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När vi la sista handen vid Skeptikerskolan var vi, 
förutom nöjda och lite stolta, hela tiden övertyg-
ade om att boken hade ett större värde än att bara  
användas som underhållning för stunden. 
Vårt mål med den här boken var, och är, 

att den ska kunna användas av dig som ett  
enklare referensverk, att plocka upp för att  
kontrollera ett påstående, eller helt enkelt för att 
friska upp minnet.

Det här dokumentet följer Skeptikerskolans  
upplägg på kapitelnivå. För varje kapitel i  
boken har vi här sammanställt ett antal frågor 
och diskussionsförslag för användning i till  
exempel studier eller diskussioner vänner emellan.  

Eller varför inte för ditt eget höga nöjes skull?

Andreas Anundi & CJ Åkerberg
Augusti 2010

Introduktion



�

Diskussionspunkter:

Fundera på om du själv gått på något “uppenbart”  
felaktigt. Har det varit aprilskämt, alternativteorier, lo-
giska felslut eller konspirationstänkande?

Vad tänker du först på när du hör ordet ‘skeptiker’ och  
‘skepticism’?

Varför är det så lätt idag att slå ihop tyckande med ren  
fakta? Finns det exempel i media eller i din närhet av 
detta?

Vad skulle man kunna göra för att få människor i 
allmänhet att tänka mer kritiskt?

•

•

•

•

Inledning
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Grundkurs
Skeptisk detektor

Diskussionspunkter:

Läs igenom stegen i den skeptiska detektorn och  
fundera på hur den kan tillämpas i vardagen

Finns det nackdelar med den här typen av  
metoder? Finns det risk att man missar något?

Om man tittar tillbaka historiskt; finns det någon  
upptäckt som inte hade gjorts om man tillämpat den-
na metod?

Använd detektorn på ett (gärna vetenskapligt eller 
närbesläktat) ämne som är aktuellt och se om det 
håller ihop hela vägen.

Håller logiken/vetenskapen ihop i de påståenden 
som görs?

Arbetar man enligt vetenskapliga principer?

Vad pekar den samlade bevisningen mot?

•

•

•

•

○

○

○
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Grundkurs
Felslut och argumentationsfel

Diskussionspunkter:

Titta igenom en dagstidning, se om du kan hit-
ta några former av felslut eller argumentations-
fel. Diskutera vilket/vilka det är och hur de kan  
rättas.

Vilket är det vanligaste felslutet du själv råkar göra?

Varför tror du att det är lätt hänt att man  
hänvisa till en auktoritet eller sätta upp falska  
motsatsförhållanden?

Är det vanligt att föräldrar, medvetet eller omedvetet, 
ägnar sig åt felslut? “... Därför att jag säger så!”, “Det 
får man inte för att det är dumt att göra så”.

I reklamsammanhang är det förhållandevis vanligt 
med till exempel popularitetsargument. Finns det fler 
felslut som är vanliga i dessa sammanhang?

•

•

•

•

•
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Grundkurs
Felslut och argumentationsfel

Diskussionspunkter:

Upplever du att något som är ‘naturligt’  
(mat, metoder etc.) är bättre än det som är  
‘konstgjort’? Fundera på varför, om och i så fall när 
det är relevant.

Spelar det roll för specifika insatser om en  
person samtidigt är en moraliskt tvivelaktig individ? 
Tänk om till exempel Pol Pot verkligen lyckats få  
Kambodja på fötter, trots det folkmord som  
bedrevs.

•

•
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Praktik
Gå till källan!

Diskussionspunkter:

I dagens IT-samhälle sprids nyheter, både  
sanna och falska, väldigt fort. Förutom nyheten om  
jordbävningen, finns det fler exempel på när man varit 
“för snabb” att publicera en nyhet utan att kontrollera 
den?

Kommer du på situationer där du själv undvikit  
eller bara inte tänkt på att kontrollera ett påstående 
som senare visade sig vara felaktigt?

Vad kan man göra för att undvika att gå på  
ogrundade påståenden? Finns det enklare sätt än att 
gå igenom varje källa för sig?

Vad finns det för verktyg att använda sig av, förutom 
vanliga sökmotorer (Eniro, Google, Yahoo) online? 
Vilka specialiserade sökmotorer finns det?

Vad finns det för risk att enbart förlita sig på  
Internetbaserade verktyg?

•

•

•

•

○
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Praktik
Professorn kan ha fel

Diskussionspunkter:

Varför tror du att en auktoritet upplevs som ett faktiskt   
argument i sig? 

Vad är de uppenbara nackdelarna med att  
argumentera utifrån en titel?

Finns det fördelar med att ha en auktoritet som 
argument?

Kan du komma på reklam som är någorlunda  
aktuell där auktoritetsargumentet används? Hur yttrar 
det sig?

•

○

○

•
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Praktik
Professorn kan ha fel

Diskussionspunkter:

Läs igenom Liza Marklunds krönikor om “elaller-
gi” i Expressen (“Myndigheterna struntar i elfältens 
faror”, “Är vi mindre känsliga än kor?”, “Strå-
lande avskärmat” och “Vi utsätts för ett gigantiskt  
experiment”)

fundera/diskutera kring hur auktoritet används 
som argument i krönikorna.

Oavsett vetenskapligheten i krönikornas  
påståendena, skulle budskapet kunna framföras 
utan att ta till auktoritetsargumentet?

Är det vanligt att man använder sig av den här typen 
av argument i vardagen? När då? Hur då?

•

○

○

•
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Praktik
Man ser det man vill se

Diskussionspunkter:

Fundera på hur du reagerar på påståenden som 
motsäger det du “vet” är sant. Avfärdar du dessa in-
stinktivt, eller kontrollerar du om det ligger något i 
påståendena?

Letar du upp saker som motsäger din uppfattning? 
Söker du dig bara till sammanhang som stöttar din 
redan bestämda uppfattning?

Diskutera fler fall av hur man använder sig av samma 
källa för att komma fram till två helt skilda ståndpunk-
ter

Diskutera varför debatten ser ut som den gör kring 
t.ex. klimatförändringen eller dietdirektiv (Atkins, 
stenålders-, LCHF etc.)? 

Har du själv någon ståndpunkt i de diskuterade 
ämnena? Har du letat efter påståenden som  
motsäger din övertygelse? Vad hände?

•

•

•

•

○
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Praktik
Orsak och verkan

Diskussionspunkter:

Fundera på när du senast drog slutsatser om något 
som hände, utan att egentligen veta vad som låg  
bakom

Finns det fall när det är bra att dra slutsatser om orsak 
och verkan utan att veta om det faktiska sambandet? 
Finns det fall där det är dåligt?

Diskutera om det är enklare eller svårare att dra  
slutsatser om orsak och verkan beroende på kunska-
pen om området som händelsen sker i. 

Varför är det enklare/svårare? Skiljer det sig från 
område till område?

Varför upplevs vissa orsakssamband som  
troligare (vitpeppar mot vinterkräksjuka, c-vita-
min mot förkylning, inte bada efter att man ätit), 
trots att det inte finns någon bevisning för att det 
påverkar?

•

•

•

○

○
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Praktik
Orsak och verkan

Diskussionspunkter:

Hur kan Ockhams rakkniv användas i vardagen?

Är det ett lämpligt verktyg för vardagen?  
Diskutera svaret och möjliga alternativ?

Vad har rakknivstänkandet för problem? Finns 
det risk att man förenklar alltför mycket?

•

○

○
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Praktik
Det är för bra för att vara sant

Diskussionspunkter:

Diskutera om det är vanligt idag med “för bra för att 
vara sant”-argument

Var det vanligare tidigare, tror du? Diskutera  
exempel

Har du själv råka ut för något som varit för bra för att 
vara sant?

Är det mest så att ett välkänt märke är bättre än ett 
okänt? Finns det fall där det är tvärtom? Exempel?

Titta på en “informercial” (så kallad TV-shoprek-
lam) eller tv-reklam. Fundera på hur bildspråk och  
argumentation för produktens egenskap sätts upp 
kontra möjliga friskrivningar (dvs. det “finstilta”) som 
dyker upp

Är det för bra för att vara sant? Vad undviker man 
att påpeka?

•

○

•

•

•

○
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Praktik
Det är för bra för att vara sant

Diskussionspunkter:

Diskutera hur reklam kan få oss att bortse från mag-
gropsvarningar. Exempelvis; “... till ett värde av...”-er-
bjudanden, “0% ränta”-reklam.

Fundera på om MLM-försäljning (multi level  
marketing, snarlikt pyramidspel) är “för bra för att vara 
sant”. Motivera varför ja/nej. Exempel?

•

•
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Praktik
Mirakel kräver mirakelbevis

Diskussionspunkter:

Diskutera bokens exempel på mirakel. Är de mirakel 
eller finns det skäl att tro att exemplen är troliga?  
Varför?

Vad menade Carl Sagan när han sa att extraordinära 
påståenden kräver extraordinära bevis? Är det giltigt? 
Finns det fall när det inte är giltigt?

Har du blivit utsatt för så kallad cold reading? Hur 
skulle man kunna gå till väga för att utföra en cold 
reading?

Pröva följande med en kamrat eller förälder till  
exempel: be denne berätta om den senaste  
boken denne läst (eller film/tv-serie denne sett)  
medan du inte ger någon återkoppling (nicka,  
titta i ögonen, humma, säga “ja” eller “nej”) tillbaka.  
Diskutera om det är vanligt idag med “för bra för att 
vara sant”-argument

•

•

•

•
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Praktik
Mirakel kräver mirakelbevis

Diskussionspunkter:

Pröva följande med en kamrat eller förälder till ex-
empel: be denne berätta om den senaste boken 
denne läst (eller film/tv-serie denne sett) med-
an du inte ger någon återkoppling (nicka, titta i  
ögonen, humma, säga “ja” eller “nej”) tillbaka.  
vDiskutera om det är vanligt idag med “för bra för att 
vara sant”-argument

Hur gick det? Kommer du ihåg vad som sas om 
boken? Hur upplevde kamraten/föräldern det 
hela?

Diskutera vad det innebär att ge återmatning 
(feedback) i samtal eller sociala samband

Tror du, eller känner du någon som tror, på horoskop? 
Finns det skäl att tro att det finns någon sanning i den 
typen av förutsägelser?

Diskutera om så kallad cold reading alltid är medvet-
en. Kan det finnas fall där det utövas, men utövaren 
inte är medveten om det?

•

○

○

•

•
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Fördjupning
Konspirationsteorier

Diskussionspunkter:

Vilka konspirationsteorier tror du är aktuella/aktiva 
idag? Medicin/hälsa, politik, konflikt, media?

Finns det någon teori som du tror på som idag  
klassas som konspirationsteori? Hur kom du i kontakt 
med den och vad fick dig övertygad?

När slutar en konspirationsteori vara just en teori och 
bli en “riktig” konspiration? 

Diskutera vad som krävs och varför

Är kraven lägre ställda på bevisning inom  
konspirationsteorier än utanför? Om ja, varför?

•

•

•

○

○
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Fördjupning
Konspirationsteorier

Diskussionspunkter:

Diskutera någon/några verkliga konspirationer (dvs. 
bevisade; Grisbuktsinvasionen, Enron, Watergate) 
och hur det kom sig att de avslöjades. är vanligt idag 
med “för bra för att vara sant”-argument

Är det möjligt eller rimligt att de större  
konspirationer som är populära på Internet hålls  
hemliga?

Hur kan man veta om konspirationsteorierna  
stämmer eller inte? Diskutera

vilka verktyg man kan använda sig av

vilka argumentationssfel och felslut som är  
vanligast

om man riskerar avfärda verkliga, existerande 
konspirationer som påhittade konspirations- 
teorier av “gammal vana”

•

○

•

○

○

○
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Fördjupning
Medicin, alternativmedicin och vaccin

Diskussionspunkter:

Vad ser du som medicin kontra alternativmedicin? 
Finns det en gråzon i den avgränsningen?

Har du själv provat på någon alternativ metod som du 
tycker fungerar? Vad gjorde att du prövade metoden? 
Vad fick dig att dra slutsatsen att den fungerade?

Finns det nackdelar med att hårddra vilka metoder 
som ska/får användas inom offentliga vården idag?

Diskutera varför alternativbehandlingar är så populära 
idag trots bristen på vetenskaplig bevisning

Hur kan man veta att en behandling verkligen  
fungerar? Diskutera hur man skulle kunna sätta upp 
ett test för att pröva en behandling, verklig eller påhit-
tad

•

•

•

•

•
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Fördjupning
Medicin, alternativmedicin och vaccin

Diskussionspunkter:

Diskutera varför skepticismen mot vaccinering har fått 
fotfäste i Sverige under 200�/2010

Finns det paralleller till utlandet, t.ex. USA och 
Storbritannien?

Är osäkerheten befogad? Vad grundar man sig 
på för källor och experter?

Vad skulle man kunna göra från myndighetshåll 
för att informera bättre?

•

○

○

○
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