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Sambandet mellan att beröras av andras känslor och att vara 

kritisk disponerad  
 

Peter Öster 
 
 

Begreppet kritisk tänkande har breddats genom att fler aspekter 
börjar accepteras. Den emotionella aspekten sägs ingå i den nya 
synen. Med denna teoretiska bakgrund var syftet att undersöka 
om det fanns ett positivt samband mellan kritisk disposition, det 
vill säga att ha en reflekterande inställning över sin omgivning, 
och emotionell empati på 55 gymnasieelever. Studiens deltagare 
var lämpliga därför att läroplanen innefattade dessa begrepp samt 
att skolan är en fas i livet som alla ska genomföra. Resultaten 
bekräftade inte sambandet men uppvisade att kvinnorna hade 
högre värden än männen i emotionell empati medan det inte var 
någon skillnad i kritisk disposition mellan könen. Dock bör det 
göras fler undersökningar därför att begreppen har gemensamt 
perspektivtagande aspekter samt att läroplanen lägger stor vikt 
att undervisa eleverna att vara kritiska i grupp som benämns som 
demokratisk värdegrund, där medkänsla till andras åsikter bör 
tänkas över, som är en av aspekterna på emotionell empati. 

 
Keywords: critical disposition, emotional empathy, critical 
thinking, empathy 

 
 

Inledning 
 
 
Bakgrund 
 
Det finns flera sortens logik som har förknippats med kritisk tänkande (CT = critical 
thinking), denna studie utgår ifrån en informell logik som bygger på att urskilja bra från 
dåliga argument. Inom naturvetenskapen och matematiken bygger personens slutsatser 
på en formell logik som kan ses som icke vardagliga situationer genom att slutsatserna 
ska härledas från bestämda lagar och regler. I vardagliga situationer går det inte alltid att 
utgå ifrån lagar och regler utan ett resonemang bör föras utifrån kontexten personens 
befinner sig i, där till exempel moraliska frågor bör övervägas för att kunna urskilja bra 
från dåliga argument (Brodin, 2007).  
 Sundgren (1996) beskriver i boken Kunskap och demokrati att skolan inte beaktar 
elevernas inre logik under en inlärningsprocess inom humanvetenskapliga ämnen, det 
vill säga hur eleven själv tänker för att förstå sin värld. Utan istället premieras en 
inlärningsprocess som bygger på vetenskapsmetodologiska grundantaganden som främst 
används inom naturkunskapen och matematiken, det vill säga den formella logiken 
(Brodin, 2007). Konsekvenserna blir att elevens kritiska förmåga hämmas genom att 
inlärningen sker utifrån en förenklad modell av vetenskapsidealet där eleven blir ledd att 
tänka linjärt kring ett problem. Lotsningsfenomenet är exempel på detta enligt Sundgren 
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(1996). Så här skriver Sundgren om fenomenet: förståelse nås ”…dels att läraren 
successivt förenklar den uppgift som eleven har fått i en kedja av frågor och svar fram 
till dess elever ger rätt svar, dels att han avger detta svar utan att ha förstått de 
grundläggande principerna som gäller för att problemet skall kunna lösas.” (s. 73). Om 
eleven inte har förstått dessa grundläggande principer utan har blivit ledd till det rätta 
svaret går eleven miste om att själv tänka kring problemet och använda sig av sina egna 
erfarenheter. Vad som händer är att den reflekterande förmågan inte får komma till 
uttryck, vilket är en essentiell aspekt av kritiskt tänkande (Brodin, 2007). Eftersom 
skolan är en viktig institution för inlärning, som varje person ska gå igenom i och med 
allmän skolplikt, kan det vara extra viktigt att undervisningen inte går miste om den 
reflekterande aspekten i inlärningen som kan hämmas av lotsningsfenomenet (Sundgren, 
1996). 
 
 
Kritisk tänkande  
 
 Begreppet breddas. Kritiskt tänkande är ett begrepp som är väldigt brett och har 
definieras på många olika sätt genom tiderna. Vanliga aspekter av CT enligt Brodin 
(2007) är att de rationella aspekterna av CT är understödda av vetenskapliga 
grundantaganden, det vill säga att sträva att tänka objektivt och metodiskt genom att 
följa universella lagar och principer som har testats mot verkligheten (Bryman, 2002). 
Vetenskapstraditionen har påverkat hur den kritiska förmågan bör se ut inom 
pedagogiken. Enligt Brodin har denna syn på CT i skolan börjat förändras genom att 
andra aspekter börjar lyftas fram som går emot vetenskapens grundantaganden inom 
humanistiska ämnen. Empati ställs mot objektivitet och absolutism ställs mot att det 
finns flera sanningar beroende på vilka grundantaganden påstående utgår ifrån. 

Brodin (2007) använder sig av Walters benämning, som är professor i filosof, för att 
urskilja att det börjar komma flera aspekter på definitionen av CT. Den relativistiska 
hållningen en filosof bör inta kan förklara varför Walter kan anknyta till fler aspekter än 
den traditionella vetenskapen. De vetenskapsinfluerade aspekterna på CT, som uppfattas 
av Walter som den traditionella synen, namnger han för den första vågen. Den andra 
vågen är en bredare definition av begreppet CT vilket kommer att presenteras mer 
ingående nedan men här följer en kort presentation. Den kritiska tankeprocessen 
påverkas av kontexten personen befinner sig i och dennes kulturella bakgrund. 
Kontexten gör att våra handlingar får konsekvenser för andra människor och den kritiska 
aspekten är att reflektera kring sina argument som ett socialt ändamål istället för ett 
självändamål. Det är alltså ett demokratiskt grundantagande som lyfts in i begreppet som 
liknar vad Sundgren (1996) nämner som deliberativa samtal, som innebär att personens 
resonemang övervägs med andra för att urskilja bra från dåliga argument. Detta innebär 
inte att argument som strider emot demokratiska värderingar är acceptabla utan istället 
ska skolan vara ett forum som ska bygga på ett socialt kontrakt där jämlikhet och 
respekt för andras värde premieras när eleverna diskuterar politiska, religiösa eller 
moraliska frågor som kan ingå i den informella logiken. Det ska inte finnas rätt eller fel 
svar, utan det ska ges möjlighet till en diskussion som kan öppna upp för alternativa svar 
och det är sedan elevens ansvar att dra egna slutsatser kring problemet utifrån debatten. 
Detta kräver att eleven själv med sin inre logik argumenterar för- och emot samt att 
eleven är villig att lyssna på andra för att sätta igång en kritisk tankeprocess där ens egna 
och andras slutsatser ifrågasätts och prövas mot varandra. Den demokratiska aspekten 
framhåller på så sätt en empatisk förmåga att kunna tänka sig in i hur andra resonerar 
kring ett problem och släpper på så sätt fram den reflekterande aspekten (Brodin, 2007). 
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Andra vågen och dess förespråkare. Brodin (2007) tar upp flera forskare som kan 

tänkas befinna sig i den andra vågens sätt att tänka utifrån Walters definition, som 
kommer att presenteras nedan. Den formella logiska aspekten som bygger på induktiv 
och deduktiv slutledning vilket är viktigt i den första vågen enligt Brodin räcker inte för 
att vara kritisk, detta därför att den formella logiken bygger på ett bilateralt tankesätt 
genom att svaret antingen kan vara tvådelat, rätt eller fel. Deduktiv slutledning innebär, 
om personen känner till vilka regler som gäller för att lösa en uppgift så går det att 
förutsäga rätt svar utifrån om lösningen kan härledas till dessa regler. Induktiv 
slutledning är om personen kan få viss information om ett påstående går det att verifiera 
detta mot sina erfarenheter för att därefter komma fram till att påståendet sannolikt är 
sant eller falskt (Andersson, 2005). Dessa tänkesätt bygger alltså på ett korrekt svar som 
antingen kan resultera i sant/falskt eller rätt/fel vilket inte är realistiskt i en vardaglig 
situation som bygger på argumentering (informell logik), utan det är mer komplext än så 
menar forskarna King och Kitchener (hämtat från Brodin, 2007). 

 Enligt Brodin menar King och Kitchener att det rationella tankesättet, som bygger på 
logikens regler, missar att reflektera över subjektiva och kontextuella begränsningar som 
är vanliga i vardagliga situationer. De tänker sig att logiken i sig gör att personen kan 
fantisera fritt utan verklighetens regler. Att kunna fantisera fritt är första steget för att 
kunna hitta nya lösningar men i slutänden bör verklighetens begränsningar göra sig 
påminda genom att den kritiska aspekten i tankeprocessen identifierar komplexiteten i 
en situation. Komplexiteten innefattar personens subjektiva och kontextuella 
begränsningar. De subjektiva begränsningarna berör personens bakgrund (kön, kulturell 
tillhörighet, utbildnings erfarenheter och ens nuvarande livssituation) och de 
kontextuella bygger på den situation som problemet begränsas av (hämtat från Brodin, 
2007). King och Kitchener menar att CT handlar om att använda logiken inom kontexten 
samt förmågan att jämföra kontextens förutsättningar med andra kontexters 
förutsättningar med hjälp tidigare erfarenheter för att sedan förstå att det inte finns en 
lösning på ett problem utan flera beroende på vilket perspektiv som intas. 

Brookfield menar att villigheten att förstå komplexiteten kan trigga igång en process 
av att begrunda sina egna grundantaganden. Anta en person som håller ett påstående för 
sant i och med att personen tänker utifrån ett specifikt politiskt/religiöst grundantagande 
så kan andras grundantaganden göra att personen sätter dem emot sina grundantaganden 
och jämföra dem mot varandra. Jämförandet skulle kunna underlätta för personen att se 
vilken lösning som är mest gångbar inom kontexten. Detta sätter igång en självkritik 
som kan resultera i att personen är beredd att ändra sin ståndpunkt vilket Brookfield ser 
som grunden till utveckling genom att det gör att personen börjar tänka annorlunda och 
utvidgar sin förståelsevärld. Han menar vidare att det krävs en viss karaktär för detta 
som har en öppen inställning till livet och tror på att livet erbjuder en mängd möjligheter 
som går att realisera (hämtat från Brodin, 2007). 

Även fast personen ska styras av rationalitet så objektifieras/alieneras inte dennes inre 
logik, utan subjektiva känslor ingår i den kritiska tankeprocessen, som det vetenskapliga 
idealet tar avstånd ifrån. Känslor kan vara en viktig aspekt för att sätta igång en kritisk 
process menar Brookfield. En negativ känsla som tvivel kan trigga igång en person att 
bli självmedveten om sina grundantaganden, den kan även göra personen 
kontextmedveten eftersom frustrationen att inte kunna lösa ett problem kan tvinga igång 
dennes medvetenhet att se situationen från ett större perspektiv, som kan innebära att se 
hela kontexten genom att begrunda fler perspektiv och andas grundantaganden. En 
positiv känsla kan istället göra att personen känner sig tillfreds med en lösning som kan 
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göra att gamla erfarenheter omvärderas. Gamla erfarenheter kan då ses ifrån ett nytt 
perspektiv och utveckla personen ytterligare (hämtat från Brodin, 2007).  

Brookfield slår också ett slag för att varje individ har ett kollektivt ansvar, genom en 
öppenhet och villighet att lyssna på andra personers åsikter för att upprätthålla en 
demokratisk syn likt Sundgrens (1996) resonemang om demokrati. Brookfield menar att 
det är pedagogiken uppgift att utbilda eleverna att vara kritiska men även att eleverna 
sinsemellan uppfostrar varandra genom att de är villiga att argumentera med andra och 
blotta sin inre logik. Tanken är återigen att flera perspektiv gör att eleven blir medveten 
om vilka slutsatser dennes argument understöds av genom att diskutera med andra 
människor (hämtat från Brodin, 2007). 
 Thayer-Bacon utvecklar den demokratiska aspekten inom synen på vad kritiskt 
tänkande bör innefatta och menar att den demokratiska aspekten är en nödvändighet för 
att en kritisk process ska sättas igång. Detta eftersom den kritiska aspekten skapas i en 
interaktion med andra människor. Genom att kunskapen skapas tillsammans med andra 
människor vittnar hennes epistemologiska ansats på en pluralistisk syn på CT. Genom 
att kunskap inte är något absolut utan skapas inom en viss kultur tid eller kontext vilket 
gör att grundantaganden inte är något varaktigt utan får ifrågasättas. Detta förutsätter att 
alla samhällets medborgare följer vissa regler som följer ett demokratiskt 
förhållningssätt (hämtat från Brodin, 2007). I likhet med Sundgrens (1996) demokratiska 
skola behövs ett socialt kontrakt för att upprätthålla dessa regler för att alla inom en 
gemenskap ska kunna trivas. Sundgren menar att alla ska vara delaktiga genom att aktivt 
se till att demokratin vidmakthålls, för allmänintresset. Thayer-Bacon beskriver detta 
sociala kontrakt som ett samförstånd där alla är överens om att värdesätta olikheter, där 
olika åsikter ses som en tillgång. Varje medlem i ett samhälle ska ha en funktion och 
ingen kan på så sätt exkluderas genom att ha rätt eller fel argument. Fler åsikter skapar 
istället en rikare grogrund för att kunna bli en kritisk tänkande person (hämtat från 
Brodin, 2007). Sundgren (1996) menar för att något sådant ska realiseras krävs det att 
eleverna fritt får diskutera sina åsikter med varandra oberoende bakgrund, tro, kön eller 
sexuell läggning som han nämner som fri dialog. Detta kräver en empatisk förmåga 
menar Thayer-Bacon genom att personen är villig att lyssna på sin omgivning. 
 Thayer-Bacon menar att rationalitet är ett verktyg för att kunna tänka utanför 
kontexten och fantisera men i slutänden för att tanken ska fungera i praktiken behövs 
intuition och känslor för att kunna göra det logiska tänkandet meningsfullt för andra 
människor i och med att hon är fångad i en subjektiv värld med kontextuella 
begränsningar (hämtat från Brodin, 2007). Anta att en person ska hålla en presentation 
för en grupp människor. Med hjälp av fantasin kan presentatören ha storslagna planer 
men som kanske inte är genomförbara i realiteten, utan personen bör beakta situationens 
förutsättningar. Vad som ligger bakom denna tanke är att en människas handlingar ska 
vara allmännyttiga. För att presentationens innehåll ska vara meningsfull och realistisk 
inom den kontext personen befinner sig i bör personen ha förståelse för gruppens 
syfte/sociala kontrakt samt att känna ansvar och omtanke för att presentationen ska bidra 
med något till åhörarna. Motsatsen skulle kunna vara att en presentation går emot 
allmänintresset och istället har presentatören ett egenintresse att briljera i ett ämne för att 
på så sätt uppnå en högre status, vilka åhörarna vare sig har förståelse för eller kan dra 
någon nytta av.  
 
 
Kritisk disposition 
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En av de tidigaste definitionerna av begreppet kritisk disposition var författad av 
psykologen Glaser (1941): “1) an attitude of being disposed to consider in a thoughtful 
way the problems and subjects that come within the range of one’s experience, (2) 
knowledge of the methods of logical inquiry and reasoning, and (3) some skill in 
applying those methods” (www.criticalthinking.org). CT begreppet i sig innefattar både 
tanke och handling enligt Glaser, men att vara kritisk disponerad är alltså essentiellt och 
har därför placerats som det första steget, eftersom det kan trigga igång en kritisk 
tankeprocess som i sin tur kan leda till steg 2 och 3, vilka innebär att omvandla en kritisk 
tanke till handling. Att vara kritisk disponerad innebär alltså att besitta en 
personlighet/attityd/inställning som är öppen för nya sätt att tänka och att vara villig att 
reflektera över problem som personen kan stöta på. Att inte söka nya sätt att tänka och 
att ta den mest spontana eller bekvämaste problemlösningen innebär att personen har en 
okritisk disposition. 

Med tanke på tidigare aspekter som faller in i definitionen kritisk disposition som 
Brodin (2007) tar upp i sin analys kommer här en sammanfattning. (a) Att vara villig att 
ge sig in i ett komplext tänkande. Detta innebär personens förmåga att kunna identifiera 
sina subjektiva och kontextuella begränsningar. Om personen förstår detta kan personen 
börja tänka vad som är möjligt och vad som inte är möjligt för att sedan kunna överväga 
olika alternativ, (b) att vara villig att lämna sina grundantaganden är viktigt för att 
personen ska bli medveten om vilka grundantaganden dennes egna lösningar grundas på. 
Detta genom att personen kan jämföra sina åsikter med andras åsikter, (c) att ha en 
attityd att dennes ståndpunkt inte är den ultimata lösningen utan är en kompromiss 
utifrån kontexten och sin subjektiva förståelse vilket kan ändras när förhållandena ser 
annorlunda ut, (d) att inneha en emotionell empatisk förmåga, vilken bygger på att göra 
sina lösningar meningsfulla för andra och en själv. Den empatiska aspekten är även 
viktig för att dialogen ska bli konstruktiv genom att personen kan sätta sig in i andras 
synsätt. Den emotionella aspekten gör även att personens kan känna omtanke och ansvar 
vilket skulle kunna öka medvetenheten om konsekvenserna av sina handlingar. 
Exemplet med presentatören är att dennes åsikter antingen kan påverka åhörarna 
negativt eller positivt och presentatören väljer därför att beakta andra människors åsikter 
eller behov genom att lyssna och förstå åhörarna för att komma fram till en kompromiss 
utifrån allmänintresset och de förutsättningar som finns inom situationen. 
 Aspekterna (a), (b) och (c) kommer vidare att nämnas som kritisk disposition och 
aspekten (d) som emotionell empati. Eftersom steg 2 och 3 inte kommer att undersökas i 
Glasers definition kan studien inte utröna om deltagarna kommer att bete sig på ett 
kritiskt sätt eller inte. Nedan följer dock några studier om kopplingen mellan att vara 
kritiskt lagd och utföra uppgifter som har förknippats med CT. Det presenteras även 
kvalitativa studier som tar upp begreppen kritisk disposition och emotionell empati. 
 
 
Forskning kring CT, Kritisk disposition och empati 
 
Stanovich, Toplak och West (2008) har gjort en omfattande undersökning på 224 
manliga och 529 kvinnliga universitetsstudenter. De ville se om begreppen, Need For 
Cognition (NFC) som innebär personens behov av att ta sig an komplexa uppgifter samt 
Actively Open–Minded Thinking (AOT) som innebär i vilken grad en person är öppen 
att lyssna på andra, hade något samband med förmågan att kunna dra korrekta slutsatser 
utifrån syllogismer och rationaliseringsuppgifter ”syllogistic reasoning problems with 
belief bias and heuristics and biases tasks”. Uppgifterna skulle fungera som indikatorer 
på om deltagarna kunde utföra uppgifter på ett kritiskt sätt eller inte och AOT och NFC 
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skulle vara indikatorer på att personen var kritisk disponerad. Uppgifterna bestod av att 
lösa olika typer av deduktiva och induktiva problem. Exempel på syllogistiska problem: 
Alla blommor har blad; rosen har blad; därför är rosen en blomma. Den sista premissen 
är inte giltig och går inte att bekräfta utifrån de andra premisserna. Det är ingenting som 
säger att rosor är en blomma, även fast våra erfarenheter säger så. Medan detta exempel: 
alla saker med fyra ben är farliga; en pudel är inte farlig; därför har pudeln inte fyra ben. 
Denna går att härleda från de första antagandena men är inte realistisk med våra 
erfarenheter. Deltagarna fick antingen kryssa i att premisserna följde en logisk ordning 
eller inte. Syftet med uppgiften var att mäta förmågan att kunna bortse från tidigare 
erfarenheter vilket borde öka chansen att upptäcka brister i logiken av ett problem som 
bör indikera personens grad av kritisk tankeförmåga. Rationaliseringsuppgifterna utgick 
oftast från ett scenario som deltagarna skulle ta ställning till. En av 
rationaliseringsuppgifterna gick ut på att göra en bedömning av ett bilköp. Ett par har 
bestämt sig för att köpa en Volvo eller en Saab. Konsumentrapporten, med 
expertutlånanden över reparationer, rekommenderade Volvon framför Saaben. Men en 
vän hade erfarit flera mekaniska problem med Volvon han ägde. Deltagarna skulle sedan 
ge råd till vilken bil paret skulle köpa. En preferens för Volvon indikerade att deltagaren 
förlitar sig mer på fakta än personliga råd. En preferens för Saaben indikerade att 
deltagaren förlitar sig mer på personliga råd istället för fakta. Om deltagaren valde att 
rekommendera Saaben skulle det kodas som att deltagaren förlitar på vilseledande 
information. En kritisk deltagare skulle istället låta fakta tala för sig själv genom att 
förlita sig på konsumentrapporten som rekommenderade Volvon. 

Resultaten visade att det rådde en signifikant svagt positivt samband mellan kritisk 
disposition (AOT och NFC) och förmågan att lösa syllogismer och 
rationaliseringsuppgifter (r = .25, r = .28). Studien hade även med en variabel som 
bestod av deltagarnas självrapporterade SAT-värde likt Sveriges högskoleprov som gav 
ett svagt samband med kritisk disposition (r = .27).  Därmed hade kritisk disposition 
(AOT och NFC) svagt samband med att lösa induktiva/deduktiva problem samt att vara 
en högpresterande elev (SAT). 

Forskarna gjorde även en regressionsanalys för uppskatta i vilken grad variablerna 
kunde predicera förmågan att lösa uppgifterna. Med syllogism variabeln kontrollerad 
visade att SAT samt kritisk disposition (AOT och NFC) förklarade 10.1% och 3.2% av 
att kunna lösa rationaliseringsuppgifterna (Heuristics and biases). När kritisk disposition 
istället skulle prediceras mot syllogismer, genom att kontrollera rationaliserings-
uppgifterna, förklarade SAT 15.1% medan kritisk disposition förklarade 1.9%. Hela 
modellen av syllogism, SAT och kritisk disposition visade att kritisk disposition fick en 
unik varians på 1.9% medan SAT låg på 3.8% och syllogism på 7.4%. Med dessa 
resultat i begränsad utsträckning går det att predicera att en kritisk disponerad person har 
större benägenhet att kunna lösa induktiva och deduktiva problem som förknippats med 
CT. 

Ho och Ku (2009) i likhet med Stanovich et al. (2008) undersökte sambandet mellan 
kritisk disposition och uppgifter som förknippades med CT med hjälp av Halperns skala 
(HCTAES) som mäter förmågan att lösa uppgifter som en person stöter på i 
vardagslivet. Testet mätte: verbal analys, argumentationsanalys, hypotesprövning, 
problemlösning och beslutsfattande. Deltagarna var 137 universitetsstudenter (40 män 
och 97 kvinnor). De faktorer som korrelerade signifikant med Halperns skala var IQ-
testet (WAIS III, Chinese version). Men varken den kritiska dispositionsvariabeln AOT 
eller NFC hade något signifikant sambandet med IQ-testet eller Halperns skala som 
Stanovich et al. (2008) fick i sina resultat. Detta kan tyda på att AOT och NFC inte alltid 
kan förklara hur en person beter sig i praktiken när de ska lösa induktiva/deduktiva 
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uppgifter. Dock så nämner forskarna att AOT och NFC kan vara viktiga prediktorer i 
och med att tidigare studier tyder på detta (Ho & Ku, 2009). Resultaten visade däremot 
ett samband med villighet ta reda på sanningen ”Concern for truth” baserad på Facione 
och Facione test från 1992 (hämtat från Ho & Ku, 2009) och Halpers skala (r  = .34). 
Forskarna påpekar att en hög benägenhet av att vilja ta reda på sanningen bör öka 
motivationen att hitta sanningen, som gör att personen gräver djupare i en fråga till 
skillnad från en person som inte bryr sig så mycket om att finna sanningen. När 
forskarna summerade samtliga kritiska dispositionsvariablerna (AOT, NFC, ”concern 
for truth” och ”conscientiousness”) fick de en unik varians på 7% i Halperns skala. 
Variablerna förutom AOT, NFC och villighet att ta reda på sanning var 
Conscientiousness Subscale of the NEO Five Factor Inventory (Costa & Mccrae, hämtat 
från Ho & Ku, 2009) som mätte i vilken grad deltagarna var noggranna och metodiska 
när de löser uppgifter, denna variabel har förknippats med CT eftersom noggrannhet 
skulle kunna hindra en person att dra fel slutsatser. Detta genom att relevant information 
inte kan förbises eller missuppfattas om personen är noggrann istället för slarvig. 
Forskarna resultat styrker därför att kritisk disposition kan ha en betydelse för att förutse 
personens benägenhet att lösa vardagliga uppgifter som mättes med Halperns skala. 

Caruso och Mayer (1998) gjorde en omfattande studie för att ta fram ett instrument 
som skulle mäta emotionell empati hos både tonåringar och vuxna. Studien är dock 
opublicerat manuskript men relevant för den andra vågens aspekter. Detta i och med att 
den skiljer sig från den vanliga synen på empati genom att begreppet inte bara innefattar 
förmågan att förstå andras perspektiv utan även kunna känna omtanke. Den emotionella 
aspekten är att deras instrument fokuserade på att deltagarna även skulle ha känslor när 
de förstår sig på andra människors perspektiv. Testet bestod av sex subskalor som hade 
en stark intern konsistens (.86) på ett urval av 503 vuxna (17 till 70 år) och 290 
ungdomar (11 till 18 år). Exempel på subskolor som de hade utvecklat från tidigare 
forskning var: (a) Positive Sharing; mäter i vilken grad personen påverkas känslomässigt 
av att se andra känna välbefinnande (.71), (b) Emotional Attention; vilken grad personen 
uppmärksammar andras känslor i sin omgivning (.63) och (c) Feel for others; vilken 
grad personens medlidande framkallas för att reflektera kring andras känslor (.59). 
Generellt hade kvinnorna signifikant högre värden i emotionell empati än männen.  
Forskarna hade även flera faktorer de ville testa sitt instrument emot. Det vuxna urvalet 
visade att emotionell empati gav signifikant samband med följande faktorer: intresset att 
söka sig mot andra kulturer (r = .18), att vara nöjd med sina föräldrars uppfostring (r = 
.20) och att vara nöjd med livet (r = .23). Högt värde på emotionell empati förknippades 
därmed med en större öppenhet och positiv inställning till livet som är viktiga förmågor 
som krävs för att sätta igång en kritisk process med tanke på redan nämnda studier 
(Brookfied, hämtat från Brodin, 2007; Ho & Ko, 2009; Stanovich et al., 2008). 

Berenguer (2008) gjorde ett experiment som visade att extern påverkan kunde öka 
mängden argument om deltagarna blev känslomässigt involverade i ett moraliskt 
dilemma, som tyder på att känslor kan öka graden av reflektion. Deltagarna var 
studenter vid Madrids universitet (71 kvinnor och 55 män) som delades upp i två 
grupper. Ena gruppen fick instruktioner om att de skulle bedöma en person på en bild 
genom att leva sig in känslomässigt med personen och den andra gruppen skulle bedöma 
personen på ett objektivt sätt. På bilden var en ung man som hade legat medvetslös i 20 
minuter efter att ha utsatts för en smitningsolycka. För att undersöka om det rådde en 
skillnad mellan grupperna mättes deltagarnas empati med Batsons skala (Batson, hämtat 
från Berenguer, 2008) samt deras förmåga att komma fram till argument, högst 10 
argument, genom att läsa 4 moraliska dilemman (Kortenkamp & Moore, hämtat från 
Berenguer). Den grupp som hade fått instruktioner att inta ett känslomässigt perspektiv 
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hade i genomsnitt flera argument (M = 9.48) än den objektiva gruppen (M = 7.87) samt 
högre empati (M = 7.66) än den objektiv gruppen (M = 2.80). Detta stödjer Brookfield 
resonemang om att omtanke kan öka förmågan till reflektion genom att deltagarna 
började överväga flera argument (Brodin, 2007). 

 Även Batson, Chermok, Hoyt, Håkansson och Ortiz (2007) studie bekräftade att en 
subjektiv perspektivtagande hållning kunde öka en persons empati. Experimentet var 
uppbyggt på liknande sätt som Berenguers (2008) experiment. Deltagarna var 
psykologistudenter (40 män, 40 kvinnor) som blev manipulerade att inta en objektiv 
eller subjektiv perspektiv av en fiktiv berättelse, som handlade om en person som hade 
varit med om en bilolycka. Det visade sig att den subjektiva gruppen hade högre värden 
än den objektiva gruppen. Det var även ett samband mellan perspektivtagande och 
empati (r = .38).  

Delany och Watkin (2008) har gjort en kvalitativ studie som skulle undersöka hur 
mycket en utbildning inom ämnet CT kan påverka deltagarnas förmåga att bli mer 
reflekterande. De utbildade 14 psykoterapeutstudenter under deras praktik i CT, 3 
timmar per vecka i 6 veckor, i syfte att öka deras kritiska reflektion. Kritisk reflektion 
var att deltagarna skulle bli mer självmedvetna samt att de skulle få en större förståelse 
för alternativa perspektiv (från olika kulturer) detta genom att bland annat ha 
föreläsningar om maktpositionering, identifiering av underliggande grundantaganden 
och utvärdering av att använda sig av kritisk reflektion i mötet med sina patienter. Med 
hjälp av observation och intervju uppskattade forskarna att utbildningen hade gett 
positiva resultat. Studenterna upplevde att programmet ökade deras självförtroende i att 
kunna arbeta som psykoterapeuter genom deltagarna fick ventilera problem och höra 
andras studenter historier under utbildningstimmarna. Deltagarna upplevde även att de 
kunde ta bättre beslut under sin praktik som gav större självförtroende i sin arbetsroll.  

Det har även gjorts kvantitativa studier som visar på att CT-program (Puals, 
CCT=Civic critical thinking) kan öka den kritiska förmågan (Chung & Yung, 2009) 
Forskarna gjorde ett pre- och posttest på högstadieelever (13 till 15 år, n = 34, 34) i syfte 
att undersöka i vilken grad CTT-programmet skulle påverka eleverna gällande 
variablerna ”CT-skills” (Hsieh, Yhe & Yhe test, TCTS-PS), som bestod av olika 
induktiva/deduktiva uppgifter, samt kritisk disposition (Facione skala reviderad av 
Chen, CTDI) som innehåll 5 subskalor som liknar variablerna Ho och Ku (2009) 
använde i sin studie. Variablerna var ”truth seeking”, AOT, “systematicity” graden av 
noggrannhet, “analyticity” villighet att se kopplingar och hitta bevis och 
“inquisitiveness” graden av nyfikenhet (hämtat från Chung & Yung, 2009). CTT-
programmet sträckte sig över 10 veckor med 2 lektion i veckan. Det som skilde CTT-
programmets undervisningsform från en traditionell undervisning var att lärarens roll var 
mer tillbakadragen och vägledande istället för dominant och styrande. Elevernas 
reflektionsförmåga skulle på så sätt släppas fram genom att eleverna skulle få möjlighet 
till öppen dialog. Programmets upplägg var inte helt olikt Dilanys och Watkins (2008) 
utbildningsprogram, som skulle öka kritisk reflektion, genom att även Chungs och 
Yungs (2009) deltagare skulle exponeras för varandras åsikter i syfte att öka deltagarnas 
reflektion. Istället för att diskutera arbetsdagen som i Dilany och Watkin program 
diskuterades olika moraliska dilemman som eleverna kunde stöta på i vardagslivet som 
var menade att väcka debatt och reflektion hos eleverna. Här följer några exempel: är det 
acceptabelt att läsa någons annans brev ifall deltagaren är nyfiken/intresserad av en 
person? Kan grupptryck påverka en person att göra omoraliska eller kriminella 
handling? Är det rätt att stjäla medicin för att rädda en familjemedlem? Eleverna skulle 
sedan diskutera lösningar, värderingar och hur de rättfärdiga sina tankar i syfte att göra 
eleverna mer reflekterande över sina åsikter (Chung & Yung, 2009). 
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Experimentgruppen hade signifikant högre värden än kontrollgruppen på posttestet 
både vad gällde ”CT skills” och kritisk disposition, medan pretestet inte visade på några 
signifikanta skillnader som tyder på att det rådde homogenitet mellan grupperna. För att 
forskarna skulle få en uppfattning om hur eleverna upplevde CTT-undervisningen 
gjordes även en enkätundersökning med öppna frågor. I likhet med Delany och Watkin 
(2008) deltagare upplevde eleverna undervisningen som positiv genom att de lärde sig 
att lyssna på andra och lärde sig mer om sina egna åsikter genom att reflektera och få 
feedback från andra deltagare (Chung & Yung, 2009). Detta visar att extern påverkan, 
som en utbildning att möta divergenta åsikter, kan göra en person mer reflekterande som 
förhoppningsvis påverkar personen internt genom att han/hon lär sig att använda dessa 
metoder självmant efter sin utbildning.  
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Tidigare forskning har visat att utbildning kan ge effekt på CT. Eftersom skolan följer en 
läroplan där begreppen empati och CT ingår ska enkätundersökningen besvaras av 
gymnasieelever. Tidigare forskning har inte undersökt sambandet mellan kritisk 
disposition och emotionell empati. Eftersom Brodins teoretiska bakgrund har fört 
samman dessa aspekter på CT är därför syftet att undersöka om det föreligger ett 
samband mellan emotionell empati och kritisk disposition (AOT/NFC) utifrån följande 
hypoteser. 
 
1) Genom att tidigare studier har visat att emotionell empati kan leda till fler argument, 
vilket kan ses som en kritisk aspekt i och med att personen överväger fler alternativ, är 
det motiverat att undersöka om det finns ett positivt samband mellan kritisk disposition 
(AOT/NFC) och graden av emotionell empati. Hypotes: ju högre grad av emotionell 
empati desto högre grad av kritisk disposition. 
 
2) Föregående studier visade att extern utbildning, som ska lära ut kritisk reflektion, kan 
påverka deltagarna att bli mer kritiska. Med tanke på att det står i läroplanen att kritisk 
tänkande ska läras ut bör eleven påverkas av detta. Därför bör en mer erfaren elev vara 
mer kritisk än en mindre erfaren elev. Hypotes: ju högre årskurs desto högre grad av 
kritisk disposition. 
 
3) Demokratiska värderingar ska förmedlas av skolans utbildning enligt läroplanen 
därför borde vistelsen på skolan öka elevens inställning att visa en högre grad av ansvar 
och omtanke vilket har förknippats med emotionell empati. Föreligger det någon 
skillnad på första, andra och tredje klass vad gäller emotionell empati? Hypotes: ju 
högre årskurs desto högre grad av emotionell empati. 
 
4) Forskning tyder på att kvinnor generellt har högre empatisk förmåga. Om det finns ett 
positivt samband mellan kritisk disposition och emotionell empati bör även kvinnorna 
vara mer kritisk disponerade än männen. Hypotes: emotionell empati och kritisk 
disposition är högre hos kvinnorna. 
 
 

Metod 
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Deltagare 
 
Femtiofem gymnasieelever, varav 24 män, som gick samhällsvetenskapliga programmet 
besvarade enkäten som mätte kritisk disposition (AOT och NFC) och emotionell empati. 
Gymnasiet är beläget i en tätort i Södermanlands län och har cirka 800 elever. 
Deltagarna var mellan 16 och 19 år med en genomsnittsålder på 17.2 (SD = 0.83). 
Antalet elever som svarade på enkäten i första, andra och tredje klass var 15, 22 
respektive 18. Det var ett stort externt bortfall på första klass med en svarsfrekvens på 
45.5%, två av enkäterna användes inte på grund av oseriösa svar. Bortfallet i klass 1 kan 
ha berott på att flera av eleverna valde att inte komma på lektonen för att istället ta en 
längre lunchrast. Andra klass och tredje klass hade en svarsfrekvens på 68.7% respektive 
69.2%. I och med att eleverna får välja inriktning inför andra året av sin utbildning 
avgränsade studien att undersöka samhällsprogrammet med inriktning ekonomi. Detta 
eftersom det är en populär inriktning som hade många deltagare tillskillnad från de 
andra inriktningarna.  

Eftersom elevernas undervisning bygger på en läroplan som ska följa vissa regler och 
mål som innefattar att undervisa eleverna i demokrati och kritisk tänkande var 
deltagarna lämpade för studiens syfte. Dels därför att den empatiska aspekten är 
beskriven i läroplanen, genom att eleven ska ta ansvar till att upprätthålla demokrati 
genom att undervisningen ska förmedla grundläggande demokratiska värderingar som 
innefattar att visa omtanke och acceptera divergenta åsikter, dels återfinns den kritiska 
aspekten i läroplanen genom att eleven ska kritisk granska: etiska, empiriska, praktiska 
och förnuftsmässiga förhållanden mellan påståenden (Skolverket, 1994). 
 
 
Material  
 
Enkätundersökningen bestod av 4 bakgrundsfrågor rörande kön, årsklass, program och 
ålder och 27 påståenden som mätte emotionell empati och kritisk disposition på en skala 
från 1 till 7, siffran 1 stod för: jag håller inte alls med och 7; jag håller helt och hållet 
med. Enkäten delades ut personligen i pappersform. Skattningsfrågorna som mätte 
kritisk disposition och emotionell empati var baserade på Walters definition om hur en 
person bör vara disponerad för att vara kritisk (hämtat från Brodin, 2007). 
 

Operationalisering av Brodins tolkning av Walters definition av kritisk disposition. 
Studien använde sig av befintliga instrument som tidigare forskning har förknippat med 
kritisk disposition. Dock uteslöts en del påståenden för att korta ner enkätformuläret 
samt att välja dem som var mest relevanta utifrån Walters definition av hur en person 
bör vara disponerad för att vara kritisk. Instrument som användes var: AOT, NFC och 
emotionell empati. Här följer en kort förklaring på hur befintliga instrument kunde 
anpassas till andra vågens aspekter. Aspekt (a) som är baserad på Kings och Kitcheners 
syn på CT menar att det är centralt att kunna identifiera subjektiva och kontextuella 
begränsningar. För mäta denna aspekt användes Need For Cognition (NFC), som mätte 
deltagarnas behov av att ta sig an komplexa uppgifter, vilket borde innebära att en hög 
grad av NFC ökar personens chanser att identifiera subjektiva och kontextuella 
begränsningar eftersom en person med en hög grad av NFC är villig anstränga sig mer 
för att lösa ett problem än en person med låg grad av NFC (Cacioppo, Feinstein, Jarvis, 
& Petty, 1996). Av 18 ursprungliga påståenden som mätte NFC användes 6 påståenden 
som var relevanta för att mäta villighet att tänka komplext. Exempel på påståenden: Jag 
föredrar svåra uppgifter framför lätta uppgifter; Jag gillar iden att använda min 
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tankeförmåga/intellekt för att ta mig dit jag vill; Jag gillar uppgifter som involverar att 
komma på nya lösningar av ett problem. Ett högt värde skulle indikera att deltagaren var 
kritisk disponerad. Omvända påståenden: Jag gör hellre något som kräver lite 
tankeförmåga än något som kräver mycket tankeförmåga; Att lära sig nya sätt att tänka 
är inte så roligt; Jag känner mig mer lättad än tillfredsställd efter att jag har gjort en 
svår uppgift. Högt svarsvärde på dessa påståenden, som sedan skulle vändas, var 
indikatorer på låg kritisk disposition. Dessa vändes när skalans reliabilitet skulle testas. 
Skalan hade en intern konsisten på .73 (n = 52). Enligt Devallis (2003) är alla värden 
över .70 acceptabla (hämtat från Pallant, 2007). 
 Aspekt (b) och (c) som är baserade på Brookfields syn på CT menar att det krävs en 
karaktär som är villig att lämna sina grundantaganden för att hitta den mest optimala 
lösningen. Att lämna sina grundantaganden skulle kunna innebära personens chanser att 
upptäcka nya perspektiv ökar vilket skulle kunna ge nya insikter (Brodin, 2007). I detta 
fall användes instrumentet Actively Open-Minded Thinking (AOT, Stanovich & West, 
2007). Detta eftersom instrumentet i likhet med Broofields beskrivning mäter graden av 
att vara öppen för nya perspektiv, genom att vara relativistisk (b) och att ständigt vilja 
utvecklas. Av 41 påståenden användes 10 för att mäta benägenhet att vara relativistisk: 
Man ska överväga uppfattningar som går emot sina egna uppfattningar; Om man tvivlar 
på sig själv kan det hjälpa att lyssna på andras åsikter för att komma fram till ett svar. 
Reverserade påståenden: Att ändra en åsikt efter övervägande med andra (t.ex i ett 
grupparbete) är ett tecken på svaghet; De uppfattningar du har (värderingar, åsikter, 
vad du tycker om) har mer att göra med din personlighet än vad det har att göra med 
dina erfarenheter; Jag tenderar att uppfatta människor som emot mig när de inte håller 
med mig; Flera åsikter leder till dåliga beslut; Jag går aldrig emot vad mina tidigare 
erfarenheter har lärt mig; Om en person inte har samma åsikter som mig, bryr jag mig 
inte om att lyssna på den personen; Någon som går emot min uppfattning respekterar 
inte mig personligen; En medlemsgrupp som tolererar allt för många olika åsikter 
kommer inte att kunna överleva någon längre tid. Fyra av påståendena skulle förklara 
personens förmåga till kontinuitet/utveckling (c). Exempel på detta var: Jag tror att 
lagar och politiska beslut ska ändras för att reflektera en värld i förändring; Positiva 
minnet av att ha tagit rätt beslut i en situation bör alltid omvärderas när nya 
erfarenheter tillkommer. Reverserade: Ingen kan ändra min åsikt om jag vet att jag har 
rätt; Det är ingen mening att tvivla om man tror att man har rätt. Samtliga påståenden 
som skulle mäta AOT fick tillsammans alfa .58 (n = 51) men det var ett påstående som 
drog ner alphavärdet: Positiva minnet av att ha tagit rätt beslut i en situation bör 
omvärderas när nya erfarenheter tillkommer. När detta påstående hade tagits bort blev 
alphavärdet något högre (.64). När AOT och NFC summerats blev den interna 
konsistensen acceptabel (.70). 

Thayer-Bacon lyfte fram demokratisk aspekten som skulle kunna öka ansvarskänsla 
och omtanke för andra människor. Eftersom känslor var inblandade så passade 
begreppet emotionell empati in som indikator på förmågan att känna omtanke och 
ansvar för andra människor. Därför användes befintliga påståenden från ett instrument 
som mätte emotionell empati skapad av Caruso och Mayer (1998). Från 6 index med 30 
påståenden användes 3 index med 7 påståenden: 1. Positive Sharing: Jag blir rörd när 
jag ser en människa hjälpa en annan människa; Jag blir glad när jag ser andra 
människor som skrattar och har det trevlig. 2. Emotional Attention: Jag påverkas lätt av 
andras personers känslor; Om en person i min omgivning blir upprörd bli jag också 
upprörd; När jag är runt personer som är på dåligt humör blir jag också det. 3. Feel for 
others: Jag tycker det är jobbigt när personer gråter offentligt. Omvända påståenden: 
Jag reflekterar inte så mycket över hur andra människor kan tänka känna sig. Dessa 
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frågor var mest relevanta för att mäta deltagarnas grad av ansvarskänsla och 
omtänksamhet. Den interna konsistensen var dock låg (α = .47, n = 53) men blev något 
högre när ett påstående uteslöts (α = .67), påståendet som uteslöts var: Jag tycker det är 
jobbigt när personer gråter offentligt. 

Eftersom Walter vill att empati ska ingå i begreppet CT summerades emotionell 
empati och kritisk disposition (AOT och NFC). Detta för att få en uppfattning om hur 
variablerna skulle fungera som en gemensam skala. Alfavärdet blev dock under det 
acceptabla värdet (α =.52). Inter-item korrelationen var acceptabel (.367) i och med att 
värdet låg mellan .2 och .4  vilket  är ett  rekommenderad spriding enligt Briggs och 
Check (Pallant, 2007). Dock så gäller detta när begreppet består av färre än 10 items 
vilket inte var fallet i denna prövning eftersom begreppen tillsammans bestod av 27 
påståenden. Ändock kan det vara en indikation på att begreppen kan ha gemensamma 
aspekter. 
 
Procedur 
 
Via en kontaktperson på gymnasieskolan kontaktades rektorn. Han informerades om 
syftet med studien och att enkäten skulle delas ut till samhällsvetenskapsprogrammets 
studenter. Några dagar efter mottogs ett svar från läraren i samhällsvetenskaps-
programmet som välkomnade undersökningen eftersom det skulle vara lärorikt för 
studenterna att se hur en enkätundersökning går till. 

Alla enkäter delades ut samma dag. Tredje och andra klass besvarade enkäten på 
förmiddagen och första klass besvarade enkäten på eftermiddagen. Samtliga deltagare 
fick information att enkäten bestod av påståenden som skulle mäta i vilken grad eleverna 
väljer att lyssna på sin omgivning. De upplystes även om att det var frivilligt och att de 
kunde avbryta enkäten. Anonymitet rådde genom att varken undersökningsledaren eller 
eleverna kunde få fram vem som hade svarat vad i enkäten. Ännu ett e-post skickades 
till läraren i samhällsvetenskapsprogrammet för att upplysa om att klasserna kunde ta del 
av resultaten (Vetenskapsrådet, 2002). Etiska överväganden som gjordes var att använda 
attitydskalor för att mäta kritisk disposition istället för mäta i vilken grad eleverna kunde 
klara uppgifter som har förknippats med CT. Detta för att undvika obehag hos 
deltagarna vilket ett sådant test skulle kunna innebära, istället undersöktes deras 
inställning till att söka sig till komplexa uppgifter (NFC) och om de var villiga att lämna 
sina grundantaganden (AOT) vilket borde ge mindre obehag. 
 
 

Resultat 
 
När det gällde dispositionsvariabeln att vara villig att lämna sina grundantaganden när 
deltagarna möter divergenta åsikter (AOT) visade resultaten på att deltagarna generellt 
hade ett medelvärde på 4.32 (SD = 0.57). Dispositionsvariabeln, behov av att tänka 
(NFC) låg på M = 4.70  (SD = 1.00). När AOT och NFC slogs ihop blev det ett 
medelvärde på 4.51 (SD = 0.70). Graden av emotionell empati låg på M = 4.57 hos 
deltagarna (SD = 0.85). 

Alla korrelationer prövades med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 
(tvåsidig). Det var positivt samband mellan dispositionsvariablerna AOT och NFC (r = 
.546, p < .001). Hypotes 1: ju högre grad av emotionell empati desto högre grad av 
kritisk disposition bekräftades inte. Det var inte några signifikanta samband mellan 
emotionell empati och AOT (r = .195, p = .153) eller mellan emotionell empati och NFC 
(r = .179, p = .192). Dispositionsvariablerna sammanslagna (AOT och NFC) gav inte 
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heller någon signifikant korrelation med emotionell empati (r = .203, p = .128). Det var 
en positiv korrelation (r = .81) som dock inte var signifikant (p = .097) i klass 1 hos 
männen (n = 5)  mellan dispositionsvariablerna sammanslagna (M = 4.77, SD = 0.46) 
och emotionell empati (M = 4.20, SD = 0.71). Värden på de övriga klasser uppdelat på 
kön var inte signifikanta, de hade generellt svagt till måttligt samband (r = .015 – .452, n 
= 50).	  

Hypotes 2 med variabeln AOT prövades med envägs anova: Ju högre årskurs desto 
högre grad av kritisk disposition bekräftades inte. Det var ingen signifikant skillnad 
mellan klasserna vad gällde graden av AOT, F(2, 52) = 2.68, p = .078, etakvadrat = 
.09). Inga tendenser observerades mellan klass 1, 2 eller 3 (M = 4. 33, SD = 0.43, M = 
4.13, SD = 54 och M = 4.52, SD = 0.65. Hypotes 2 med variabeln NFC blev inte heller 
signifikant, F(2, 52) = .143, p = .867, etakvadrat = .01. Uppdelade efter klasser 
observerades dock en nedgående tendens att vara benägen att vara NFC, klass 1, klass 2 
och klass 3 (M = 4.77, SD = 0.82, M = 4.73, SD = 1.03 och M = 4.59, SD = 1.15). 
Hypotes 3: ju högre årskurs deltagaren gick i desto högre grad av emotionell empati bör 
deltagaren besitta, prövades med envägs anova. Det kunde inte bekräftas att det var 
någon skillnad mellan årskursernas medelvärden i graden av emotionell empati F(2, 52) 
= .005, p = .994, etakvadrat= .00). 

Hypotes 4: emotionell empati och kritisk disposition är högre hos kvinnorna fick 
stöd. Ett t-test visade att det rådde signifikanta skillnader mellan medelvärdena uppdelat 
på kön i variabeln emotionell empati, t(53) = -3.02, p = .004, d =.15. Kvinnorna (M = 
4.88, SD = 0.74) hade högre medelvärde än männen (M = 4.18, SD = 0.99).  Hypotes 4 
skulle även besvara om det var det någon skillnad mellan könen i variabeln AOT. Ett t-
test kunde inte bekräfta några skillnader mellan könen i variabeln AOT generellt hos 
deltagarna. Dock så hade kvinnorna (M = 4.33, SD = 0.37) i andra klass något högre 
medelvärde än männen (M = 3.89, SD = 0.63) som dock inte nådde upp till 5% nivån 
t(20) = 2.07, p = .052 d = .18. Hypotes 4 med variabeln NFC: att det skulle vara en 
skillnad mellan könen i NFC generellt hos deltagarna bekräftades inte. Ett t-test gav inga 
signifikanta skillnader mellan NFC och kön, dock kan det nämnas att kvinnorna i klass 2 
hade M = 5.07 (SD = 0.80) och männen M = 4.32 (SD = 1.16, t (20) = 1.78, p = .089, d = 
.14). 

Hypotes 4: Det var en signifikant skillnad mellan AOT, NFC och Emotionell empati 
summerade och kön. Kvinnorna hade något högre medel än männen (M = 4.75, SD = 
0.51, M = 4.27, SD = 0.69, t(53) = 2.96, p = .004, d = .14). Det kunde dock inte 
bekräftas att kön och emotionell empati samvarierade med graden av kritisk disposition 
(AOT och NFC). Detta prövades med en tvåvägs anova: 2 (kön) x 2 (emotionell empati: 
låg/hög) med kritisk disposition som beroendevariabel. Emotionell empati delades in i 
två grupper med hjälp av medianvärdet (4.6). Huvudeffekterna kön och emotionell 
empati var inte signifikanta, kön: F(1, 51) = .77, p = .386, etakvadrat = .02; emotionell 
empati F(1, 51) = 1.42, p = .392, etakvadrat = .03. Det var inte heller någon signifikant 
interaktionseffekt mellan kön och emotionell empati F(1, 51) =1.36, p = .248, 
etakvadrat = .03. 
 
 

Diskussion 
 
Med Brodins (2007) teoretiska analys av nya aspekter på CT fanns det en anledning att 
undersöka kopplingen mellan emotionell empati och kritisk disposition. Därför var det 
intressant att göra ett reliabilitetstest för att se om det blev acceptabla värden mellan 
kritisk disposition och emotionell empati som ett gemensamt mått. Detta är 
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kontroversiellt eftersom det är två begrepp som mäter olika attityder, men eftersom 
begreppen har vissa gemensamma aspekter som till exempel att båda begreppen kan öka 
benägenheten att förstå sig på andras perspektiv fanns det ett skäl att testa detta. Enligt 
Devallis ska alphavärdet vara över .70 för att vara acceptabelt vilket värdet inte nådde 
upp till. Men enligt Briggs och Cheek kan ett lägre värde vara acceptabelt när färre items 
än 10 används. Briggs och Cheek rekommenderar ” an optimal range for the inter-item 
correlation of .2 to .4” medan konsistensen mellan skalorna emotionell empati, NFC och 
AOT låg mellan dessa värden, dock bestod dessa begrepp tillsammans av 27 påståenden 
vilket det därför inte går att dra konklusion att värdet är acceptabelt (hämtat från Pallant, 
2007, s. 95). Ändock kvarstår det att det finns en korrelation mellan skalorna vilket kan 
vara en indikation på att det kan finnas gemensamma aspekter. Emotionell empati 
handlar om att sätta sig in i och beröras av andras känslor, AOT handlar om att vara 
relativistiska i sitt tänkande genom villigheten att kunna sätta sig in i andras perspektiv 
och NFC handlar om viljan att se ett problem från ett större perspektiv som skulle kunna 
öka chansen att identifiera kontextuella aspekter. Den rimligaste gemensamma aspekten 
bör därför vara förmågan att kunna sätta sig in i olika perspektiv. 

Variabeln AOT låg nära det acceptabla värdet likaså emotionell empati. NFC hade en 
acceptabel intern konsistens och när dispositionsvariablerna (AOT och NCF) 
summerades blev det ett acceptabelt värde. Det är viktigt att diskutera måtten eftersom 
studien inte har använt sig av alla items från de ursprungliga instrumenten utan tagit 
påståenden som var mest relevanta med tanke på att passa in med Walters definition av 
kritisk disposition. 

Hypotes 1 som prövade om det skulle vara ett positivt samband mellan emotionell 
empati och kritisk disposition bekräftades inte, dock kan det kan nämnas att sambandets 
styrka var svagt och att ett större urval skulle kunna ge signifikans. Dock kan ett icke 
signifikant extremvärde påverkat detta svaga samband generellt i och med att det var ett 
starkt samband hos de manliga eleverna i första klass som bestod av endast ett fåtal 
eleverna. Det starka sambandet hos dessa elever kan ha berott på att 
enkätundersökningen delades ut direkt efter lunchtimmen och att det resulterade i att de 
mest studiemotiverade eleverna besvarade enkäten, hög motivation har förknippats med 
NFC (Cacioppo et al., 1996) och kritisk disposition med högpresterande elever 
(Stanovich et al., 2008) och eftersom emotionell empati har gemensamma aspekter 
(Batson et al., 2007; Berenguer, 2008) kan det har påverkat det starka sambandet. Dock 
skilde sig inte männens medelvärden i första klass nämnvärt från andra elevers 
medelvärden uppdelat på kön eller årskurs, därför kan resultaten istället berott på 
slumpen. Det går därför inte att dra några slutsatser om att de manliga deltagarna i första 
klass är representativa för samtliga manliga deltagare i första klass, angående att kritisk 
disposition skulle samvariera med emotionell empati. 

Vad som var väntat från tidigare forskning var att det blev ett starkt samband mellan 
AOT och NFC (Ho & Ko, 2009; Stanovich et al., 2008). Att styrkan i sambandet var 
precis över gränsen från måttligt kan berott på ett högt bortfall generellt hos deltagarna. 
Överlag var medelvärdet måttligt till högt på attitydskalan som mätte kritiskt disposition 
(variationsvidden = 3 – 6), dock kan det varit så att eleverna som inte var närvarande 
skulle få mindre värden på skalan eftersom ett högt värde på NFC och AOT har 
förknippats med högpresterande elever (Stanovich et al., 2008). Om dessa elever skulle 
närvarat skulle resultaten kunna se annorlunda ut vad gäller AOT och NFC. Därför 
skulle det vara mer representativt att göra om detta försök för att fånga fler elever genom 
att låta läraren dela ut enkäterna under en tvåveckorsperiod för att därefter se om 
sambandet skulle bli starkar eller svagare i och med en högre närvaro.  
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Det kunde inte bekräftas att elevernas empatiska och kritiska disposition ökade desto 
högre årskurs de gick (hypotes 2 och 3). Istället var det en svagt nedåtgående grad av 
NFC desto högre årskurs deltagarna gick i som inte var signifikant men nämnvärd 
eftersom det gick helt emot min hypotes. Nämnvärt var även att medelvärdet i andra 
årskurs gällande variabeln AOT hade lägre medelvärden än första årskurs vilket kan 
tyda på att desto äldre eleven blir ju mer rigid blir han/hon i att ta till sig andras åsikter. 
Om den relativistiska aspekten avtar med åldern kan äldre elever få det svårare att 
distansera sig från sina åsikter och ser därmed ingen anledning att jämföra sina åsikter 
med andras åsikter i samma grad som de yngre eleverna gör, vilket är negativt i och med 
att förmågan till självkritik kan trigga igång en kritisk reflektion över sina 
grundantaganden som kan leda till att personen omvärderar sin ståndpunkt vilket kan ge 
nya insikter enligt Brookfield (hämtat från Brodin, 2007). Dock hade tredje klass 
generellt högre värden än både första och andra klass och därför är resultaten tvetydiga, 
men resonemanget är värt att testas på ett större urval. Tidigare forskning visar att det 
finns ett positivt samband mellan ålder och kritisk tänkande samt mellan ålder och 
empati, dock infaller denna skillnad i en mer långsam takt än tre år, vilket kan förklara 
mina något tvetydiga resultat (Caruso, Mayer & Salovey, 2000). 

Generellt var det en högre grad av emotionell empati hos kvinnorna, vilket stämmer 
överens med tidigare studier om skillnaden mellan könen vad gäller emotionell empati 
(Caruso & Mayer, 1998). Dock så gav variablerna emotionell empati och kön ingen 
signifikant samvariation med variabeln kritisk disposition. Testet ville se om empati var 
generellt högre hos kvinnorna och om empati och kritisk tänkande hade ett samband så 
borde kvinnorna även ha en högre kritisk förmåga än männen (hypotes 4). Varför det 
inte blev någon skillnad mellan könen kan ha berott på att det inte finns någon koppling 
mellan dessa variabler men i och med att studien inte var omfattande, tre 
gymnasieklasser, behövs fler studier göras. 

Sammanfattningsvis blev det acceptabla värden vad gäller intern konsistens mellan 
dispositionsvariablerna (AOT och NFC). Det var även relativ hög intern konsistens när 
de kritiska dispositionsvariablerna summerades med emotionell empati, vilket borde 
betyda att emotionell empati kan ha gemensamma aspekter med kritisk disposition. Att 
det skulle finns ett positivt samband mellan kritisk disposition och graden av emotionell 
empati kunde inte bekräftas på 5% nivån, sambandet var svagt som dock ses som 
obetydlig genom att variablerna endast delade på 4% av deras gemensamma varians 
(hypotes 1). 
Det kunde inte bekräftas att det var någon skillnad på första, andra och tredje årskurs 
vad gällde kritisk disposition och emotionell empati utan medelvärdena var generellt 
lika (hypotes 2 och 3). Emotionell empati var högra hos kvinnorna (hypotes 4) men att 
det även borde innebära att kvinnorna skulle ha högre kritisk disposition än männen 
kunde inte bekräftas, vilket gjordes med hjälp av en tvåvägs anova, där kön och 
emotionell empati testades mot kritisk disposition. 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Eftersom studien inte utformade egna påståenden utan valde items från tidigare 
forskning kring CT kan det ifrågasättas om dessa överstämmer med Brodins teoretiska 
resonemang. Det mest optimala skulle vara att ha utformat egna items för att mäta den 
andra vågens syn på kritisk disposition. Men eftersom erfarenhet inte fanns att utveckla 
egna instrument blev det mer tillförlitligt att använda beprövade instrument. Dock var 
studiens items om emotionell empati hämtade från ett opublicerat manuskript som kan 
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ses som en svaghet i och med att forskarna Caruso och Mayer (1998) av någon 
anledning inte valt att publicera artikeln. Det framgår inte varför manuskriptet inte blev 
publicerat. En förklaring kan vara att de ville utveckla ett instrument som skulle mäta 
emotionell empati för att sedan använda lärdomarna från studiens resultat i ett annat 
sammanhang. Denna förklaring byggs på att forskarna nämner att syftet var att komma 
ifrån kognitionsforskningens syn på empati och istället utveckla den emotionella 
aspekten för att kunna jämföra deras forskning kring emotionell intelligens. Två år 
senare publicerade forskarna en artikel om emotionell intelligens med ett instrument 
som liknande det instrumentet som användes i den opublicerade artikeln tillsammans 
med forskaren Salovey (Caruso, Mayer, & Salovey, 2000). Dock hittades studien för 
sent i uppsatsarbetet för att kunna använda begreppet. Instrumentet från den 
opublicerade artikeln användas av följande orsaker: därför att deras beskrivning av 
emotionell empati passade in i Thayer-Bacons beskrivning av att kritiskt tänkande bör 
innefatta en känsla av att kunna känna omtanke för andra och inte endast förstå andras 
känslor objektivt (hämtat från Brodin, 2007); instrumentet hade acceptabla alphavärden; 
instrumentet var relevant för studiens åldersgrupp eftersom det var anpassat både för 
yngre och äldre personer som också verifierades genom en omfattande undersökning på 
dessa åldersgrupper, samt; instrumentet hade en tydlig ytvaliditet (Caruso & Mayer, 
1998).  

Det var ett stort bortfall i varje klass och detta gör att resultaten inte blir tillförlitliga 
eftersom urvalet redan var svagt från början med endast tre årsklasser (n = 55). Ändock 
var trovärdigheten god genom att den interna konsistensen var på en relativ acceptabel 
nivå med hänsyn till det svaga urvalet, samt att tidigare forskningsresultat stämde 
överens med studiens resultat angående sambanden mellan AOT och NFC och 
skillnaderna mellan könen vad gäller emotionell empati. 
 

Begreppsvaliditet. Begreppen som används i studien anses vara frekventa för att mäta 
kritisk disposition, dock så finns det flera variabler som kan kompletteras för att få en 
större variation att förklara CT-begreppet. Exempel på en sådan variabel skulle kunna 
vara: viljan att ta reda på sanningen, som tillsammans med, AOT, NFC, concern for 
truth och conscientiousness, fick en unik varians på 7% i Hos och Kos studie vilken 
anses vara ett högt värde inom forskningen kring kritisk disposition (2009). 

Genom Brodins (2007) granskning av olika filosofer och forskare kan det påpekas att 
CT-begreppet är väldigt brett och har påverkats av olika forskningsparadigm genom 
tiderna. Resonemanget är att den veteskapliga traditionen kan ha påverkat pedagogiken, 
som i sin tur kan ha påverkat eleverna att utesluta vissa aspekter som omtanke när dessa 
gör en kritisk bedömning. Därför kan studiens resultat påverkats av detta genom att 
eleverna svarar utifrån vad som är socialt önskvärt, alltså hur man bör tänka för att tänka 
kritisk. Eleven kan därför tendera att svara mer objektivt på påståenden som både har en 
kritisk aspekt och en emotionell empatisk aspekt. Detta med tanke på att 
vetenskapssynen hävdar att känslor kan vilseleda en kritisk bedömning (Brodin, 2007; 
Stanovich et al., 2008) 

Emotionell empatisk förmåga är något de flesta människor vill förknippas med i och 
med att det kan vara socialt önskvärt att framhålla sig själv som omtänksam och 
hjälpsam. Detta skulle kunna resulterat i att deltagarna har överdrivit sina empatiska 
egenskaper på vissa påståenden. Detta försökte undvikas genom att inte informera 
deltagarna om att det var emotionell empatisk förmåga som skulle mätas. Påståendena 
om emotionell empati blandades även med övriga påståenden som mätte kritisk 
disposition så att deltagarna inte riktigt visste vad enkäten mätte.  
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Fortsatt forskning 
 
Med tanke på resonemanget ovan skulle det vara intressant att utforma ett test som 
skulle kunna identifiera om eleverna tendera att utesluta känslor när de gör en kritisk 
bedömning. En hög emotionell empatisk deltagare har visat sig vara mer reflekterande i 
moraliska problem än en deltagare som ser problemet objektivt (Berenguer, 2008). 
Skulle en hög emotionell empatisk deltagare med en låg kritisk disposition klara sig 
bättre än en låg emotionell empatisk deltagare men med en hög kritisk disposition, vilka 
värden skulle en sådan person få i Berenguers test? Testet mätte i vilken grad deltagarna 
var reflekterande genom att se hur många argument de kom fram till. Ett sådant 
experiment skulle även kunna bekräfta om den kritiska aspekten är viktigare än en den 
emotionella aspekten eller om en kombination av de båda är det bästa för att uppnå en 
högre reflektion. Den sistnämnda hypotesen skulle kunna bekräfta att begreppet CT bör 
breddas att även innefatta den emotionella aspekten vilket är vad Walter önskar (hämtat 
från Brodin, 2007). 

Det skulle även vara intressant att göra studie på en skola som driver sin utbildning 
på distans. Detta för att undersöka om eleverna på distansutbildningen har lägre grad av 
kritisk disposition och emotionell empati än en vanlig skola. Detta med tanke på att 
tidigare forskning har påpekat vikten i att möte divergenta åsikter för att öka graden av 
CT och empati och att detta skulle kunna åstadkommas med en demokratisk atmosfär 
där eleverna kan exponeras för varandras åsikter. En distansutbildning borde ha svårt att 
förmedla en demokratisk pedagogik genom att eleverna missar mötet med andra elever. 
Dock kan tekniken ersätta detta via datakommunikation med andra elever men frågan är 
om tekniken är lika effektiv som det mänskliga mötet? En hypotes är att 
distansutbildningens elever har en lägre emotionell empati och kan på så sätt inte vara 
lika kritiska när de resonerar kring problemfrågor som kan röra allt från religion till 
samhällspolitik, eller vilket ämne som nu läraren väljer att ta upp på sitt schema. 
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