rollspel är förankrade i styrdokumenten och
det som lyfts fram under kapitel 2.2 Demokratibegreppet. I intervjustudien framkom
fem olika perspektiv på kärnkraft (se 4.2 Sammanfattning); ekologiska, ekonomiska,
sociala, etiska och estetiska samt ett livscykelperspektiv (uranbrytning, kärnkraftverk,
slutförvaring). De roller som finns i rollspelsmanualen har sitt ursprung i en vilja att
täcka samtliga dessa perspektiv. Tanken om att fördela roller för att täcka så många
olika perspektiv som möjligt har även stöd från litteratur, se kapitel 2.6.3 Rollspel – ett
sätt att belysa olika perspektiv. Även Deweys lärandeteori utgår från att olika
erfarenheter (perspektiv) är lika verkliga och viktiga, se kapitel 2.5 Deweys lärandeteori
som teoretisk ansats.
Rollspelsmanualens olika delar såsom förmöte, kommittén sammanträder och
efterdiskussion har utformats så de ska stå i förbindelse med rollspelets syfte och mål.
Dramaturgin bygger på att deltagarna ska utveckla en vilja och sin förmåga att kunna
delta i samhällsdebatter, se kapitel 2.6.4 Rollspel – ett sätt att skapa en vilja att delta i
samhällsfrågor och kapitel 2.6.5 Rollspel – ett sätt att kunna delta aktivt i
samhällsfrågor. För att uppleva skolarbetet som meningsfullt menar Dewey, se kapitel
2.5 Deweys lärandeteori som teoretisk ansats, att innehållet och arbetsformerna ska
kunna kännas igen i samhället, därför har vi vid utvecklandet försökt att göra rollspelet
så verklighetstroget som möjligt. Rollspelet innehåller en debatt och en beslutandedel
för att förbereda eleverna för att kunna delta aktivt i samhällsfrågor utanför skolan. För
att rollspelet ska upplevas så lustfyllt och spännande som möjligt har kreativitet används
och råd från rollspelsexperter.
Förhoppningen är att läsaren ska se den röda tråden mellan frågeställning ett och
frågeställning två, vilket är demokrati och undervisning om hållbar utveckling. I den
första delen av resultatet utvärderas intervjuutsagorna utifrån demokratiuppdraget och
miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling och i den andra delen
av resultatet (som kommer på nästföljande sidor) presenteras en rollspelsmanual som
bygger på undervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling, vilken är nära
sammanlänkad med demokratiuppdraget.
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Rollspelsmanual – Nu ska domen falla, kommer morgondagens
kärnkraft att existera?
4.3.1 Generellt om spelet
”Nu ska domen falla, kommer morgondagens kärnkraft att existera?” är ett rollspel
avsett för grundskolans senare del och är planerat för undervisning inom de
naturorienterade ämnena, men passar även vid ämnesövergripande undervisning.
Underlaget är planerat för två på varandra följande lektioner och anpassat för
helklassundervisning. Rollspelet är skapat för att passa lärare och klasser som är
nybörjare inom rollspel så väl som lärare och klasser som har mer erfarenhet av rollspel
som arbetsmetod.
Rollspelet behandlar den aktuella kärnkraftsfrågan i Sverige. Händelsen utspelar sig
några år framåt i tiden där kärnkraftsfrågan har blossat upp ytterligare och Sverige står
inför det svåra beslutet om huruvida kärnkraften ska avvecklas eller inte. Ett beslut
måste fattas snarast möjligt och riksdag och regering har därför utsett en kommitté
bestående av människor med olika intressen för att undersöka och ta hjälp av
medborgarnas inställning till kärnkraftsfrågan. Nu ska domen falla, kommer vi ha kvar
kärnkraften efter 2016 eller inte? Det finns en bred överenskommelse i riksdagen där
alla partier lovar att följa kommitténs beslut.
Kommittén ska lyfta fram olika argument och debattera kärnkraften för att slutligen
fatta ett gemensamt beslut kring frågeställning: Ska kärnkraften i Sverige avvecklas
innan 2016? Rollspelsdeltagarna representerar olika intressegrupper i samhället och har
sålunda olika argument och åsikter i frågan.

4.3.2 Rollspelets syfte
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 menar att
skolan ska vara saklig och allsidig samt uppmuntra att skilda åsikter förs fram.
Rollspelet syftar till att lyfta kärnkraftsfrågan på ett sakligt och allsidigt sätt, där olika
argument och åsikter får utrymme. Genom att eleverna får möjligheten att lägga fram
olika argument men även lyssna in andras argument som förekommer i kärnkraftsfrågan
är förhoppningen att eleverna erhåller en vidgad förståelse av den komplexa
kärnkraftsfrågan. Lgr 11 framhåller även att skolans mål är att eleverna ska kunna förstå
och leva sig in i andra människors situation för att utveckla en vilja att handla även för
deras bästa. Rollspelet syftar till att utveckla detta genom att eleverna intar olika roller
som har olika intressen. Därtill är syftet att eleverna ska få träna sig i hur demokratiska
debatter (deliberativa samtal) kan föras och demokratiska beslut fattas, för att på så sätt
uppnå Lgr 11:s vision om att skolan ska förbereda eleverna för att aktivt kunna
medverka i exempelvis samhällsdebatter.
Skolverket (2011b) framhåller i kursplanerna för biologi, fysik och kemi att eleverna
ska ges möjligheten att formulera egna argument, utveckla ett kritiskt förhållningssätt
till andra argument och informationskällor samt att kunna ta ställning i exempelvis
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energi- och miljöfrågor. Det kritiska förhållningssättet kan rollspelet bidra till dels
genom att eleverna själva får träna sig i att söka efter argument, se 4.3.5 Förmöte i
intressegruppen, dels genom att rollspelet kan synliggöra att olika intressen ligger
bakom olika ställningstaganden. Rollspelet syftar även till att eleverna ska kunna ta
ställning i kärnkraftsfrågan dels utifrån sin roll under rollspelet, dels utifrån sig själv, se
4.3.7 Efterarbete - Cirkeldiskussion.

4.3.2.1 Mål med rollspelet
Målen med rollspelet är att eleven ska:
•
•
•
•
•

Få kunskaper om olika argument och synsätt som förekommer i kärnkraftsfrågan
och kunna identifiera olika intressen som ligger bakom olika ställningstaganden.
Utveckla sin förmåga att kritiskt granska och värdera argument samt kunna
lyssna in andras argument på ett respektfullt sätt.
Kunna ta ställning i frågor som rör kärnkraft.
Utveckla sin förmåga att leva sig in i andra människors situation.
Utveckla en förståelse för hur demokratiska debatter och beslut kan vara
uppbyggda.

4.3.3 Förberedelser
Rollspelet bygger på förutsättningen att klassen tidigare har arbetat med
kärnkraftsfrågan och har grundläggande kunskaper inom exempelvis atomfysik och
olika energikällor. Det är upp till den undervisande läraren att bedöma huruvida
eleverna besitter den kunskap som krävs för ett lyckat rollspel. Med fördel kan den
ämnesteoretiska bakgrunden om kärnkraft som presenterats tidigare i rapporten
användas som ett underlag i kärnkraftsundervisningen. Rollspelet tar i anspråk två på
varandra följande lektioner. Under den första lektionen behöver eleverna ha tillgång till
internet och andra källor som behandlar kärnkraftsfrågan, för att kunna leta efter
argument till själva rollspelet. De referenser som har använts i den ämnesteoretiska
bakgrunden kan med fördel användas, se referenslistan. Under den andra lektionen
behöver klassen ha tillgång till en lugn plats (exempelvis klassrum) där själva rollspelet
kan hållas, för att rollspelet ska kunna fortlöpa på ett önskvärt sätt är det bra om
eventuella störningar försöker undvikas. I rollspelsmanualen lyfts ingen rekvisita fram
utan vi överlämnar till den ansvariga läraren huruvida han/hon vill använda rekvisita.
Fördelarna med att använda rekvisita är att det ger en extra inlevelse och ofta är
motivationshöjande.
Deltagarna tilldelas roller antingen slumpmässigt eller genom att läraren väljer vilka
som ska få vilken roll. Nedanstående rollspelskort visar vilka intressegrupper som finns
i rollspelet. Det är tänkt att varje intressegrupp ska bestå av ungefär 4 individer.
Rollspelskorten delas ut till varje grupp.

59

Anhöriga till uranbrytare
Intressegruppen består av anhöriga till de som arbetar med uranbrytning i de
länder som Sverige importerar sitt uran ifrån. Gruppen är angelägna om
uranbrytningens påverkan på människa, natur och samhälle i det område där
brytningen sker.
Grönt i hjärtat
Grönt i hjärtat är en miljöorganisation, vars hjärtefråga är hur djur och natur
påverkas av kärnkraft. Organisationen tycker att det är viktigt att få med både
fördelar och nackdelar med kärnkraften ur ett ekologiskt perspektiv och gör
därför ofta jämförelser med andra energikällor.

Företagarna för billig el
Intressegruppen består av ett antal företagare, vars mål är att få tillgång till så
billig el som möjligt. Dels tar de hänsyn till vad varje kWh kostar, men de
försöker även att få med andra ekonomiska resonemang.
Senmoderna antropocentristerna
Intressegruppen har en antropocentrisk miljösyn, vilket innebär att människan
står i centrum och att naturen bör anpassas efter människans behov, mål och
önskningar. Människans välfärd är viktig, exempelvis hälsa och arbetstillfällen,
likaså är vår moraliska skyldighet mot kommande generationer viktig.
Forsmarks invånares intresseorganisation
Organisationen består av invånare från Forsmark, flertalet av individerna har
antingen anhöriga som arbetar på ett kärnkraftverk eller arbetar själva där.
Förutom kärnkraftsverkets säkerhet och omgivningen kring verket är
slutförvaringen av använt kärnbränsle en hjärtefråga för organisationen.
I varje intressegrupp förekommer även subroller som tilldelas till eleverna. I en grupp
med fyra deltagare förekommer två förhandlare (deras främsta uppgift är att lägga fram
och bemöta argument och förhandla med andra intressegrupper), en talskrivare (skriver
öppningstalet inför sammanträdet) och en beslutsfattare (som försöker få gruppen att
enas om gemensamma argument och åsikter). Även här kan läraren själv bestämma
huruvida rollerna ska fördelas slumpmässigt eller inte.

4.3.4 Förslag på presentation till eleverna (ett alternativt manus)
Nedan presenteras ett alternativt manus till presentationen av rollspelet för eleverna.
Manuset innehåller sådan information som vi bedömer viktig i samband med att
rollspelet presenteras. Självfallet går det bra att välja att presentera rollspelet på ett eget
sätt. Efter informationen, såväl som under arbetets gång, uppkommer sannolikt olika
frågor och funderingar som då får besvaras fortlöpande.
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”Vi ska på nästa lektion genomföra ett rollspel som handlar om kärnkraft. Ni ska
diskutera och argumentera kärnkraftsfrågan och slutligen rösta om ifall kärnkraften i
Sverige ska avvecklas eller inte. När ni diskuterar ska ni spela en roll och meningen är
att ni ska fundera ut vad just den personen ni spelar har för argument samt hur han/hon
skulle rösta i frågan. Året är 2014 och kärnkraftsfrågan är utsatt för hård debatt i
Sverige. Regeringen och riksdagen har beslutat att tillsätta en kommitté av människor
med olika intressen för att fatta ett beslut kring huruvida kärnkraften ska avvecklas
innan 2016. Samtliga partier har lovat att följa kommitténs beslut.”
”Ni kommer nu att delas in i olika intressegrupper och sedan ska ni ha något som kallas
för ett förmöte idag, där ni i varje grupp diskuterar hur just er intressegrupp ställer sig
till kärnkraftsfrågan och vilka argument och motargument som kan finns för gruppens
åsikter. Ni kan fundera ut egna argument men bör även använda litteratur, internet med
mera för att finna argument och motargument. Dock är det viktigt att ni är källkritiska.
Ni ska även skriva ett öppningstal. På nästa lektion har vi själva rollspelet och
kommittén sammanträder. Varje intressegrupp ska ha ett öppningstal och lyfta fram sina
argument och kunna bemöta andra gruppers argument. Därefter fattas ett gemensamt
beslut om kommittén anser att kärnkraften ska avvecklas innan 2016 eller inte.”
Under rollspelet finns det några regler att ta hänsyn till:
•
•
•

Man får inte avbryta någon annan som har ordet.
Man ska lyssna och visa respekt för andras argument både i ord och i handling.
En önskan om att försöka komma överens ska finnas hos alla deltagare.

4.3.5 Förmöte i intressegruppen
Tidsåtgång: lektionen innan själva rollspelet, ca 40 minuter.
Efter att eleverna har tilldelats roller och läraren har introducerat de olika rollerna, får
eleverna en avsatt tid där varje intressegrupp på egen hand får diskutera vad deras grupp
har för åsikt i kärnkraftsfrågan och vilka argument som finns för dessa åsikter. De ska
även diskutera vilka motargument som kan förekomma samt hur de kan bemöta dem.
Gruppen behöver inte vara helt överens om alla åsikter, men det ska vara genomtänkta
åsikter. Ett öppningstal inför själva rollspelet som kortfattat beskriver intressegruppens
inställning till kärnkraftsfrågan ska konstrueras. De referenser om kärnkraft som finns
presenterade i rapportens referenslista innehåller väldigt många argument och bör ges
som exempel på källor som eleverna kan använda under sitt arbete i förmötet.
Lärarens roll under förmötet är att gå runt till varje grupp och stämma av, tänker de ur
motståndarens perspektiv? Vad är deras starkaste argument? Vad är de andras starkaste
argument och hur kan dessa bemötas? Eventuella frågor och funderingar ska bemötas,
men argumenten till rollspelet ska eleverna finna själva. Om en grupp kör fast så kan det
dock var nödvändigt att läraren går in och ställer de frågor som behövs för att eleverna
ska komma vidare i arbetet. Målet är att flera olika perspektiv på kärnkraftsfrågan ska
komma fram under rollspelet, därför är frågor som utmanar elevernas tankegångar
viktiga, exempelvis ”Men tänk om…” och så vidare.
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4.3.6 Rollspelet - kommittén sammanträder
Tidsåtgång: 20-40 minuter.
Läraren intar rollen som ordförande för kommittén, men förhåller sig relativt passiv och
låter eleverna styra rollspelet så mycket som möjligt. Om mötet fastnar i diskussionen
bör läraren gå in och föra samtalet framåt. Eventuella kommentarer bör läraren lämna
till efter spelet. Alla samlas förslagsvis i en ring, så att alla kan se varandra, eleverna
sätter sig organisationsvis. För att göra rollspelet roligare och mer inlevelsefullt kan
rekvisita förekomma, gärna namnskyltar som visar vilken intressegrupp varje elev
tillhör.

4.3.6.1 Dramaturgi
Rollspelet inleds med en simulerad ekosändning där en imitation av statsministern
förklarar bakgrunden till sammanträdet. Tryck på följande länk för att komma åt denna:
Statsministern.WMA
Citerat från ekosändningen; ”Sverige står inför det svåra beslutet om huruvida
kärnkraften ska finnas med i vår framtida energiförsörjning. Som Sveriges statsminister
glädjer det mig att domen ska falla idag, kommer vi att ha kvar kärnkraften efter 2016
eller inte? Vi har en bred överenskommelse i riksdagen, alla partier lovar att följa
kommitténs beslut.”
Efter ekosändningen förklaras mötet öppnat av ordföranden och denna markerar detta
genom att slå sin ordförandeklubba i bordet. Därefter förtydligas frågeställningen
(förslaget) för debatten: Ska kärnkraften avvecklas innan 2016? Varje grupp får sedan i
tur och ordning klargöra sin intressegrupps åsikt och lyfta fram argument i ett
öppningstal. Efter att alla grupper har fått komma till tals, släpps ordet fritt och
intressegrupperna börjar bemöta de andra gruppernas argument. Ordföranden noterar
vilka som har begärt ordet samt i vilken ordning så att turordningen följs. När ytterligare
argument inte tillkommer och ordföranden är på väg att förklara debatten avslutad får
rollspelet en vändpunkt. Ekot har satt in en extrainsändning som ordföranden väljer att
spela upp, se länk till ljudfil nedan:
Korrespondenten.WMA
Citerat från ekosändningen: ”Vi har med oss vår korrespondent Marie som rapporterar
direkt ifrån Forsmark: Marie, vad är det som har hänt?"
"Den internationella forskningsgrupp som har utsetts av IAEA, som står för
International Atomic Energy Agency, har gjort noggranna beräkningar och kommit
fram till att Sveriges befolkning kommer bli tvungna att energispara om den svenska
kärnkraften ska avvecklas innan 2016. Det energiunderskott som ett eventuellt
avvecklande medför skulle betyda att ett genomsnittligt svenskt hushåll inom de
närmsta åren skulle bli tvungna att minska sin årliga energikonsumtion med fem
procent.”
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Ordföranden frågar om någon grupp har ändrat sin ståndpunkt efter de nya uppgifterna
och låter deltagarna lyfta fram eventuella nya argument som får debatteras. När
ytterligare argument inte tillkommer förklarar ordföranden debatten avslutad och
markerar med ett klubbslag att det är dags att gå till beslut. Det är tid för röstning och
ordföranden frågar vilka som avser att rösta ja till förslaget och dessa får då i kör svara
JA. Samma sak med de som röstar nej till förslaget, de får i kör svara NEJ. Ordföranden
lyssnar efter vilka som fått majoritet och klubbar sedan igenom att Ja-sidan eller Nejsidan vunnit. Om någon anser att det är oklart vilken sida som var i majoritet kan
han/hon begära votering. Då ställs samma frågor igen men de röstande får istället räcka
upp handen och rösterna räknas, därefter klubbar ordföranden igenom att Ja-sidan eller
Nej-sidan vunnit.
Rollspelet avslutas med ytterligare en ekosändning av statsministern. Röstningen
innehåller två möjliga scenarion, beroende på om det blev ja eller nej till
frågeställningen ”Ska kärnkraften avvecklas innan 2016? ” väljer läraren en av de två
följande inspelningarna:
Ska avvecklas.WMA
Citerat från ekosändning, alternativ ett (beslut, JA): ”I enlighet med löftet från samtliga
partier att ställa sig bakom kommitténs beslut konstaterar jag som statsminister härmed
att kärnkraften i Sverige ska avvecklas innan 2016.”
Inte ska avvecklas.WMA
Citerat från ekosändning, alternativ två (beslut, NEJ): ”I enlighet med löftet från
samtliga partier att ställa sig bakom kommitténs beslut konstaterar jag som statsminister
härmed att kärnkraften i Sverige inte ska avvecklas innan 2016.”

4.3.7 Efterarbete – Cirkeldiskussion
Tidsåtgång: ca 20 minuter.
Målet med efterarbetet är att eleverna ska kunna ventilera och bearbeta de argument och
åsikter om kärnkraft som har lyfts fram under rollspelet, för att i förlängning själva
kunna ta ställning i kärnkraftsfrågan.
Efter att själva rollspelet är avslutat ska eleverna genomföra en så kallad
cirkeldiskussion. Alla sitter i en cirkel och läraren ställer frågor som varje deltagare i tur
och ordning får lyfta fram sina tankar och åsikter kring. Fokus ska ligga på sakfrågan
och inte på spelet. Fråga ”Vad tänker och tycker du om kärnkraft nu?” och ställ gärna
följdfrågor eller be eleverna att utveckla sina svar. Låt även klassen diskutera vilka som
är de tre starkaste argumenten för respektive emot kärnkraft. Läraren lyfter även fram
målen med rollspelet, ett i taget och frågar eleverna vad de anser att målet innebär och
om rollspelet har bidragit till det. Exempelvis kan man diskutera vad som egentligen
kännetecknar en demokratisk debatt. Även här ska läraren inta en passiv roll i
diskussionerna och endast ställa utmanande frågor om det behövs.
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4.3.8 Att tänka på inför ett rollspel
Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) lyfter fram bland annat följande råd till den
som ska genomföra ett rollspel, vilka kan vara bra att ha i åtanke speciellt om man är
nybörjare inom rollspel:
•
•
•
•

Se till att spelpassen hålls korta så att ingen hinner tröttna.
Tänk på att det behövs träning för eleverna i att utföra rollspel, så räkna inte med
att det ska bli perfekt första gången. Övning ger färdighet!
Var alltid förberedd som lärare innan du drar igång ett rollspel. Vad vill du
egentligen att eleverna ska få ut av rollspelet?
Det är viktigt att du som lärare är engagerad och visar att du själv tycker att det
är roligt med rollspel för att eleverna ska engagera sig. Entusiasm smittar!
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5 Diskussion
I det följande kapitlet kommer en diskussion att föras kring de metoder som studien
bygger på och de resultat som studien har frambringat.

5.1 Metoddiskussion
Nedan diskuteras de metodval som gjorts i studien, först metodvalen för frågeställning 1
som bygger på intervjuer och sedan metodvalen för frågeställning 2 som bygger på
utformandet av ett rollspel.

5.1.1 Frågeställning 1
Skolverket (2001) har redan genomfört en relativt omfattande kartläggning av
miljöundervisningen i Sverige genom att främst använda enkäter. Därför ansågs det
intressant att istället använda kvalitativa intervjuer för att belysa kvalitativa skillnader
(variationer)
mellan
lärares
kärnkraftsundervisning
i
förhållande
till
demokratiuppdraget. Eftersom det inte finns några intentioner att kunna generalisera
resultatet utan istället beskriva variationer och få en djupare inblick i lärarnas
kärnkraftsundervisning, anser vi valet av kvalitativa intervjuer som korrekt. Den låga
graden av standardisering gjorde det svårare för oss som ovana intervjuare eftersom
frågorna formulerades i sin helhet först under intervjuerna. Samtidigt var det viktigt
med en låg grad av standardisering för att anpassa oss efter respondenten och maximera
variationen hos respondenternas utsagor. Dock blev inte variationen så stor som vi hade
trott och hoppats, vilket dels kan förklaras av att vi är ovana intervjuare som hade
svårigheter med att ställa lämpliga följdfrågor. Målet var att fortsätta att genomföra
intervjuer till dess att inget nytt dök upp för att på så vis erhålla en variation, som skulle
kunna berika studiens resultat genom att ge en bredare beskrivning av olika
kärnkraftsundervisningar. Målet kunde, som nämnts i metoddelen, inte uppfyllas fullt
ut. Variationen i resultatet blev inte så stor som vi hade önskat och flera respondenter
hade liknande mål, arbetsmetoder och perspektiv i sin kärnkraftsundervisning. Orsaken
till detta skulle kunna vara att vi inte intervjuade tillräckligt många respondenter.
Eftersom studiens intervjuguide innehåller frågeområden och förutom den inledande
frågan inte har exakt formulerade frågor, kan det vara svårt för den enskilde läsaren att
avgöra studiens trovärdighet. Patel och Davidson (2003) lyfter fram att validitet delvis
handlar om huruvida man lyckas förmedla sina tolkningar av data till läsaren och i
vilken utsträckning han/hon kan bedöma studiens trovärdighet på egen hand. Utifrån
detta avseende kan validiteten tyckas låg, å andra sidan kännetecknas kvalitativa
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intervjuer av låg grad av standardisering och struktureringen. Vi anser att den
kommunikativa klarheten i rapporten (dess tydlighet) ändock medför en hög validitet.
Varje intervju inleddes som nämnts tidigare med en och samma fråga: Hur skulle du
beskriva din kärnkraftsundervisning? De flesta av respondenterna gav utförliga svar och
täckte flera av frågeområdena på intervjuguiden under denna fråga, vilket resulterade i
att endast ett fåtal kompletterande följdfrågor blev nödvändiga. Vi upplevde att
respondenterna tyckte om att få tala fritt och berätta obegränsat. Patel och Davidson
(2003) framhåller just att övergripande frågor med ett stort svarsutrymme kan motivera
respondenten. Validiteten i studien med avseende på huruvida datamaterialet kan
användas för att göra en trovärdig tolkning i relation till frågeställning, bedöms relativt
god. Intervjuerna gav underlag till de frågeområden som fanns på intervjuguiden och
frågeområden bedöms relevanta i förhållande till frågeställningen. Det som möjligtvis
skulle kunna förvirra är att frågeställningen lyder: Hur beskriver lärarna sin
kärnkraftsundervisning i förhållande till demokratiuppdraget? Respondenterna kände
inte till att deras utsagor skulle utvärderas i förhållande till demokratiuppdraget och inga
specifika frågor om demokratiuppdraget ställdes. Resultatet från intervjuerna gav svar
på hur lärarna beskriver sin kärnkraftsundervisning. Beskrivningarna har dock
analyserats utifrån demokratiuppdraget, vilket ryms i resultatdelen. Det är viktigt att
poängtera att studien har erhållit beskrivningar av lärarnas kärnkraftsundervisning, hur
undervisningen ser ut i realiteten kan studien inte uttala sig om. Det är mycket möjligt
att lärarna målar upp en bild av hur de tror att deras kärnkraftsundervisning ser ut, men
att den i själva verket ser annorlunda ut i verkligheten. Ett alternativ hade varit att
kombinera intervjuer med observationer. Detta valdes bort eftersom det skulle innebära
att varje respondent skulle behöva följas en till två veckor under sin
kärnkraftsundervisning för att kunna ge en rättvisare bild, vilket vi bedömde som
ogenomförbart.
Kvale (1997) poängterar vikten av att påbörja tolknings- och analysarbetet redan under
intervjuerna för att försäkra sig om att man verkligen har uppfattat respondenten rätt. En
brist är att den största delen av analysarbetet skedde först efter intervjuerna. Det hade
varit önskvärt att ställa frågor som: "Förstår jag dig rätt…" med mera. På så sätt hade
antalet tolkningsmöjligheter minskat och ökat studiens tillförlitlighet. Det skulle även
kunnat vara fördelaktigt att använda en etablerat känd analysmetod i samband med
analysen av det transkriberade materialet, exempelvis hade det kunnat göra det lättare
för läsaren att själv bedöma trovärdigheten. Utifrån en reliabilitetssynpunkt anser vi det
som en styrka att vi båda deltog vid analysen av det transkriberade materialet, på så sätt
minskade risken att den enskildas perspektiv skulle påverka tolkningen av intervjuerna.
Samtidigt menar vi att det är omöjligt att helt undvika att de egna perspektiven påverkar
tolkningen.
Kategoriseringen av respondenterna under de olika miljöundervisningstraditionerna kan
ifrågasättas. Möjligen kan det uppfattas som att vi på förhand styrde vårt resultat.
Personligen anser vi inte det, indelning i miljöundervisningstraditioner visade sig passa
och underlätta vid analysarbetet. På så sätt blev undervisningstraditionerna studiens
ramverk, där undervisning om hållbar utveckling i hög grad likställs med en
undervisning som kännetecknas av demokratiuppdraget. Skolverket (2001) poängterar
och även rekommenderar att miljöundervisningstraditionerna kan användas som
analysverktyg för att underlätta för oss att prata om olika sätt att undervisa i miljöfrågor.
Det kan även ifrågasättas vilka variationer som studien egentligen beskriver förutom de
färdiga kategorierna. Skillnaden mellan vår studie och Skolverkets studie (där
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kategorierna är hämtade ifrån) är att den förstnämnda bygger på kvalitativa intervjuer
där respondenterna har fått beskriva sin kärnkraftsundervisning medan den sistnämnda
bygger på enkäter där syftet var att undersöka hur stor andel av lärarna som ansågs
tillhöra en viss miljöundervisningstradition. Vår studie ger en beskrivning av olika sätt
att undervisa om kärnkraft och visar på kvalitativa skillnader mellan och såväl inom
olika miljöundervisningstraditioner, i förhållande till demokratiuppdraget. Skolverkets
studie ger en generell bild av hur vanliga de olika miljöundervisningstraditionerna är i
skolan.
Som nämnts i metoddelen har citaten sammanfattats något samt, för att underlätta
läsningen, i vissa fall ändrats från tal- till skriftspråk. Trost (2005) anser att det inte är
etiskt fel att skriva om citat så länge de inte förvrängs. Nackdelen med att skriva om
citat är att det kan vara svårt för läsaren att avgöra resultatens trovärdighet. Vi bedömde
det dock nödvändigt för att erhålla en lättläst rapport, utifrån en kommunikativ aspekt
talar omskrivningen för en högre validitet. För att säkerställa studiens validitet har vi
försökt att vara försiktiga med att överanalysera materialet och inte dra långdragna
slutsatser. I de fall där osäkerhet har förekommit har respondenterna kontaktas
ytterligare en gång (i två fall) alternativt har vi valt att inte dra några slutsatser.
Datamaterialet har behandlats konfidentiellt, uppgifter som har samlats in har enbart
använts till det som respondenterna fått information om. Vi har varit noggranna med att
använda fiktiva namn både i rapporten, i transkriberingen och i muntliga sammanhang
och ingen obehörig har haft tillgång till datamaterialet, vilket är viktigt utifrån ett etiskt
perspektiv. Somliga anser att respondenterna har rätt att få reda på syftet med studien
innan de ställer upp, vi valde dock att vara återhållsamma och inte avslöja vår
demokratiaspekt, eftersom det skulle kunna påverka deras svar. Ett val som vi känner
oss nöjda med.

5.1.2 Frågeställning 2
Studiens andra frågeställning: "Hur skulle ett rollspel om kärnkraft kunna gestaltas
utifrån demokratiuppdraget?" valdes att besvaras genom att utforma ett rollspel om
kärnkraft, för att ge ett exempel på hur ett sådant skulle kunna se ut utifrån
demokratiuppdraget. Denna metod anser vi högst rimlig för att erhålla ett svar på
frågeställningen. Den rollspelsstrategi som bygger på ett gediget förarbete innan själva
rollspelet, som då blir som en slags belöning, valdes framför den strategi där rollspelet
kommer först och därefter ett gediget efterarbete. Valet av strategi stöds dels av
litteraturen, där exempelvis Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) menar att strategin
lämpar sig när komplexa frågor som kräver förkunskaper ska behandlas, dels av
resultatet från den första frågeställningen där flertalet respondenter poängterade vikten
av att eleverna måste ha förkunskaper innan de kan diskutera kärnkraftsfrågan.
Som nämnts i metoddelen bygger utformandet av rollspelet till stor del på
litteraturöversikt. Personligen anser vi att det var relativt svårt att få tag i passande
litteratur, framför allt forskningsresultat. De källor som har använts bedöms vara av bra
kvalité, däremot skulle fler forskningsresultat om rollspel kunna berika examensarbetet.
För att berika studien och ge större trovärdighet till rollspelet valdes att använda två
experter inom rollspel: Max Valentin (VD för företaget Fabel Kommunikation) och Carl
Heath (verksamhetsledare för GR Upplevelsebaserat lärande), vilka fungerade som
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bollplank samt kom med feedback. Samarbetet bedömdes nödvändigt för att öka
tillförlitligheten eftersom vi själva saknar tidigare erfarenheter av att utforma rollspel.
Heath menar att det är mycket viktigt att testa rollspelsmanualen för att vara säker på att
det inte bara fungerar i teorin utan även i praktiken. Vidare framhåller han att testning
ger mycket värdefull kunskap och att ett rollspel ofta måste testas och justeras flera
gånger innan det blir riktigt bra. Detta håller vi naturligtvis med om men att prova
rollspelet i praktiken ligger utanför studiens ram och anses därför inte påverka studiens
trovärdighet.

5.2 Resultatdiskussion
Härnäst förs en diskussion kring de resultat som framkommit, resultatet från både första
och andra frågeställningen kommer främst att diskuteras utifrån ett demokratiperspektiv.

5.2.1 Frågeställning 1
Stevensons (2007) forskning visar att skolan ofta används som ett verktyg för att ge
eleverna de ”rätta” miljövärderingarna. Skolverkets (2001) kartläggning av
miljöundervisningen i svenska skolan visar att en klar majoritet av alla högstadielärare
bedriver normerande miljöundervisning. Resultatet från vår undersökning vittnar om
motsatsen, ingen av de sex intervjuade lärarnas beskrivna kärnkraftsundervisning
uppvisade tecken på att tillhöra den ovanstående undervisningstraditionen. Däremot var
det tre respondenter som i sina beskrivningar av sin kärnkraftsundervisning tog klart
avstånd från normativ kärnkraftsundervisning, exempelvis uttryckte Hanna: "Jag
försöker inte påverka eleverna egentligen, man vill inte lägga in sina egna åsikter."
Varför avviker vårt resultat från Skolverkets undersökning? En stark förklaring är att
vår studie endast bygger på utsagor från sex respondenter och på så sätt inte kan
generaliseras till andra grupper. Samtidigt vill vi poängtera att en generalisering av
resultatet aldrig har varit ett mål med vår undersökning, utan att finna kvalitativa
variationer. Om vi hade intervjuat fler lärare är det mycket möjligt att vårt resultat hade
närmat sig Skolverkets resultat. En annan förklaring är att det har gått tio år sedan
ovanstående kartläggning genomfördes, kanske har miljöundervisningen ute på skolorna
ändrats? Det som stödjer detta är att begreppet hållbar utveckling har fått stort utrymme
i skolor under de senaste åren. Det som Skolverkets rapport vittnade om var att
miljöfrågor behandlas normativt i undervisningen, räknar våra respondenter
kärnkraftsfrågan som en miljöfråga?
Resultatet vittnar om att samtliga respondenter anser att fakta är viktigt i
kärnkraftsundervisning. En kvalitativ skillnad som visade sig var att några respondenter
såg faktakunskaper som själva målet, medan andra såg det som en grund för att kunna
utveckla andra mål som är av särskilt intresse utifrån ett demokratiperspektiv. Vikten av
ämneskunskaper (som vi här likställer med faktakunskaper) betonas, dels av Gustavsson
(2007) som menar att dessa kunskaper är nödvändiga för att kunna förstå, värdera,
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diskutera och ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling. Som bakgrunden vittnar
om är samtliga dessa förmågor viktiga utifrån ett demokratiperspektiv. Ett vanligt
argument hos respondenterna var just att eleverna måste besitta grundläggande
faktakunskaper innan de kan diskutera kärnkraftsfrågan. Exempelvis sa Fia-Helen: ”Det
är svårt att diskutera innan man har gett eleverna kött på benen.”
Utifrån ett demokratiperspektiv menar Areskoug och Eliasson (2007) att naturvetenskapliga faktakunskaper om kärnkraft är viktigt. Dessa kunskaper är viktiga för att
eleverna ska kunna bilda välgrundade åsikter och kunna delta i demokratiska beslut
kring kärnkraftsfrågan. Att eleverna ska kunna medverka i samhällsdebatter kring
kärnkraftsfrågan var ett av Haralds mål och han menade liksom författarna att det
krävdes faktakunskaper för att kunna göra detta. Gustavssons (2007) studie visade att
lärarstudenter inom naturvetenskapliga ämnen anser att ämneskunskaper är viktiga för
att kunna ge eleverna möjligheten att engagera sig i miljöfrågor. I likhet med dessa
lärarstudenter tror även vi att elever måste ha ämneskunskaper för att kunna diskutera
miljöfrågor och för att i sin tur kunna bli engagerade. Om verktyg saknas för att kunna
argumentera och debattera miljöfrågor är det svårt att kunna bli intresserade av dessa
frågor. Senare i diskussionen kommer ett resonemang kring hur rollspel som
arbetsmetod kan väcka ett engagemang för miljöfrågor hos elever att föras.
Respondenterna som ingick i vår undersökning hänvisade dock inte till att
faktakunskaper är viktiga för att kunna skapa ett engagemang för kärnkraftsfrågan.
Resultatet från studiens första frågeställning kan ses som positivt eftersom samtliga
respondenters beskrivningar innehöll något, ofta flera saker, som kan kopplas samman
med demokratiuppdraget. Tidigare forskning av Gustavsson (2007) har visat att
lärarstudenters erfarenheter är att det finns en stridighet mellan naturvetenskaplig
undervisning och demokratiuppdraget, sett till innehåll och undervisningsformer.
Skolverkets kartläggning (2001) vittnade om att det demokratiuppdrag som handlar om
att förbereda eleverna för att vilja och kunna delta samhällsdebatter kring miljöfrågor,
inte var väl utbrett. Våra förväntningar var därför att resultatet främst skulle visa på
brister inom kärnkraftsundervisningen, med avseende på demokratiperspektivet.
Glädjande var att mycket av det som framkom i utsagorna var bra. Hur kommer det sig
att den aktuella studien uppvisar en positivare bild än tidigare studier? En förklaring är
att det kan bero på slumpen, eftersom vår studie endast bygger på sex respondenters
utsagor. En annan är att tidigare studier inte är direkt jämförbara med vår studie
eftersom de bygger på olika insamlingsmetoder. Ytterligare en förklaring, som nämnts
tidigare i diskussionen, är att begreppet hållbar utveckling har fått allt mer luft under
vingarna de senaste åren. Eftersom undervisning om hållbar utveckling innehåller en
omfattande demokratiaspekt, kan det ha skett en förändring av miljöundervisningen. En
annan förklaring som vi finner mycket trolig är att just kärnkraftsfrågan behandlas mer
demokratiskt än andra miljöfrågor. Kärnkraftsfrågan har sedan åttiotalet haft en given
plats i den svenska samhällsdebatten kring miljö- och energifrågor. I samband med
kärnkraftsdebatten och framför allt under folkomröstning på åttiotalet, blev det tydligt
att kärnkraftsfrågan är komplex och rymmer flera olika intressen och perspektiv, inte
enbart ekologiska. Kärnkraftsfrågan ses rimligtvis därför av många som en politisk
fråga som bör lösas genom demokratiska processer. Därför faller det sig naturligt att
flera av respondenterna uttrycker att de vill att eleverna ska få diskutera
kärnkraftsfrågan, bilda sig en argumentation, en egen åsikt och kunna ta ställning i
frågan, vilket är viktiga ingredienser utifrån ett demokratiperspektiv. Vi menar alltså att
respondenterna möjligtvis ser kärnkraftsfrågan som en samhällsfråga eller politisk fråga,
medan det är möjligt att de betraktar andra miljöfrågor som ekologiska frågor.
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Exempelvis uttryckte Hanna att kärnkraftsfrågan är en politisk fråga och att huvudmålet
är att eleverna ska kunna ta ställning i frågan. Viktigt att poängtera är att ovanstående är
en eventuell förklaring till varför studiens resultat uppvisar en positivare bild än andra
studier, förklaringens giltighet kan vi dock inte uttala oss om.
Intentionen är att i den närmast följande texten diskutera hur olika delar av
respondenternas beskrivningar förhåller sig till skolans demokratiuppdrag. Fokus
kommer att ligga på de positiva delarna av utsagorna som visar på en ”önskvärd”
kärnkraftsundervisning. Med önskvärd avses inslag som utvecklar elevernas
demokratiska kunskaper och färdigheter, i likhet med det som har lyfts fram i
bakgrunden. Uttalande som står i direkt konflikt med demokratiuppdraget kommer
också att behandlas.
De två respondenter vars beskrivningar bedöms tillhöra gruppen faktabaserad
undervisning, uttryckte båda kvalitéer som vi anser viktiga utifrån ett
demokratiperspektiv. Båda framhåller att de har som mål att deras elever ska känna igen
de begrepp de möter i massmediala sammanhang, för att förstå det som framkommer.
Fridolf och Rydberg (2002) anser att det demokratiska samhället är beroende av att
medborgarna håller sig informerade genom exempelvis medierna. För att kunna delta i
debatter kring kärnkraftsfrågan och för att kunna utveckla väl underbyggda argument
och åsikter anser vi det nödvändigt att eleverna förstår den information som medierna
genererar. Utan en förståelse för den information som lyfts fram, anser vi att eleverna
lätt kan bli överkörda och förlita sig på andra människors argument och åsikter. Lgr 11
framhåller att det ökade informationsflödet ställer större krav på att eleven utvecklar sin
förmåga att kritiskt värdera och granska information och se konsekvenser av olika
alternativ. Att utveckla dessa förmågor kräver en medveten undervisning som tränar
eleverna i detta. En av ovannämnda respondenter motiverar att nyheter ska tas in i
undervisningen eftersom det ger kopplingar till omvärlden, vilket är
motivationshöjande. I likhet med respondenten tror vi att elever kan bli mer motiverade
av kärnkraftsundervisningen om kärnkraftsnyheterna behandlas i undervisningen.
Dewey (1897/2011) menar att skolarbetet kan upplevas som meningsfullt för eleverna
om innehållet känns igen från övriga samhället, ovanstående resonemang stöds därmed
av Deweys lärandeteori. I år har lärare haft ett gyllene tillfälle att motivera och skapa ett
intresse för kärnkraftsfrågan hos sina elever, med tanke på olyckan i Fukushima i mars
2011. I resultatet framkommer att samma respondent skulle vilja arbeta på ett
annorlunda sätt i sin kärnkraftsundervisning, där hon plockar in begrepp från nyheterna
för att sedan gå igenom i sin undervisning. Utifrån ett demokratiperspektiv är detta en
mycket intressant tanke men samtidigt vill vi poängtera att nyheterna i sådana fall även
bör diskuteras, gärna i form av ett deliberativt samtal. Om endast begreppen behandlas i
undervisningen handlar det fortfarande om faktabaserad undervisning.
De fyra respondenter vars beskrivningar av sin kärnkraftsundervisning bedöms tillhöra
gruppen undervisning om hållbar utveckling angav flera mål med sin undervisning som
står i överensstämmelse med undervisningstraditionen. I bakgrunden har vi påvisat att
undervisningstraditionen lever väl upp till skolans demokratiuppdrag. En av
respondenterna uttrycker att hon har som mål att eleverna ska kunna ta ansvar för
kärnkraftsfrågan och göra väl grundade val, en annan respondent uttrycker att han vill
att eleverna ska ha en förståelse för kärnkraft för att därigenom kunna bilda sig en egen
åsikt. Båda dessa utsagor bedömer vi handla om att eleverna ska kunna ta ställning i
kärnkraftsfrågan. Två respondenter uttrycker även ordagrant att målet med deras
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undervisning är att eleverna ska kunna ta ställning i kärnkraftsfrågan. Håkan säger
exempelvis: ”Eleverna ska ha så pass mycket basfakta att de kan ta ställning och vågar
ta ställning…”
Resultatet vittnar således om att flertalet respondenter anser att det är viktigt att eleverna
ska kunna ta ställning i kärnkraftsfrågan, vilket står i överensstämmelse med
demokratiuppdraget. Tidigare läroplaner, liksom Lgr 11, framhåller att skolan ska
utveckla elevernas förmåga att ta ställning, ge möjligheter till personliga
ställningstaganden och att eleven ska få möjligheten att utveckla ett personligt
förhållningssätt till miljöfrågor. Skolverket (2001) poängterar även att huvudsyftet inom
undervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling är att ”eleverna aktivt och
kritiskt värderar olika alternativ och tar ställning.” Gustavsson (2007) lyfter fram vikten
av att eleverna får argumentera, värdera och ta ställning. Jonsson och Roth (2003)
menar även att deliberativa samtal kännetecknas av en strävan att individen tar ställning.
Ett av skolans demokratimål är att eleven ska kunna delta aktivt i samhällsdebatten
kring bland annat miljöfrågor, i det avseendet blir det viktigt att eleven kan ta ställning.
Hela det demokratiska samhället bygger på att medborgarna kan göra val, det vill säga
ta ställning, men för att kunna ta ställning menar vi, liksom flertalet av författarna i
bakgrunden, att det är viktigt att eleverna får argumentera och lyssna på andras
argument samt värdera olika alternativ. Varför var det så många respondenter som
uttryckte att de ville att eleverna ska ta ställning? Vi tror att det beror på att det
framkommer tydligt både i tidigare läroplan och kursplaner, samt i den nya läroplanen,
att skolan ska utveckla elevernas förmåga att ta ställning. Styrdokumenten kan ofta
upplevas tvetydiga, men i detta avseende upplever vi personligen det lättare att tolka
styrdokumentens intentioner.
De respondenter vars beskrivningar faller under kategorin undervisning om hållbar
utveckling lyfter fram olika mål som förknippas med undervisningstraditionen och
demokratiuppdraget. Exempelvis menar en respondent att hon vill att eleverna ska
kunna diskutera och reflektera kring kärnkraften, en annan vill att eleverna ska få med
sig ett samhällsengagemang, en tredje vill att eleverna ska kunna argumentera och se
vilka motiv som döljer sig bakom olika ställningstaganden och en fjärde att han vill att
eleverna ska kunna diskutera, resonera och debattera kärnkraftfrågan. Sandell, Öhman
och Östman (2005) menar att ett av skolans två demokratimål är att eleverna ska få
kunskaper för att kunna och utveckla en vilja att delta i samhällsdebatten kring olika
frågor. Vi anser att ovanstående mål har stor relevans utifrån demokratimålet. Dessa mål
är inga faktamål som går att läsa sig till, utan måste enligt oss utvecklas genom
kontinuerlig träning. Ett sätt att utveckla eleverna i dessa mål är genom att använda
rollspel eller andra samtalsinriktade undervisningssätt. Håkan nämner något som vi
finner intressant, nämligen att hans elever efter energidebatten fick diskutera hur bra
argumentationen hade gått och vilka som hade vunnit debatten. Genom att få diskutera
argumentationen tror vi att eleverna ges möjligheten att reflektera över hållbarheten i
sina egna och andras argument, vilket utvecklar deras färdigheter i argumentation.
Jonsson och Roth (2003) betonar just, med utgångspunkt i ett demokratiperspektiv,
vikten av att eleverna får bedöma och värdera hållbarheten i argument.
Hanna framhåller under intervjun att det är viktig att undervisa om kärnkraft för att
eleven inte ska förlita sig på någon annans tyckande och på så sätt bli överkörd. Håkan
lyfter fram att det är viktigt att eleverna vet vad ta ställning innebär, att det inte betyder
att göra som kompisen gör. Utifrån ett demokratiperspektiv tycker vi att det är viktigt att
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framhålla detta. Det respondenterna ger uttryck för är en önskan om att eleverna ska
kunna göra egna aktiva val. I en demokrati är det viktigt att medborgarna kan tänka för
sig själva och inte bli överkörda av ”högre uppsatta” personer. Harald uttrycker att han
vill att elevernas argument ska bygga på en vetenskaplig grund. Till stor del håller vi
med honom men samtidigt vill vi uttrycka en vis oro utifrån ett demokratiperspektiv.
Utifrån en demokratisk synvinkel är det viktigt att flera olika perspektiv får utrymme i
skolan, vilket framhålls av bland annat Skolverket (2001). Är det bara de argument som
vilar på vetenskaplig grund som ska betraktas som önskvärda? Hur blir det i sådana fall
med exempelvis estetiska perspektiv, får de en lägre prioritet? Eftersom olika personer
har olika intressen anser vi det fel att se vissa argument som mer giltiga än andra.
Larsson (2007) menar att det inom pragmatismen inte existerar någon hierarki mellan
olika kunskapsformer och att vetenskaplig kunskap inte är mer värd än annan kunskap.
Dewey (1929/1930) skriver ”The world as we experience it is a real world” (Dewey,
1929/30, s. 286) och menar att olika erfaranden är lika verkliga och viktiga,
intellektuella erfaranden är inte mer verkliga än exempelvis estetiska. Deweys
lärandeteori stödjer alltså inte respondentens önskan om att elevernas argument ska
bygga på vetenskaplig grund, utan att undervisningen ska vara demokratisk och bidra
till bildning. Om man exempelvis betraktar vindkraftsfrågan så är inte mer rätt att
argumentera för vindkraft på grund av dess minimala miljöpåverkan, än att argumentera
mot vindkraft för dess förfulande av naturen.
Harald ger en mycket intressant beskrivning av sin kärnkraftsundervisning när han
uttrycker att han planerar sin undervisning utifrån eleverna och ger följande råd:
”Lyssna in elevernas tankar om kärnkraft först och jobba sedan utifrån det.” Harald
anser att eleverna har mycket egna tankar som man bör bygga sin
kärnkraftsundervisning kring. Detta stöds av Davis (2010) som menar att läraren bör
utgå från eleverna vid sin planering och ta hänsyn till deras kunskaper och
frågeställningar inom ämnet. Sandell, Öhman och Östman (2005) framhåller att
undervisning om hållbar utveckling, som kännetecknas av ett demokratitänkande,
bygger på att läraren anpassar sin undervisning utifrån eleverna. Författarna menar även
att skolans demokratiuppdrag är tvåfalt, där den ena delen handlar om att eleverna ska
få vara med och styra val av innehåll, arbetssätt och arbetsformer med mera. Lgr 11
betonar likaså elevens rätt till inflytande över undervisningen. Studien och rapporten
behandlar till största del det andra demokratimålet som handlar om att förbereda
eleverna för att vilja och kunna delta i samhällsdebatten, men vi vill ändå poängtera
vikten av det första demokratimålet som ovanstående respondent ger uttryck för.
Personligen tror vi att det är viktigt att eleverna får känna sig delaktiga i
kärnkraftsundervisningen (gäller så klart all undervisning). Genom att bygga sin
undervisning kring deras tankar signalerar läraren att han/hon tycker att deras tankar är
viktiga och skapar genom detta en mer demokratisk undervisning.
Som framhålls i bakgrunden menar Sandell, Öhman och Östman (2005) att lärare som
bedriver faktabaserad miljöundervisning och normerande miljöundervisning signalerar
till eleverna att läraren, experter alternativt beslutsfattare är de som besitter de rätta
kunskaperna/tankarna och på så sätt har rätten att uttala sig i miljöfrågor. Vi upplever att
Harald genom sin beskrivning om att bygga sin undervisning kring eleverna istället
likställer eleverna med ”experterna”. Utifrån ett demokratiperspektiv är detta mycket
positivt eftersom vi tror att om eleverna känner att de har inflytande så är sannolikheten
större att de vill vara deltagande. När undervisningen byggs utifrån elevernas tankar
bemöts de frågor och funderingar som eleverna finner intressant, vilket troligtvis ökar
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deras engagemang. Haralds beskrivna undervisningsstrategi skulle således kunna
medföra att eleverna blir mer engagerade och utvecklar en starkare vilja att delta i
debatten kring kärnkraftsfrågan. Denna åsikt stöds av Fridolf och Rydberg (2002) som
menar att det är viktigt att eleverna känner att de kan påverka för att de ska vilja vara
delaktiga. Myndigheten för skolutveckling (2004) framhåller att det bör råda en elevsyn
i skolan där eleven ses som fullvärdig medborgare redan under skoltiden. Genom att
Harald låter eleverna styra undervisningen, ger han uttryck för en positiv elevsyn.
Flertalet respondenter lyfter fram att det förekommer mer eller mindre diskussioner i
deras kärnkraftsundervisning, vilket är positivt utifrån ett demokratiperspektiv. Dewey
(1897/2011) menar att eleverna lär och utvecklas i sociala, meningsfulla sammanhang
där eleverna aktivt kommunicerar med varandra. Diskussioner som upplevs
meningsfulla och där eleverna är aktiva kan alltså enligt Deweys lärandeteori utveckla
kunskaper och färdigheter. Säljö (2000) delar detta synsätt och menar att eleven
tillägnar sig kunskaper och färdigheter i kommunikation med andra. Sandell, Öhman
och Östman (2005) menar att miljöundervisningen bör förbereda elever så att de vill och
kan delta i debatten kring miljöfrågor. De menar att det blir viktigt att lära sig
argumentera för sitt förhållningssätt, lyssna och genomleva demokrati i skolan för att
uppnå detta, varvid diskussioner av olika former blir viktiga att iscensätta. I bakgrunden
framhålls deliberativ demokrati och deliberativa samtal som något önskvärt. Jonsson
och Roth (2003) framhåller kriterier för deliberativa samtal, skilda argument får
utrymme, synsätt ställs mot varandra, tolerans och respekt genomsyrar samtalet, strävan
efter överenskommande, olika uppfattningar ifrågasätts och läraren har en passiv roll.
En eventuell brist med den aktuella studien är att vi inte kan uttala oss om kvalitén i de
diskussioner som respondenterna framhåller att de har i sin undervisning. Trots att
flertalet respondenter uttrycker att de använder diskussioner som arbetssätt i sin
kärnkraftsundervisning, är det endast en respondent som exempelvis nämnde att han
iscensätter energidebatter. Även om ”vanliga” diskussioner är bra att ha i
undervisningen, så tror vi att det är viktigt att genomföra lite större och annorlunda
diskussioner ibland såsom paneldebatter och rollspel. Gustavsson (2007) och Sandell,
Öhman och Östman (2005) förespråkar också paneldebatter och rollspel för att eleven
ska kunna utveckla sin förmåga att argumentera, lyssna på argument, se frågor utifrån
flera perspektiv, ta ställning och så vidare för att i förlängningen kunna och vilja delta i
samhällsdebatter kring exempelvis miljöfrågor. Att rollspel och paneldebatter ofta
upplevs som lustfyllt anser vi är ett skäl till att använda dessa undervisningsmetoder.
Fredrik menar att det beror från elevgrupp till elevgrupp huruvida diskussioner kring
kärnkraftsfrågan förekommer. Han är öppen för diskussioner men anser att det inte
lämpar sig för alla elevgrupper. Om man utgår från Deweys lärandeteori om att kunskap
och färdigheter utvecklas i meningsfulla, sociala sammanhang där kommunikation och
samarbete är nödvändiga inslag, kan ovanstående respondents resonemang ifrågasättas.
Enbart traditionella teorilektioner med avsaknad av sociala sammanhang hindrar alltså
eleverna från att lära utifrån detta synsätt. Utifrån ett demokratiperspektiv kan
resonemanget också ifrågasättas. Gustavsson (2007) framhåller att det är en
demokratisk rättighet att få argumentera, värdera argument och ta ställning i olika frågor
vilket medför att det är en självklarhet att få dessa möjligheter i undervisningen. Har
enbart ”mognare” elevgrupper rätten att utveckla sin förmåga att diskutera
kärnkraftsfrågan? Personligen anser vi det rimligt att de elevgrupper som har svårt för
att diskutera behöver i än större utsträckning få träna sig i detta i skolan för att i
förlängningen kunna delta i samhällsdebatter på liknande villkor som andra. Man bör
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även ha i åtanke att de elevgrupper som inte har fått träna sig i att diskutera, med stor
sannolikhet kommer att ha svårt för det de första gångerna, men övning ger färdighet. I
förlängningen skulle vi vilja påstå att resonemanget egentligen handlar om elevsyn; ser
vi eleverna som varelser som vill delta aktivt eller ser vi dem som passiva varelser som
inte vill eller klarar av att delta i debatter? Fridolf och Rydberg (2002) poängterar att
man inom deltagardemokratin utgår från att alla vill delta, vilket för oss symboliserar en
positiv elev- och människosyn.
En av respondenterna beskriver sin kärnkraftsundervisning som mycket traditionell med
genomgångar och att eleverna får svara på givna frågor. Ytterligare har det tidigare
nämnts att en annan respondent har mest traditionella teorilektioner och att diskussioner
endast förekommer om klassen bedöms klara av det. Vi anser att detta står i konflikt
med demokratiuppdraget eftersom eleverna varken har inflytande eller utvecklar
kunskaper och färdigheter om demokratiska strukturer, vilket krävs för att kunna delta i
samhällsdebatten kring kärnkraftsfrågan. Att utveckla de kunskaper som krävs för att
kunna delta aktivt i samhällsfrågor går inte att läsa sig till, därför är det viktigt att inte
enbart ha teorilektioner. En viktig förmåga som demokratisk samhällsmedborgare är att
kunna kommunicera, Reich (2007) fastslår att ingen utvecklingspsykolog hittills har
kunnat påvisa att man kan utveckla kommunikationsfärdigheter utan att själv delta i
sådana kommunikationer. Självfallet är det inte fel att ha så kallad katederundervisning
men eleverna bör få möjligheten till ett varierande arbetssätt. Lgr 11 framhåller att
eleverna ska få prova olika arbetssätt och arbetsformer och att skolan ska verka för ett
varierande undervisningssätt.
Sandell, Öhman och Östman (2005) anser att faktabaserad miljöundervisning inte är
fördelaktigt utifrån ett demokratiperspektiv eftersom det ger ett system som styrs av
experter. Läraren och de elever som besitter de rätta faktakunskaperna erhåller en
auktoritet och elevernas rätt till egna argument och åsikter begränsas. Eftersom
kärnkraftsfrågan är en komplex fråga, där olika intressen står i konflikt med varandra,
fungerar inte enbart traditionella teorilektioner enligt oss för att ge en rättvis bild av
frågan. Men varför ger dessa respondenter uttryck för att ha en traditionell undervisning
som inte tränar elevernas demokratiska kunskaper och färdigheter? Gustavsson (2007)
menar att undervisning om hållbar utveckling är svårt, dels måste läraren besitta och
förmedla ämneskunskaper, dels måste hon ha en god förståelse för demokratibegreppet.
Enligt egna erfarenheter är demokratibegreppet mycket komplext, vilket kan bidra till
svårigheter. En annan förklaring kommer från Skolverkets (2001) undersökning som
visade att eftersom miljöfrågorna har blivit mer komplexa och inte innehåller rätta eller
felaktiga svar, upplever lärare det svårt att undervisa om något som saknar rätta svar.
Kanske kan det vara så att det är den enklaste vägen att bedriva faktabaserad
undervisning? Vi väljer dock att ha en positiv människosyn och tror att lärare inte vill
välja den lätta vägen utan försöker att bedriva en så bra kärnkraftsundervisning som
möjligt, men att de inte vet hur de kan förändra sin undervisning. Vi skulle gärna vilja
se mer fortbildning av lärare dels i demokratibegreppet, dels i undervisning om hållbar
utveckling.
Öhman (2006) anser att eftersom miljöfrågor handlar om konflikter mellan olika
intressen bör olika synsätt lyftas fram i undervisningen. Jonsson (2007) framhåller att
många miljödidaktiska texter handlar om att miljöundervisningen bör ge en helhetsbild
och därmed innehålla fler perspektiv för att på så vis bli mer demokratisk. Vidare menar
författaren att ett mål är att eleverna ska kunna växla mellan olika perspektiv.
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Respondenterna som ingick i studien uttrycker överlag att de behandlar relativt många
olika perspektiv på kärnkraftsfrågan i sin undervisning, vilket är positivt utifrån ett
demokratiperspektiv eftersom det gör att undervisningen blir mer allsidig och ger en
helhetsbild. Den respondent som nämner färst perspektiv behandlar två perspektiv i sin
undervisning och den som nämner flest uttrycker att han behandlar fem perspektiv och
dessutom ett livscykelperspektiv. Vi vill poängtera att det är mycket möjligt att de som
nämner två eller tre perspektiv mycket väl kan behandla fler perspektiv i sin
kärnkraftsundervisning men att det inte framkommer i deras beskrivningar. Tidigare
forskning av Skolverket (2001) visar att 35% av de lärare som ansågs bedriva
undervisning om hållbar utveckling endast behandlade ett perspektiv i sin
miljöundervisning (utav de tre som begreppet hållbar utveckling bygger på; ekologiska,
sociala och ekonomiska). Vår undersökning ger en positivare bild i detta avseende, hur
kommer det sig? Återigen vill vi hänvisa till vår teori om att kärnkraftsfrågan är väl
etablerad i den svenska samhällsdebatten och att det därför är lättare att se det som en
fråga där olika intressen står mot varandra och att se att olika perspektiv förekommer.
Vad är lättast? Att komma på ett ekonomiskt argument för kärnkraftfrågan eller ett
ekonomiskt argument för till exempel övergödningsfrågan? En annan förklaring är att
slumpen gör att vår studie fick respondenter som behandlar flera perspektiv i sin
kärnkraftsundervisning, vilket är troligt eftersom endast sex respondenter ingick i
studien.
De perspektiv som respondenterna nämner är ekologiska, sociala, ekonomiska, etiska,
estetiska, globala samt livscykelperspektiv. Det estetiska perspektivet på kärnkraftsfrågan lyfts endast av en respondent, vilket tyder på att det kan vara ett perspektiv som
får lite utrymme i kärnkraftsundervisning. I litteraturöversikten till frågeställning två
fann vi inga estetiska perspektiv för eller mot kärnkraft vilket stödjer resonemanget.
Tidigare forskning av Jonsson (2007) framhåller att etiska och ekonomiska perspektiv
sällan förekom hos lärarstudenter när de ska beskriva begreppet hållbar utveckling. En
av våra respondenter uttrycker att han måste påtala framför allt de etiska och
ekonomiska perspektiven i sin kärnkraftsundervisning eftersom eleverna sällan lyfter
dessa själva. Av våra respondenter är det fem som anger att de behandlar ekonomiska
perspektiv i sin kärnkraftsundervisning och fyra som anger att de behandlar etiska
perspektiv. Utifrån detta tycker vi att det kan vara bra att ha i åtanke att försöka lyfta
estetiska, ekonomiska och etiska perspektiv i sin kärnkraftsundervisning. Endast en av
respondenterna anger vikten att av utgå från ett livscykelperspektiv där kärnkraften
behandlas från uranbrytning till slutförvaring. Vi anser i likhet med respondenten att det
är mycket viktigt att behandla kärnkraftsfrågan utifrån ett livscykelperspektiv, för att
inte ge eleverna en fragmenterad bild av kärnkraftsfrågan, vilket vore odemokratiskt.
Tidigare forskning om svensk miljöundervisning utförd av Skolverket (2001) visar att
det är sällsynt att miljöfrågor behandlas över ämnesgränserna. I vår studie frågas det
inte specifikt om lärarna arbetar med kärnkraftsfrågan ämnesövergripande, därför bör vi
vara försiktiga med att uttala oss om huruvida det förekommer ämnesövergripande
undervisning i respondenternas kärnkraftsundervisning. Däremot kan vi konstatera att
ingen respondent i sin beskrivning av hans/hennes kärnkraftsundervisning nämner att
det förekommer ämnesövergripande undervisning. I Skolverkets (2001) studie framgick
det att många lärare efterlyser ett ämnesövergripande arbete med miljöfrågor, framför
allt mellan NO-undervisning och SO-undervisning. Vi anser att vinsterna med
ämnesövergripande kärnkraftsundervisning är stora. Eftersom kärnkraftsfrågan är
komplex och rymmer många olika intressen behöver den belysas utifrån olika
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perspektiv för att undervisningen ska bli demokratisk. Lgr 11 framhåller att skolan ska
vara allsidig, vilket vi tolkar som att olika synsätt ska lyftas fram i undervisningen. Som
lärare i de naturorienterade ämnena har man förmodligen stor inblick i exempelvis de
ekologiska perspektiven, medan andra lärare har större inblick i exempelvis ekonomiska
och sociala perspektiv. Personligen menar vi att det nästan är omöjligt att som enskild
lärare ha kunskap om alla de perspektiv som bör finnas med i kärnkraftsundervisningen,
men om flera lärare hjälps åt kan alla bidra och dela på arbetsbördan och i förlängning
bidra till att eleverna får en mer allsidig och mer demokratisk kärnkraftsundervisning.
En av respondenterna uttrycker att hon gärna skulle vilja avsluta kärnkraftsområdet med
någon form av paneldebatt, där eleverna får läsa in sig på varsin del, oavsett vad de
själva tycker, och sedan debattera kärnkraftsfrågan. Hennes vision har likheter med det
rollspel som har utformats i studien och motiverar att det finns en efterfrågan efter den
formen av undervisning. Hur stor denna efterfrågan är kan vi dock inte uttala oss om.
Sandell, Öhman och Östman (2005) framhåller liksom Gustavsson (2007) att
exempelvis paneldebatter är bra utifrån ett demokratiperspektiv eftersom eleverna får
möjligheten att utveckla flera demokratiska färdigheter. Respondenten som vill
genomföra en paneldebatt menade att det är svårt att hinna med och att man
förmodligen måste vara två vuxna för att lyckas styra upp. Vi anser att det handlar om
prioriteringar, kanske finns det något annat, såsom ämnesdetaljer, som kan strykas.
Gustavsson (2007) anser att samtal kan skapa en bro mellan ämnesuppdraget och
demokratiuppdraget eftersom såväl ämneskunskaper som andra demokratiska
färdigheter utvecklas. Vidare menar hon att demokratiuppdraget ofta hamnar i
skymundan eftersom det saknar tydliga bedömningskriterier. Regelbunden fortbildning
samt att frågan sätts i fokus kan kanske hjälpa lärare i denna fråga.

5.2.2 Frågeställning 2
Intentionen var att utveckla ett rollspel som bygger på demokratiuppdraget och
förhoppningen är att läsaren upplever att demokratiuppdraget genomsyrar
rollspelsmanualen. Rollspelet har utformats som ett deliberativt samtal, i bakgrunden
har flera fördelar med deliberativa samtal lyfts fram samtidigt är det viktigt att komma
ihåg att det finns kritiska röster. Lefranҫois och Ethier (2010) ifrågasätter om det är ett
för högt uppställt mål att eleverna ska uppnå deliberativa färdigheter. Vi menar att det är
bra att ha högt uppställda mål och tror att eleverna kan utveckla deliberativa färdigheter
i olika grad om de får möjlighet till att kontinuerligt delta i sådana samtal. Reich (2007)
framhåller att tillbakadragna elever kanske inte alls gynnas av deliberativa samtal som
undervisningsform eftersom de är i underläge jämfört de elever som är duktiga
debattörer. Vi tror att det är extra gynnsamt och viktigt att just tillbakadragna elever får
möjligheten att delta i deliberativa samtal för att utveckla sin förmåga att argumentera
och debattera och i förlängningen kunna delta i samhällsdebatten på lika villkor. Vid
utformandet av rollspelsmanualen lämnades ett relativt stort utrymme till den enskilda
läraren att påverka, exempelvis om rekvisita ska förekomma, hur indelningen av roller
ska se ut med mera. Anledningen till detta är att vi känner att den enskilda läraren
besitter expertis om just sin elevgrupp och bör därför kunna fatta de beslut som passar
sin elevgrupp bäst.
Lgr 11 framhåller att eleven bör ges möjlighet att uppfatta kunskap som en helhet och
att undervisningen ska vara både saklig och allsidig. Detta tolkar vi som att flera olika
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perspektiv på kärnkraftsfrågan ska belysas för att på så sätt ge eleverna en helhetsbild av
frågan. Downing (1994) menar att det är viktigt att eleverna lär sig att förstå att en viss
åsikt kan ha flera bakomliggande faktorer och att forskning har visat att eleverna genom
ett rollspel lättare kan förstå hur dessa påverkar vilken åsikt en människa ger uttryck för.
Författaren belyser även vikten av att eleverna ges möjlighet att få en djupare insikt i en
specifik fråga, att se den ur flera perspektiv, vilket rollspelet erbjuder rika möjligheter
till. Axelzon, Valentin och Davidson (2007) menar att en av de viktigaste poängerna
med att använda rollspel är att flera olika perspektiv kan belysas. Det rollspel som
utformats har framställts i syftet att belysa olika perspektiv på kärnkraftsfrågan. Genom
att skapa roller som täcker många olika perspektiv upplever vi personligen att rollspelet
lever upp till den demokratidel som handlar om att ge en allsidig undervisning. De roller
som förekommer täcker kärnkraftsfrågan från uranbrytning till slutförvaring; det vill
säga ett livscykelperspektiv, ekologiska perspektiv, sociala perspektiv, ekonomiska
perspektiv, etiska perspektiv och slutligen estetiska perspektiv. Sandell, Öhman och
Östman (2005) menar att undervisning om hållbar utveckling även kännetecknas av att
miljöfrågorna ses från både lokala och globala perspektiv, vilket är en eventuell brist
med vårt rollspel. Kärnkraftsfrågan behandlas delvis globalt eftersom uranbrytningen
förekommer, men annars är fokus på kärnkraften i Sverige. Anledningen till detta är att
vi vill att rollspelet ska vara så verklighetstroget som möjligt och beslut kring
kärnkraftens avvecklande eller inte behandlas än så länge på nationell nivå. Att frågan
bör behandlas från dåtid till nutid till framtid är också en eventuell brist med rollspelet.
Samtidigt är rollspelet tänkt som en del av kärnkraftsundervisningen och är därmed inte
tänkt att täcka alla delar som bör närvara vid en kärnkraftsundervisning.
En av respondenterna uttrycker att han har funderat på att använda rollspel i sin
kärnkraftsundervisning, men att han tror att eleverna kan ha svårigheter med att relatera
till vuxenrollerna. Exempelvis ekonomiska perspektiv anser han att eleverna har svårt
att se själva. Tidigare forskning av Jonsson (2007) visar att lärarstudenter sällan lägger
in just ekonomiska och etiska perspektiv i begreppet hållbar utveckling. Trots att
ovannämnda forskning behandlar vuxna lärarstudenter, vittnar det om att vissa
perspektiv är svårare att få fram än andra, vilket även respondenten försöker att
framhålla. Eftersom rollspelet inte har testats är det svårt att uttala oss om i vilken
utsträckning eleverna kan relatera till vuxenrollerna, men samtidigt är det viktigt att
poängtera att man som lärare bör ställa utmanande frågor och på så sätt hjälpa eleverna
att komma vidare. En av oss har sedan tidigare utfört ett rollspel med en högstadieklass
vilket behandlade genteknik, och i det fallet upplevdes inga större svårigheter för
eleverna att sätta sig in vuxenrollerna. Dessutom menar vi att det är en bra övning att
sätta sig in i andras roller, även vuxnas. Första gången kanske det är svårt men övning
ger färdighet. En anledning till att eleverna bör utveckla sin förmåga att sätta sig in i
vuxenroller är att få en förståelse för varför de har vissa argument och åsikter.
Ett av målen med rollspelet är att eleverna ska kunna leva sig in i andra människors
situation, ett mål som även förekommer i Lgr 11. Vi menar att rollspel är ett utmärkt sätt
att träna detta eftersom eleven får sätta sig in i en roll som har andra intressen och
perspektiv på kärnkraftsfrågan än han/hon själv har. Exempelvis kan vanliga
diskussioner inte utveckla detta mål på samma sätt eftersom de saknar många viktiga
delar. Downing (1994) framhåller att rollspel har stor möjlighet att hjälpa elever att få
en större förståelse för andra människors situation. Författaren pekar även på det faktum
att många tonåringar upplever en osäkerhet över sina egna åsikters duglighet och att
rollspelet då kan hjälpa dem att utveckla sina egna åsikter och värderingar. Ytterligare
en fördel med rollspel kontra vanlig diskussion är att läraren kan fördela roller så att
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olika perspektiv täcks. Om en klass ska diskutera kärnkraftsfrågan utifrån sina egna
åsikter är det mycket möjligt att vissa perspektiv inte kommer med, vilket är negativt
utifrån ett demokratiperspektiv. Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) anser att om
en fråga synliggörs utifrån flera olika perspektiv får eleverna möjlighet till reflektion,
djupare insikter i frågan och även kan en förståelse för oliktänkande skapas. Davis
(2010) studie visar att lärare anser att en viktig del av demokrati i skolan är att just
olikheter ska respekteras. Ett annat mål med vårt rollspel är att eleverna ska kunna
identifiera vilka intressen som ligger bakom olika ställningstaganden. Långström och
Wiklund (2006) menar att det är viktigt att eleverna för möjligheten att tänka över vilka
intressen och vilka grupper, alternativt personer, som ligger bakom olika argument. Vi
anser att rollspel som arbetsmetod kan synliggöra att olika grupper har olika intressen,
vilket tränar eleverna i ovanstående avseende.
En av respondenterna uttrycker att ett av hennes mål med kärnkraftsundervisningen är
att eleverna ska utveckla ett samhällsengagemang. Vi delar inställningen och försökte
att utveckla ett rollspel som skulle kunna öka elevernas engagemang och intresse för
kärnkraftsfrågan. Fridolf och Rydberg (2002) anser att det demokratiska samhället är
beroende av att medborgarna vill engagera sig. Vi anser det viktigt att försöka skapa ett
engagemang för kärnkraftsfrågan eftersom demokrati bygger på att människor vill delta
i debatter och vara med att fatta beslut. Hur demokratiskt skulle samhället ha varit om
endast en minoritet av befolkningen ville vara med i folkomröstningen om kärnkraftens
avvecklande på åttiotalet? Vill vi att en majoritet av befolkningen deltar i debatter och
beslutsfattande endast av pliktkänsla? Enligt Skolverket (2001) och Sandell, Öhman och
Östman (2005) är, som nämnts flertalet gånger tidigare, ett av skolans demokratimål att
eleven ska vilja och kunna delta i debatten kring miljöfrågor. Enligt Axelzon, Valentin
och Davidsson (2007) ökar motivationen och engagemanget vid aktivt lärande och
kunskapsinhämtningen underlättas. Dewey (1897/2011) förespråkar elevaktivitet och
därför har rollspelet utformats med avseendet att eleverna ska vara aktiva, medan
läraren intar en passiv roll. I teorin genomsyrar rollspelsmanualen stor elevaktivitet,
men självfallet påverkar den enskilda läraren som använder manualen i praktiken hur
stor elevaktiviteten egentligen blir. Ytterligare ett sätt att få eleverna att utveckla ett
engagemang och en vilja att delta i kärnkraftsdebatten utanför skolans väggar är helt
enkelt att göra rollspelet roligt. Axelson, Valentin och Davidsson (2007) menar att
rollspel ofta är lustfyllt eftersom det är ett annorlunda arbetssätt och Långström och
Wiklund (2006) anser att rollspel kan användas för att skapa ett intresse för en viss
fråga. Det som skiljer vårt rollspel från många andra rollspel är att det innehåller en
stark feedbackmekanism (ljudinspelningarna) som syftar till att öka inlevelsen och göra
rollspelet mer spännande och roligare, vilket vi tycker att vi har lyckats med.
I Skolverkets (2001) undersökning framkommer att lärare upplever att elevernas
engagemang för miljöfrågor ökar när de belyses utifrån ett konfliktperspektiv mellan
olika intressen. Genom att skapa olika intressegrupper med klart skilda intressen har vi
försökt att belysa kärnkraftsfrågan just utifrån ett konfliktperspektiv. En av de ändringar
som genomfördes efter feedbacken från rollspelsexperterna, var att individuella
subroller infördes. Max Valentin (VD för Fabel Kommunikation) hänvisade till att
enligt hans erfarenheter bidrar tydliga, individuella uppgifter till ett större engagemang
hos eleverna för rollspelet. Ett större engagemang för rollspelet tror vi kan avspeglas i
ett större engagemang för kärnkraftsfrågan även utanför rollspelets väggar. Ytterligare
en detalj som användes för att öka engagemanget var att skriva att riksdag och regering
hade enas om att följa kommitténs beslut, förhoppningen var att eleverna på så sätt
skulle känna att deras uppgift var viktig. Dewey (1897/2011) framhåller att eleverna
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upplever skolarbetet som meningsfullt om arbetssätten känns igen från samhället. Detta
stöds av Downing (1994) och av Burton (1997) som menar att det är av högsta vikt att
rollspel berör ämnen hämtade från verkligheten och gärna frågor av kontroversiell natur,
för att eleverna ska finna frågan relevant och engagerande. Därför har rollspelet en stark
verklighetsanknytning där kärnkraften debatteras och beslut fattas i demokratisk anda,
vilket speglar hur det ser ut i övriga samhället. En viktig del av demokratiuppdraget är
att eleverna ska kunna delta aktivt i samhällsdebatterna kring exempelvis
kärnkraftsfrågan. Axelzon, Valentin och Davidsson (2007) framhåller att i detta
avseende behöver eleverna få kunskaper och färdigheter inom demokratiska strukturer.
Rollspelet som har utvecklas bidrar till detta genom att deltagarna får möjligheten att
argumentera för sin intressegrupps åsikter samtidigt som de får lyssna på de andra
deltagarnas argument. Som enskild lärare vilken använder rollspelet vill vi betona att
det är viktigt att försöka få alla att argumentera, till exempel genom att ställa riktade
frågor och att poängtera vikten av att lyssna respektfullt på andras argument,
exempelvis genom att inte tillåta att någon avbryter.
En viktig del av demokratiuppdraget är att eleverna ska kunna delta aktivt i
samhällsdebatterna kring exempelvis kärnkraftsfrågan. Axelzon, Valentin och
Davidsson (2007) framhåller att i detta avseende behöver eleverna få kunskaper och
färdigheter inom demokratiska strukturer. Rollspelet som har utvecklas bidrar till detta
genom att deltagarna får möjligheten att argumentera för sin intressegrupps åsikter
samtidigt som de får lyssna på de andra deltagarnas argument. Som enskild lärare vilken
använder rollspelet vill vi betona att det är viktigt att försöka få alla att argumentera, till
exempel genom att ställa riktade frågor och att poängtera vikten av att lyssna
respektfullt på andras argument, exempelvis genom att inte tillåta att någon avbryter. En
viktig del i demokratiska strukturer är beslutsfattande och hur ett sådant kan gestaltas i
en demokratisk stat, vilket bland annat ovanstående författare lyfter fram. Vårt rollspel
innehåller därför en beslutandedel, där kommittén ska rösta om huruvida kärnkraften i
Sverige ska avvecklas innan 2016 eller inte. Målet är att eleverna på så vis ska få
kunskaper om hur debatter och beslut kan fattas demokratiskt och dessutom tvingas
eleverna till att ta ställning i kärnkraftsfrågan (utifrån sina roller). Vikten av att ta
ställning utifrån ett demokratiperspektiv har framhållits både i bakgrunden och av
flertalet respondenter. Exempelvis Gustavsson (2007) anser att det är en demokratisk
rättighet att få argumentera, värdera och ta ställning i frågor. Lgr 11 menar att en del av
demokratibegreppet är att utveckla elevens förmåga att ta ställning, bland annat
framkommer: ”Skolan ska… framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och
ge möjligheter till sådana." (Lgr 11, s.9). Rollspelets beslutandedel består av ett
majoritetsbeslut eftersom det speglar hur det ser ut i dagens, svenska samhälle. Jonsson
och Roth (2003) menar att ett deliberativt samtal kännetecknas av en strävan efter att nå
konsensus, vårt rollspel kan därför anses ha vissa brister i detta avseende. Både
Lefranҫois och Ethier (2010) samt Reich (2007) menar att önskan om att komma
överens kan överskuggas av just majoritetsbeslut. Vi upplever liksom dessa författare att
det är väldigt svårt att skapa deliberativa samtal där målet är att konsensus ska råda, det
är lätt hänt att det i slutändan ändå handlar om majoritetsbeslut.
I läroplanen framkommer även att eleven ska få möjligheten till att utveckla ett
personligt förhållningssätt till miljöfrågor. I den avslutande cirkeldiskussionen får
eleverna även möjligheten att ta ställning till kärnkraftsfrågan utifrån sig själva och sina
egna åsikter. Ytterligare en anledning till att rollspelet innehåller en beslutandedel är att
deltagarna ska komma överens. Jonsson och Roth (2003) menar att deliberativa samtal
kännetecknas delvis av en strävan efter överenskommande. Vi tycker att det är viktigt
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att försöka att komma överens eftersom det är så verkligheten ser ut i en demokrati.
Personligen anser vi att det konstruerade rollspelet uppfyller intentionerna om att
utveckla elevernas kunskaper och färdigheter inom demokratiska strukturer, utifrån det
som anförts ovan.
I metoddelen framkommer att vi valde att inte genomföra en del av de ändringar som
Max Valentin (VD Fabel Kommunikation) och Carl Heath (verksamhetsledare för GR
Upplevelsebaserat lärande) föreslog. Ett av dessa förslag var att tilldela varje
intressegrupp ett attribut som de skulle kunna diskutera kring under förmötet, bland
annat föreslog Valentin ett foto över de dåliga arbetsförhållandena till gruppen
Anhöriga till uranbrytare. Utifrån ett demokratiperspektiv valde vi att avstå från detta.
Som framkommit tidigare är det viktigt utifrån ett demokratiperspektiv att få fram så
många olika perspektiv som möjligt. De intressegrupper som har skapats innehåller
därför flera olika perspektiv. Om vi skulle dela ut exempelvis ovanstående foto, finns
risken att gruppen skulle fokusera på nackdelarna med kärnkraft och på sätt och vis har
vi då redan bestämt åt dem att de ska vara för ett avvecklande av kärnkraften. Vår
intention är att intressegrupperna ska se på frågan utifrån flera olika perspektiv och få
fram både fördelar och nackdelar. Ovanstående intressegrupp kan dels komma fram till
att arbetsförhållanden är dåliga och att man därför utifrån ett socialt perspektiv bör
avveckla kärnkraften, samtidigt kan de komma fram till att uranbrytningen ger fler
arbetstillfällen vilket talar för kärnkraft. Både Valentin och Heath menade att texterna
för varje intressegrupp var för kortfattade och att det exempelvis inte framgick vilka mål
varje intressegrupp hade med debatten. Vi valde dock att ha kvar de korta texterna
eftersom vi ville att eleverna skulle få vara så aktiva som möjligt och fundera, samt
reflektera över vilka tankar som kan finnas hos intressegrupperna och vad de eventuellt
skulle kunna vilja med debatten. Vi menar att det är ett viktigt lärande i sig att skapa
sina egna berättelser, exempelvis utvecklar det en kreativitet hos eleverna som skulle
vara svår att uppnå om texterna var mer omfattande och styrande. Det ger även eleverna
ett större inflytande över hur rollspelet ska komma att gestaltas, vilket är viktigt utifrån
ett demokratiperspektiv. När en av oss vid ett tidigare tillfälle genomförde ett rollspel
om genteknik var textbeskrivningarna för intressegrupperna endast en till två meningar,
vilket fungerade bra och således talar för vårt beslut.
Carl Heath (verksamhetsledare för GR upplevelsebaserat lärande) föreslog att en elev
skulle vara ordförande och att läraren inte skulle medverka i rollspelet utan istället ägna
sig åt formativ bedömning, vilket avser att stärka elevens lärande, ej summera
kunskaper. Vi tror i likhet med Heath att det kan bli svårt för läraren att agera som
ordförande samtidigt som han/hon ska göra en formativ bedömning. Dessutom
kännetecknas undervisning om hållbar utveckling enligt Skolverket (2001) av att läraren
intar en passiv roll i diskussionerna. Jonsson och Roth (2003) framhåller även att
deliberativa samtal präglas av att läraren intar en passiv roll. Trots att vi poängterar i
rollspelsmanualen att läraren ska vara passiv i diskussionerna, anser vi att det är en brist
i rollspelet att läraren agerar ordförande. Men varför har vi inte ändrat detta då?
Anledningen är att rollspelet vänder sig även till lärare och klasser som saknar tidigare
erfarenhet av rollspel. Personligen tror vi att det skulle vara svårt för en elev som är
ovan rollspelare att styra rollspelet på ett önskvärt sätt. Dessutom tror vi att det kan vara
bra att läraren deltar i rollspelet första gången eftersom eleverna kan behöva hjälp med
exempelvis argumentationen. Reich (2007) menar att elever med provocerande attityd
och elever som är duktiga debattörer kan få mycket utrymme på bekostnad av de
tillbakadragna eleverna i deliberativa samtal. Därför tror vi att det kan vara bra att
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läraren fungerar som rollspelsledare i början eftersom han/hon kan styra hur mycket
utrymme olika elever får.
Examensarbetet har som framgåtts influenser av Deweys teori om lärande. Dewey
(1897/2011) framhåller att eleven lär och utvecklas i meningsfulla, sociala sammanhang
där samarbete, kommunikation och elevaktivitet är naturliga inslag. Lärandeteorin
passar studien bra eftersom välgenomtänkta rollspel bygger på att kunskaper och
(demokratiska) färdigheter utvecklas i sociala sammanhang där kommunikation,
samarbete och elevaktivitet står i fokus. Deweys lärandeteori kan dock ifrågasättas.
Undervärderas individens roll? Krävs verkligen sociala sammanhang, en koppling till
samhället och elevaktivitet för kunskaps- och färdighetsinhämtning? Eftersom dessa
inslag var ovanligare i skolan förr i tiden, innebär det att tidigare generationer har mer
begränsade kunskaper och färdigheter än senare generationer? Överskattas elevaktivitet
och kommunikation? Vi avser inte att besvara dessa frågor men eftersom mycket av
dagens forskning och skolans styrdokument stödjer ovanstående inslag är det ett skäl att
utgå från Deweys lärandeteori. Dessutom är det roligare för eleven att exempelvis få
vara aktiv och kommunicera, än att sitta passiv och lyssna på lärarens monolog.

5.3 Studiens kunskapsbidrag
Nedan kommer studiens kunskapsbidrag och de konsekvenser det får för den pedagogiska verksamheten att lyftas fram.

5.3.1 Frågeställning 1
Vår förhoppning är att studien ska ge en förståelse över kärnkraftsfrågans komplexitet.
Det har framkommit att det inte bara är en ämnesfråga utan även en demokratisk
(politisk) fråga som innefattar många olika intressen och perspektiv. Den pedagogiska
konsekvensen av detta är att lärare bör se och behandla kärnkraftsfrågan som en politisk
fråga i sin undervisning, vilket även innebär att man som lärare måste se helheten (olika
perspektiv) och inte enbart fokusera på faktakunskaper. Intervjuerna i studien visar att
respondenterna har flera mål med sin undervisning som inte är direkt kopplade till
faktakunskaper, utan till demokratiuppdraget, vilket är mycket positivt. Det
framkommer att lärarna exempelvis vill att eleverna ska kunna diskutera, reflektera,
medverka i samhällsdebatten och kunna ta ställning, vilket är helt i enighet med
demokratiuppdraget. Förhoppningen är att läsaren ska ta till sig detta och se att man på
detta sätt kan kombinera ämnesuppdraget med demokratiuppdraget. De pedagogiska
konsekvenserna är att undervisningsmetoderna måste anpassas så att dessa demokratiska kunskaper och färdigheter kan få möjlighet att utvecklas hos eleverna.
I litteraturöversikten kunde inget estetiskt argument för eller mot kärnkraft finnas, men
en av respondenterna lyfte under intervjun fram två estetiska argument. Dessa argument
berikar resultatet genom att det framhåller just estetiska perspektiv för/mot kärnkraft,
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vilka är svåra att finna i övrig litteratur. De estetiska perspektiven utgör därför en del av
studiens kunskapsbidrag.
Både litteraturgenomgången och respondenternas utsagor vittnar om att eleverna först
måste ges en ordentlig faktabakgrund i kärnkraftsfrågan för att sedan kunna gå vidare
och utveckla demokratiska kunskaper och färdigheter, exempelvis via diskussioner. Här
är det följaktligen av största vikt att läraren planerar sin undervisning så att eleverna
erhåller de bakgrundskunskaper som behövs för att kunna få utbyte av exempelvis
diskussioner, men inte fastnar i faktadelen så att de övriga målen inte ges möjligheter att
uppnås. Studien visar, till skillnad mot tidigare forskning, att flera av respondenterna tar
direkt avstånd från normerande kärnkraftsundervisning, vilket är positiv utifrån ett
demokratiperspektiv. Pedagogiska konsekvenser av detta är att se att undervisningen
blir mer demokratisk om den bedrivs på ett icke normerande sätt och att finna en balans
mellan ämnesuppdrag och demokratimål, i en undervisning där båda uppdragen gynnas.
Önskan är att denna studie speglar en positiv bild som kännetecknas av att alla
respondenter har något viktigt att komma med i sin undervisning. Samtliga respondenter
lyfte fram något i sina utsagor som kan kopplas till demokratiuppdraget och många
menade att de utgår ifrån flera perspektiv i sin kärnkraftsundervisning. I skolan är detta
viktigt för att ta tillvara allas kunskaper och idéer.

5.3.2 Frågeställning 2
Studien visar att rollspel som undervisningsmetod passar för att kombinera det delade
uppdraget som Gustavsson (2007) framhåller att lärare har, ämnesuppdraget och
demokratiuppdraget, i alla fall i teorin. Eftersom rollspelet ännu inte har testas kan vi
endast referera till hur det enligt teorin är tänkt att fungera. Genom att konstruera ett väl
genomtänkt rollspel har studien visat att flertalet viktiga kunskaper och färdigheter inom
demokratiska strukturer kan rymmas; exempelvis argumentation, förmågan att lyssna
till andras argument, sätta sig in i andra människors situation, ta ställning och därtill
utveckla kunskaper om hur demokratiska debatter och beslut kan se ut i realiteten.
Därmed utvecklar eleverna sin förmåga att kunna delta i samhällsdebatten kring
exempelvis kärnkraftsfrågan. Studien visar även att rollspel kan ge en allsidig bild av
kärnkraftsfrågan eftersom flera olika perspektiv kan få utrymme och det tydligt framgår
att olika intressen ligger bakom olika ställningstaganden. Det är även påvisat att rollspel
kan användas för att öka elevernas engagemang för kärnkraftsfrågan. Däremot är det
viktigt att poängtera att rollspel inte ska användas enbart för att de framställs som något
positivt ur lärandesynpunkt, utan det måste vara ett välplanerat sådant med ett klart syfte
för att det ska vara av värde att använda i undervisningen. Förhoppningen är att studien
ska ge läsaren möjligheten att inse fördelarna med att använda sig av rollspel i
undervisning av komplexa samhällsfrågor, såsom kärnkraftsfrågan, utifrån ett
demokratiperspektiv. Vår önskan är att läsaren ska bli inspirerad och våga prova rollspel
som arbetssätt då vi anser att det har stor potential att öka de demokratiska kunskaperna
och färdigheterna hos eleverna på ett lustfyllt sätt och inte minst svarar det upp mot
flera av målen som Lgr11 tar upp, vilket i sig är en god anledning att pröva.
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5.4 Fortsatta studier
Internationell forskning, dels av Davis (2010) och dels av Stevenson (2007), visar att
många lärare vill och tycker att det är viktigt att införliva demokratiaspekten i sin
undervisning. Samtidigt lyfter Gustavsson (2007) fram att det är ovanligt med en
koppling mellan naturvetenskaplig undervisning och demokrati inom forskningen. Även
det deliberativa samtalets betydelse för naturvetenskapligt lärande saknas inom
forskningen. Reich (2007) efterlyser mer forskning kring hur deliberativa debatter kan
genomföras på bästa sätt. Vi anser utifrån ovanstående att det är motiverat med mer
forskning kring hur demokratiuppdraget och det deliberativa samtalet kan införlivas i
den naturvetenskapliga undervisningen. Enligt de svenska styrdokumentens intentioner
ska hela skolväsendet bygga på demokratins grund vilket gör sådan forskning än
viktigare. Mycket av den forskning som idag finns kring miljöundervisning i svenska
skolor bygger på kvantitativa studier, exempelvis Skolverkets (2001) kartläggning av
den svenska miljöundervisningen som presenterats tidigare. Fler kvalitativa studier är
därför önskvärt för att få en djupare inblick och förståelse för området. Visst är det
intressant att veta hur stor andel av lärarna som bedriver en viss typ av
miljöundervisning, men det är även av intresse att få en mer nyanserad bild av området.
Det är även viktigt att försöka kartlägga varför det ser ut som det gör och hur det kan
förändras, så att miljöundervisningen blir mer demokratisk.
Eftersom demokratibegreppet är relativt komplext och att det inte är självklart vad man
som lärare lägger i sitt demokratiuppdrag, vore det intressant att kartlägga kvalitativa
skillnader i hur lärare ser på sitt demokratiuppdrag i samband med miljöundervisning.
Därtill vore det intressant att undersöka vad lärare efterlyser för att kunna införliva
demokratiuppdraget i sin miljöundervisning. Genom att undersöka vad lärare efterlyser,
skulle det vara möjligt att utveckla någon form av handlingsplaner för att i förlängning
kunna åstadkomma broar mellan miljöundervisningen och demokratiuppdraget i
realiteten. Exempelvis skulle ett samarbete med någon skola vara önskvärt för en sådan
studie. Som nämnts ovan menar Gustavsson (2007) att det inom forskningen är väldigt
sällsynt med en koppling mellan naturvetenskaplig undervisning och demokrati, vilket
motiverar ovanstående förslag på fortsatta studier.
Det är mycket relevant att testa rollspelet, som utvecklades för att besvara studiens
andra frågeställning, i praktiken för att undersöka huruvida det införlivar det syfte och
de mål som lyfts fram i rollspelsmanualen. Vilka kunskaper och demokratiska
färdigheter utvecklar eleverna egentligen under rollspelet? Bara för att något fungerar i
teorin är det inte en självklarhet att det fungerar på samma sätt i praktiken.
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Bilaga 1

Tabell 1. Tabellen visar jämförelser i energiinnehåll mellan några olika bränsleslag
(Källa: Ekholm et al., 1999)

Bilaga 2

Bilaga 3

Intervjuguide
•
•
•
•

Vad har de får mål med sin undervisning? Vilka kunskaper och färdigheter vill
de att eleverna ska utveckla?
Vilka arbetssätt och arbetsformer använder de?
Vilka perspektiv tycker de är viktiga att lyfta fram i sin kärnkraftsundervisning?
Råd inför framtiden, visioner.

Inledande frågor
•

Hur skulle du beskriva din undervisning om kärnkraft?
- Hur ser en typisk lektion i kärnkraft ut för dig?

