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Forskning hävdar att det i ett allt mer informationsrikt samhälle ställs högre krav på 
kritiskt tänkande. Denna förmåga är därför viktig att utveckla hos oss som samhälls-
medborgare. Av den anledningen är det i skolan nödvändigt att så tidigt som möjligt 
påbörja utvecklingen av detta förhållningssätt hos eleverna. Det finns dock en mot-
sättning mellan att som demokratifostrande institution upprätthålla en norm, samti-
digt som skolans uppgift är att utbilda eleverna till kritiskt tänkande och därmed 
uppmuntra dem till att ifrågasätta densamma. Syftet med den här studien var därför 
att ta reda på hur gymnasielärare arbetar med att utmana eleverna till ett kritiskt för-
hållningssätt. Under vårterminen 2013 genomförde jag fyra lärarintervjuer som be-
rörde elevers syn på demokrati, samt lärarnas syn på kritiskt tänkande. Resultatet 
visade att samtliga lärare tycktes medvetna om betydelsen av kritiskt tänkande och 
att de i sin undervisning uppmuntrade eleverna att utveckla denna förmåga. De upp-
fattade också att elever ansåg demokrati vara något abstrakt och att de inte var sam-
hällsengagerade. Slutsatsen blev att elever bör få förståelse för det kritiska tänkan-
dets betydelse. Lärare bör även skapa ett klassrumsklimat, där eleven i dialog med 
andra tillåts pröva sina idéer och därigenom utveckla sitt kritiska tänkande. 

__________________________________________________________ 
 
Nyckelord: Kritiskt tänkande, demokrati, stoff- och processkunskap, didaktik, 
undervisning, pedagogik  
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1 Inledning 
I ett allt mer individualiserat och globaliserat samhälle, är kritiskt tänkande något es-
sentiellt för oss som självständiga individer. Förmågan att kunna föra nyanserade re-
sonemang, värdera källor, se samband, förstå sin omvärld och placera sig själv i ett 
större socialt sammanhang, är viktiga färdigheter vi bör utveckla för att fungera som 
aktiva samhällsmedborgare. Det kritiska tänkandet blir därmed en grundläggande 
mekanism i en välfungerande demokrati.  
 
Av samma anledning fyller skolan, som demokratifostrande institution, en viktig 
funktion. Det är i denna miljö vi som lärare kan påverka våra elever att tänka mer kri-
tisk och på så sätt förbereda dem för högre studier och ett mer aktivt liv som medbor-
gare. Studier visar dessutom att individer uppväxta med välutbildade föräldrar och i 
mer litterata hem har bättre förutsättningar att klara sig som medborgare i ett demo-
kratiskt samhälle. Skolan bör vara en arena där alla kan ges möjligheten att utveckla 
sitt kritiska förhållningssätt och sin medvetenhet kring de rättigheter och skyldighet-
er demokratin stipulerar. 
 
Det uppstår emellertid ett dilemma, då skolan som demokratifostrande institution 
reproducerar normen om demokratins totalitet, snarare är verkar för att utveckla 
den. Det kritiska tänkandet blir ett hot mot rådande konsensus, samtidigt som det är 
skolans uppdrag att utveckla denna färdighet hos eleverna. 
 
Kritiskt tänkande tar delvis sin utgångspunkt i faktakunskaper, i denna studie kallad 
stoffkunskap, vilka bör placeras i ett större sammanhang och belysas från flera infall-
svinklar – det vill säga processkunskap. Denna meningsskapande process är en viktig 
del i utvecklandet av en högre form av kunskap. Det kritiska tänkandet är verktyget 
vilken eleven konstruerar i denna process. Samtidigt hämmas denna utveckling om 
stoffkunskaper får större betydelse. Därmed blir lärarens roll extra viktig i strävan 
mot att hjälpa eleven nå denna kunskapsnivå. 
 
Studien kommer mot denna bakgrund fokusera på vad kritiskt tänkande är, varför 
det behövs, samt vilken form av kunskap som är värdefull. Studiens resultat kommer 
inte nå någon generaliserbar slutsats, utan ska endast ses som ett lokalt stickprov där 
de respondenter som medverkat i intervjuerna lyfter fram sina erfarenheter kring 
ämnet kritiskt tänkande i undervisningen. Genom dessa intervjuer hoppas jag nå för-
ståelse för hur mitt teoretiska resonemang återspeglar verkligheten, samtidigt som 
denna kvalitativa studie kan väcka nya intressanta frågor.  



 

 

6 

2 Litteraturgenomgång 
Genomgången av litteraturen är tematiskt uppbyggd. I de tre första avsnitten (2.1, 2.2 
och 2.3) belyses dels kritiskt tänkande i läroplanen, dels det dilemma skolan möter i 
strävan efter att främja denna kunskap och dessutom beskrivs hur elever uppfattar 
demokrati. Vidare ges läsaren i kapitel 2.4 och 2.5 en större förståelse för begreppet 
kritiskt tänkande. Dessutom följer i det sista avsnittet (2.6) en redogörelse för kritiskt 
tänkande i undervisningen. Avslutningsvis finner ni en sammanfattning i kapitel 2.7. 

2.1 Aspekter på begreppet ”kritiskt tänkande” i 
läroplanen Gy11 

Inledningsvis i studien har jag i detta avsnitt valt att lyfta fram citat ur läroplanens 
två första kapitel som dels berör vikten av ett kritiskt förhållningssätt, dels beskriver 
skolans uppgift att uppmana till detsamma. Anledningen till valet av styrdokument 
kan härröras till metoden där respondenterna i studien är gymnasielärare. En kanske 
viktigare anledning är valet av läroplanens två första kapitel, där skolans värdegrund, 
uppgift, mål och riktlinjer formulerats. Citaten visar övergripande vad som ska för-
medlas i undervisningen, samt vad som förväntas av eleverna. I sökandet har jag 
även letat efter formuleringar och uppmaningar som handlar om kopplingen mellan 
kritiskt tänkande och demokrati. 
 
Det första citatet är hämtat från läroplanens första avsnitt: Värdegrund och uppgifter. 
I dess underrubrik ”Skolans uppdrag” går att läsa följande: 
 

Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informat-
ionsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda 
ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta 
och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig 
eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. (Gy 11:7) 
  

Vidare framgår i ”Övergripande mål och riktlinjer”, i underrubriken ”Kunskaper” att: 
 

[…] eleven kan använda sina kunskaper som redskap för att kritiskt granska och vär-
dera påståenden och förhållanden. (Gy 11:9) 

 
samt 

 
[…] har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för 
att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. (Gy 11:10) 
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Slutligen finner vi ett citat från samma huvudrubrik som ovan, men i underrubriken 
”Elevens ansvar och inflytande”:  
 

Skolans mål är att varje elev stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och till-
sammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. (Gy 11:13) 

 
I övrigt finner jag inte några tydliga uppmaningar till att i undervisningen lyfta fram 
kritiskt tänkande som en process i en levande demokrati. Dock bör vi påminna oss 
om att läroplanens uppgift i första hand är att förmedla den svenska skolans demo-
kratiska värden samt dess mål och riktlinjer på ett tydligt sätt. Den är inte tänkt att 
informera om hur varje elev enskilt kan påverka utvecklingen av demokratin ur ett 
vidare perspektiv. I nästa kapitel vill jag ändå problematisera detta ytterligare.  

2.2 Skolans och demokratins dilemma 

Långström & Virta (2011), som menar att det finns en motsättning mellan just sko-
lans uppdrag att fostra eleverna till demokratiska medborgare och samtidigt utveckla 
elevernas kritiska tänkande. På så sätt skapas nämligen ett ”hot” mot demokratin i 
sig, och uppdraget att till demokratin socialisera in nya generationer kan bli proble-
matiskt.  
 
Långström & Virta (2011) betonar alltså skolans uttalade uppdrag som demokrati-
fostrande institution, som i flera avseenden snarare upprätthåller en fulländad de-
mokrati, vilket i sin tur går emot uppdraget att ge eleverna möjlighet att påverka den. 
De framhåller även att den demokratisyn som skolan förmedlar medför att endast 
vissa individer ges möjlighet att socialiseras in i den och kan på så sätt klara sig be-
tydligt bättre i systemet. Ju bättre du tillägnat dig skolans samhällssyn, desto bättre 
kan du klara dig som medborgare. Långströms & Virtas poäng blir att det slutligen 
handlar om klasstillhörighet, där det kulturella kapitalet – det vill säga individens 
tillgång till exempelvis bildning, språkanvändning och kritiskt tänkande – är avgö-
rande för hur effektivt en individ kan anpassa sig till den önskade normen. Även 
Ekerwald & Säfström (2012) hävdar att elever från mer litterata hem med högre kul-
turellt kapital har en betydligt större medvetenhet kring sin roll i det demokratiska 
samhället. Det motsatta gäller för de ungdomar som kommer från mindre litterata 
hem med outbildade föräldrar. Dessa känner istället en större maktlöshet och ett 
svalare intresse för demokratifrågor och sin roll i samhällssystemet. 
 
Ekerwald & Säfström (2012) belyser även de, precis som Långström & Virta (2011), 
dilemmat skolan står inför, men tar en annan utgångspunkt. De hävdar utifrån sin 
forskning att skolans värdegrund inte utgår från elevernas verklighet utan snarare 
från en på förhand given idealbild av en sådan. Detta gör att eleverna endast ser de-
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mokrati som ett abstrakt begrepp och inte som någonting levande och föränderligt – 
eller för den delen konkret. De känner dessutom inte att de aktivt kan medverka till 
att förändra den. 

2.3 Ungdomars syn på det demokratiska sam-
hället 

Det kan i detta sammanhang vara på sin plats att berätta något om hur skolungdomar 
ser på samhället och demokratin. Enligt Långström & Virta (2011) visar studier att 
svenska ungdomar är tämligen ointresserade av samhället och sin möjlighet att 
kunna påverka det. Även bland vuxna är intresset relativt svagt, men på grund av den 
del av befolkningen som ändå värdesätter sin röst kan demokratin fortleva. Av den 
anledningen är det, enligt Amnå (i Långström & Virta 2011), också viktigt att ge ung-
domar möjligheten att vara med och påverka sin egen och andras tillvaro.  
 
En grundläggande beståndsdel i den demokratiska värdegrunden är, enligt Ekerwald 
& Säfström (2012), som bekant att sträva efter ett jämlikt samhälle där toleransen för 
olikheter ska råda. Detta leder dock istället till att olikheter indirekt osynliggörs, ef-
tersom alla i slutändan måste underordna sig och socialiseras in i samma norm. Ele-
verna som medverkat i Ekerwalds & Säfströms studie hävdar att skolan på ett tydligt 
sätt redogör för vad som är normalt och inte. Man förväntas underordna sig den de-
mokratiska och förutbestämda normen – vilken inte tar hänsyn till individernas olik-
heter eller skilda erfarenheter.  
 
Avslutningsvis framhåller Brodin (2007:201), som studerat olika klassrumsklimat, 
att undervisningen, vilket även Långström & Virta (2011) hävdar, inte explicit ska 
syfta till att eleverna ska förändra och göra sin omvärld begriplig, utan snarare ge 
dem verktyget till det, det vill säga kritiskt tänkande. Eleverna bör alltså ges möjlig-
heten till att påverka och förstå sin omvärld.  

2.4 Vad innebär kritiskt tänkande? 

Hultén, Hultman & Eriksson (2007:16) menar att kritisk tänkande innebär ett för-
hållningssätt, vilket i grunden syftar till att finna lösningar på problem och att kunna 
reflektera över kunskap, samt förstå att denna förmåga till reflektion ständigt befin-
ner sig i en process. Stenbock-Hult (2004:49-50) menar även de att kritiskt tänkande 
kännetecknas av problemlösning, men att förhållningssättet innefattas av flera del-
komponenter. Med utgångspunkt från Karl Poppers (i Stenbock-Hult 2004:49-50) 
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kritiska rationalism redogör de för sju kännetecken som karaktäriserar just kritiskt 
tänkande. Dels handlar det om ett rationellt tänkande där förnuftet står i centrum, 
dels utgår förnuftet från individens principer. Dessutom räknas de rationella käns-
lorna i form av empati som en delkomponent till tänkandet. Vidare anses personens 
ödmjukhet och öppenhet gentemot andras tankar och argument som viktiga egen-
skaper. Förmågan till självkritik och viljan att skapa dialog samt ha en insikt om att 
det kritiska tänkandet är avgörande för den personliga, kollektiva och demokratiska 
utvecklingen anses dessutom känneteckna en kritiskt tänkande individ. 
 
Långström & Virta (2011:108-109) resonerar även de kring det kritiska tänkandet 
som en viktig egenskap hos oss människor. Begreppet menar de är svårt att precisera, 
men det handlar i grunden om hur vi tar emot och värderar information. Genom att 
ställa kritiska frågor till den information vi möter lär vi oss till exempel att ”kolla hur 
starka olika argument är”, ”skilja mellan fakta, som kan bevisas, och värderingar och 
åsikter” och ”skilja mellan relevant och irrelevant information”. 
 
I likhet med Långström & Virta (2011) anser även Stenbock-Hult (2004:14) att be-
greppet kritiskt tänkande är problematiskt att precisera, eftersom det historiskt sett 
skapat både negativa och positiva associationer. Hon hävdar att diskussionen kring 
begreppet kommit att handla om rationellt kontra irrationellt tänkande, där det rat-
ionella tänkandet uteslutit känslomässiga aspekter och därför enbart kommit att fo-
kusera på det som varit greppbart. Stenbock-Hult vill därför understryka att begrep-
pet kritiskt tänkande har flera definitioner, samt inbegriper mer än endast intellektu-
ella förmågor. Hon hävdar att en kritiskt tänkande individ inte bara använder sitt rat-
ionella tänkande, utan även sina känslor. Sammanfattningsvis skriver hon: 
 

Den kritiskt tänkande personen strävar att granska det tänkande som ligger bakom 
hennes emotioner och känslor, att avhålla sig från att fälla omdömen när hon inte har 
tillräckligt med evidens, […] använda insikter från ett ämne för att belysa och rätta ett 
annat ämne, att skilja mellan fakta och ideal och mellan vad hon är och vad hon vill 
vara, att skilja mellan det som är relevant och det som är irrelevant, det som är viktigt 
och det som är trivialt, att dra plausibla slutsatser och att skilja slutsatserna från det re-
sonemang som stöder dem. (Stenbock-Hult 2004:141-142)  
 

Brodin (2007:200) problematiserar kritiskt tänkande ytterligare genom att, utifrån 
studier av den historiska utvecklingen av begreppet, poängtera hur den reflekterande 
individen ofta utgår från ett missnöje och en vilja att utveckla känd och okänd kun-
skap utifrån en känsla av engagemang. Genom att förstå sin omvärld blir man också 
kapabel att förändra den. Det handlar alltså enligt henne om en inneboende frustrat-
ion i kombination med en vilja att förstå: 
 

Also that which is still unknown becomes a subject of dissatisfaction, since the un-
known entails the limits as well as the possibilities of nature and human life. Hence, by 
his or her dissatisfaction with both the known and the unknown, the critical thinker in 
scholarship is forced to prepare the way for yet other ways of understanding nature and 
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human life, opening the possibility of mastering and/or changing the world. This con-
cern for understanding the world, in order to master or change it, could be derived 
from an underlying sense of care. […] there is also a will to care and a will to know, con-
tradicting the sense of dissatisfaction. This will is fundamental for mastering the world 
as well as for changing it. (Brodin 2007:200) 

2.5 Varför kritiskt tänkande? 

När vi nu skapat en förståelse för vad kritiskt tänkande är, tänkte jag mer djupgående 
gå in på varför denna färdighet är nödvändig för oss som individer. Att tänka kritiskt 
innebär nämligen, enligt Halpern (2003:2-3), att kunna lösa problem som vi ställs 
inför, inte bara vetenskapliga, utan även personliga och kollektiva, vilket på lång sikt 
kan leda till paradigmskiften och samhällelig utveckling. Halpern (2003:2-3) berättar 
också varför det är av yttersta vikt att hela mänskligheten – eller mer precist: varje 
samhälles gemensamma arbetskraft – utvecklar sin intelligens och kritiska förmåga. 
Hon menar att den tekniska utvecklingen förändras i rasande takt och därmed ställer 
högre krav på utbildning. Vår framtid vilar nämligen på att vi kan hantera stora 
mängder information, så vi kan använda den på rätt sätt och med rätt avsikter. Varje 
ny generation behöver enligt henne mer utbildning än den föregående, just på grund 
av den snabba utvecklingen och mängden information som finns att tillgå. Detta är 
således vårt sekels absolut viktigaste utmaning. Hon framhåller därför vad vårt indi-
viduella och kollektiva tänkande kan få för konsekvenser genom att placera vårt tän-
kande och handlande i en internationell kontext: 
 

The information glut and the constantly changing workplace are not the only reason 
why critical thinking is more critical now than at any previous time in history. For the 
first time in history, we have the ability to destroy all life on earth. The decisions that 
we make as individuals and as a society regarding the economy, conservation of natural 
resources, and the development of nuclear weapons will affect future generations of all 
people around the world. (Halpern 2003:3) 
 

Även Hultén, Hultman & Eriksson (2007:15) lyfter fram vår allt mer globaliserade 
värld som ett argument till varför vi bör utveckla vårt kritiska tänkande. De menar att 
dagens storföretag idag agerar på en internationell arena vilket i sin tur medför att 
rörligheten på ”information, tjänster, kapital och människor” ökar. Detta innebär att 
vi som individer måste lära oss att hantera större mängder information i en betydligt 
snabbare takt än tidigare.  
 
Nickerson (i Långström & Virta 2011:109) ger också några korta exempel på varför 
kritiskt tänkande är nödvändigt för samhället, men framhåller även varför elever bör 
utveckla denna förmåga. Dels är den nyttig för den enskilda personen eftersom den 
kan vara till hjälp i yrkesliv och studier, dels kommer det kritiska tänkandet till an-



 

 

11 

vändning vid problemlösning. Dels handlar det om att kunna vara delaktig i ett de-
mokratiskt samhälle. Han skriver, precis som Halpern (2003), att ett kritiskt förhåll-
ningssätt även kan bidra till problemlösning ur ett internationellt perspektiv. 
 
Varje individ bör enligt Larsson (2000:5-10) ges förutsättningar att kunna reflektera 
över sin omvärld och bli medveten om sin roll, sitt ansvar och sina rättigheter för att 
en demokrati ska upprätthållas och utvecklas. Han anser det vara viktigt för vårt de-
mokratiska samhälle att varje medborgare, oavsett intellektuell förmåga, måste ges 
möjligheten att utveckla sitt kritiska tänkande för att nå personlig utveckling, kunna 
göra viktiga livsval och dessutom våga påverka sin egen och andras situation. Larsson 
(2000:68) understryker dessutom att en demokrati aldrig ska ses som statisk:  

 
Demokratin kan också förbättras, om fler blir engagerade och försöker ta till vara dess 
möjligheter. […]. Därför kan demokratin aldrig betraktas som slutgiltigt utformad, den 
kan nämligen alltid ändras. Dess utformning och innehåll måste dock överensstämma 
med vad som ryms inom den allmänt accepterade definitionen.  

2.6 Kritiskt tänkande i undervisningen 

Med vetskapen om det kritiska tänkandets betydelse för individen och demokratins 
fortlevnad, vill jag här redogöra för vad forskningen säger om det reflekterande för-
hållningssättet i skolundervisningen. Citatet nedan får därför inleda detta avsnitt.  
 

Varför är det så viktigt att se kritiskt tänkande som ett mål i utbildning och undervis-
ning? […]. Personer som tänker kritiskt har en förmåga att uppfatta sina individuella liv 
i ett större socialt sammanhang. De inser att deras personliga liv till en del är sociala 
produkter. De inser också att värderingar, uppfattningar och beteendenormer är kultu-
rella produkter. (Stenbock-Hult 2004:9)  
 

Så skriver Stenbock-Hult (2004:197-202), men menar också att läraren har en cen-
tral roll i undervisningen. Det är läraren som i första hand måste ha utvecklat ett kri-
tiskt förhållningssätt innan hon för vidare det till sina elever. Samtidigt måste läraren 
ha stark tilltro till att kritiskt tänkande är av betydelse; inte bara för sig själv, utan 
även för eleverna och samhället i stort. En sådan övertygelse förutsätter i sin tur att 
läraren måste vara beredd på att bli ifrågasatt. 
 
Hultén, Hultman & Eriksson (2007:137-139) framhåller vikten av att skapa ett läran-
deklimat där samtliga parter känner sig trygga med att framföra sin åsikt. Oavsett om 
parterna är överens eller inte så är syftet snarare att poängtera och lyfta fram att olika 
uppfattningar är något naturligt och att det är dessa som möjligen får oss att förändra 
vår kunskap och våra värderingar. Men enligt författarna ställer även detta krav på 
mognad hos individerna som deltar i samtalet.  
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En anledning till att undervisningen sällan leder till kritiskt utmanande uppgifter är 
att läraren känner en oro inför att de ska uppfattas som komplicerade. Hultén, Hult-
man & Eriksson (2007:138) skriver att: 

 
[…] det är lättare att undervisa om det som varit än det som är eller blir. Det går lättare 
att strukturera historien, att klassificera, rita skiljelinjer och sätta små etiketter på det 
som redan har dokumenterats. Det är betydligt svårare och mer riskabelt att ta upp le-
vande processer, något som håller på att förändras. 
 

Dessutom skriver Halpern (2003:5), som studerat amerikanska högskolestudenters 
sätt att tänka kritiskt, att lärare oftast förväntar sig att eleverna redan behärskar detta 
när de börjar studera på högre nivå. Men enligt henne visar forskning att så inte är 
fallet. Endast cirka 25 procent av amerikanska studenter har vid sitt första år på uni-
versitetet eller högskolan fått möjlighet att utveckla sitt kritiska tänkande. Detta kan, 
ur min synvinkel, ses som ett tecken på att eleverna inte lärt sig detta från tidigare 
studier. 
 
En annan viktig aspekt på kritiskt tänkande, och som även bör medvetandegöras hos 
läraren, är att det, enligt Stenbock-Hult (2004:196), utvecklas i flera nivåer. Hon me-
nar att vi kan urskilja tre specifika nivåer där individen, eller i vårt fall elev och lärare, 
i första stadiet utvecklar ett mod att ”Tänka, koncentrera sig, fråga, våga, lyssna”. 
Nästa nivå kräver ett ”Engagemang, ifrågasättande”, vilket i sin tur förutsätter äm-
nesspecifik kunskap. Slutligen, vid den högsta nivån, förs en gemensam dialog och ett 
gemensamt sökande efter kunskap. Detta kräver ”Mogen empati, rationalitet”. Vid 
den högsta nivån är alltså samtliga individer att betrakta som kritiskt tänkande. 
  
Som lärare bör man, enligt Långström & Virta (2011:109), skapa uppgifter som sti-
mulerar och motiverar eleverna till kritiskt tänkande. Det är även viktigt att de expo-
neras för problem, samtidigt som de ska kunna visa på samband och förstå att olika 
företeelser kan ses från flera perspektiv. Även om det ”mekaniska lärandet” i grunden 
är värdefullt för alla individer, är det inte, enligt Larsson (2000:5-8), förrän vi kan 
tolka och problematisera det vi lär oss som vi når en högre form av kunskap. Det är 
detta man inom skolan bör medvetandegöra hos eleverna så att deras analytiska för-
måga utvecklas och blir ett verktyg de kan använda i sitt fortsatta lärande. Vidare för-
klarar Larsson ytterligare en dimension av att förmå eleverna till att tänka mer reflek-
terande: 

 
En fungerande demokrati förutsätter mer eller mindre att medborgarna kan självstän-
digt värdera det som sker, för att kunna ta ställning i den demokratiska processen. Där-
för är det ur denna synvinkel en angelägenhet för skolan att träna eleverna i kritiskt 
tänkande och analys. Detta kan inte ske utan skicklig och återkommande undervisning 
och handledning. Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. (Lar-
sson 2000:8) 
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2.6.1 Process- och stoffkunskap  

Enligt Hammarlund (2012) innebär processkunskapen att historikern i sitt arbete, 
utifrån data, kritiskt prövar orsakssamband och dess relevans för att på så sätt bygga 
en välgrundad berättelse. Utan processkunskapen görs inte stoffet meningsfullt och 
kan därför inte sättas in i ett större sammanhang, utan förblir faktakunskap utan 
egentligt värde. Det är när kausalsambanden lyfts fram och binder samman den 
grundläggande faktakunskapen med processkunskapen som stoffet blir levande. 
 
I undervisningssituationer bör dessa två former av kunskapsinlärning därför medve-
tandegöras hos eleverna. Hammarlund (2012) skriver att förståelsen för sambandet 
mellan dem är viktigt för eleven. Han menar att varken det ena eller det andra ska 
dominera i undervisningen, utan samspela med varandra för att ge förståelse till de 
kausala sambandens betydelse i framförallt historieundervisningen. 
 
Vidare hävdar Hammarlund (2012) att den svenska skolan är tyngd av traditioner 
och fortfarande starkt fokuserad på stoffkunskapens betydelse. Han förutspår dessu-
tom ett vidmakthållande av denna tradition och lyfter därmed fram flera orsaker till 
detta. I 2011 års kursplan för historia finns till exempel stort fokus på stoffkunskap, 
varför det för läraren blir en tidsmässig utmaning att hinna reflektera över den. Detta 
gör att processkunskapen kan komma att bli skjuten åt sidan. Läroböckerna är även 
de inriktade på stoffkunskap vilket medför att de endast i enstaka fall övergår från 
reproducerande till reflekterande. Avslutningsvis skriver Hammarlund att skolors 
strävan efter höga betyg, i syfte att höja skolans anseende, resulterar i att eleverna 
övas inför de nationella proven där stoffkunskap snarare är processkunskap står i fo-
kus.  

2.7 Sammanfattning 

Forskningen visar sammanfattningsvis att det kritiska tänkandet är en synnerligen 
viktig förmåga att utveckla hos varje individ, då den dels hjälper oss att förstå vår 
omvärld och dels möjliggör en insikt om att vi kan påverka den. Detta blir extra vik-
tigt i vår allt mer informationsrika värld, eftersom det kontinuerligt ställs högre krav 
på att kunna granska informationen kritisk. Då mängden information ständigt ökar 
krävs också att nya generationer ges mer utbildning än de föregående. För att en in-
divid ska klara sig i sitt samhälle krävs därför ett kritiskt förhållningssätt. 
  
Många ungdomar intresserar sig inte för samhället eller sina demokratiska rättighet-
er, något som kan leda till att det demokratiska systemet inte nyttjas fullt ut. Samti-
digt är elevernas sociokulturella bakgrund av stor betydelse för hur pass väl de kan 
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socialiseras in i samhällssystemet. Av den anledningen fyller skolan en viktig roll att 
ge samtliga elever möjlighet till utvecklandet av och förståelsen för sitt kritiskt tän-
kande och sina medborgerliga rättigheter. Detta är ju som bekant i linje med skolans 
demokratiska uppdrag. Dock finns en motsägelse mellan att utbilda svenska elever 
till att tänka kritiskt och att samtidigt upprätthålla en samhällsnorm. Detta ställer 
krav på att läraren vågar utmana eleverna att ifrågasätta, reflektera över och granska 
faktastoffet och undervisningen. 
 
I undervisningen bör man för eleven synliggöra kunskapskraven samt vilken form av 
kunskap som är mest användbar. Den grundläggande stoffkunskapen är ytterst nöd-
vändig, men bör sättas in i ett större sammanhang. Det är processkunskapen, där 
man söker efter kausalsamband och kritiskt granskar informationen, som bör ges 
mer utrymme i undervisningen. Hammarlund (2012) hävdar nämligen att dagens 
undervisning är allt för fokuserad på stoffkunskaper, vilket inte förbättrar möjlighet-
erna till att träna eleverna i kritiskt tänkande.  
 
Genom att så tidigt som möjlig i utbildningen utmana eleverna till kritiskt tänkande 
och ge dem förståelsen för att de har en viktig roll i samhället, förbereder vi dem för 
högre studier, ett kommande yrkesliv och en vardag som demokratiska medborgare. 
Vi stärker även deras självkänsla genom att utveckla deras intellektuella kapacitet. Vi 
ger dem även en förståelse för att demokratin är levande och möjlig att ifrågasätta. 
Det är därför nödvändigt att som lärare medvetandegöra och praktisera en lärande-
miljö där eleverna utmanas och uppmuntras till kritiskt tänkande. 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien blir att genom en kvalitativ undersökning finna svar på hur gym-
nasielärare uppfattar elevernas syn på demokrati och hur lärarna resonerar kring sitt 
arbete med kritiskt tänkande i skolundervisningen. För att uppnå detta syfte formule-
ras fyra forskningsfrågor, vilka samtidigt utgör underlaget i intervjuerna.  

1. Hur upplever lärarna att eleverna tänker kring sin roll i det demokratiska 
samhället? 

2. Vilket syfte fyller kritisk tänkande enligt lärarna? 
3. Vilka metoder använder lärarna för att utmana eleverna till kritiskt tän-

kande? 
4. Vilken form av kunskap strävar lärarna efter att uppnå? 
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4 Metod och material 
I följande kapitel beskrivs studiens metodval och dess material. Dessutom förs en 
diskussion kring studiens tillförlitlighet, samt de etiska principer som denna veten-
skapliga undersökning fordrar. 

4.1 Metodval 

Studien utgår från en kvalitativ metod vilken ämnar ge ett resultat byggt på inter-
vjuer. Detta motiveras, med stöd från Stukát (2005), genom att syftet med studien är 
att söka tolka och förstå en eller flera företeelser. Syftet är inte att utifrån resultatet 
söka generalisera, utan snarare belysa hur fyra gymnasielärare resonerar kring och 
ser på ämnet kritiskt tänkande. En kvalitativ studie, där jag använder mig av semi-
strukturerade frågor, kommer visa mer djupgående resonemang och resultera i mer 
tolkningsbara svar utifrån forskningsfrågorna.  
 
En kvantitativ studie kan ge mer generaliserbar data då den gör det möjligt att nå be-
tydligt fler människor. Stukát (2005) menar dock att den kvalitativa metoden lämpar 
sig bättre då man som forskare vill beskriva ett fenomen ur ett annorlunda perspek-
tiv. Objektiviteten och generaliserbarheten är därmed inte lika viktig som vid en 
kvantitativ studie. Utifrån det resonemanget valdes därför en kvalitativ ansats.  

4.2 Material  

Materialet består av fyra semistrukturerade intervjuer, där underlaget bygger på stu-
diens forskningsfrågor. Dessa anser jag vara tillräckligt öppna för att fungera som in-
tervjufrågor, eftersom respondenten ges möjlighet att lämna tillräckligt uttömmande 
svar, samtidigt som forskningsfrågorna blir tydligt besvarade. Dessutom finns följd-
frågor som söker leda in intervjupersonen i djupare resonemang. Utifrån denna mo-
dell hoppas jag sedan kunna föra ett givande resonemang.  
 
Intervjuer spelas in med hjälp av mikrofon och skrivs sedan ned i digital form. Uti-
från det digitala materialet lyfter jag sedan ut sådant jag anser vara relevant för stu-
dien. På så sätt blir materialet och resultatet mer kärnfullt och tydligt.  
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4.2.1 Urval och insamlingsmetod 

Urvalet av skola och respondenter skedde inte slumpvis utan genom ett tidigare sam-
arbete. Samtliga lärare som medverkat i studien arbetar på samma arbetsplats. Kon-
takten med lärarna upprättades under vårterminen och tidpunkt för intervjuer be-
stämdes per mejlkorrespondens. Ett missivbrev (se bilaga 1) sändes till dem i god tid 
innan intervjutillfället. Dessa ägde sedan rum på deras arbetsplats, där lärarna själva 
valde vilken lokal intervjun skulle äga rum. Intervjuerna spelades sedan in och tog 
uppskattningsvis 30 minuter. Samtliga lokaler där inspelningen ägde rum var tomma 
och utan störande ljud. 

4.2.2 Beskrivning av skola och respondenter 

Skolan är belägen strax utanför en medelstor stad i mellersta Sverige och grundades 
år 1953. På skolan finns cirka 1200 elever och 100 lärare. Lärarna som medverkar i 
studien befinner sig i åldersspannet 30 till 60 år med varierande mängd yrkesverk-
samma år.  

Namnen på lärarna ä fingerade och namnges i studien enligt följande: Karin, Caro-
line, Jonas och Henrik. Karin är lärare i historia och samhällskunskap, Caroline i 
svenska och svenska som andraspråk, Jonas i svenska och mediaämnen och Henrik i 
samhälls- och religionskunskap. 

4.3 Tillförlitlighet och etiska principer 

Studien är inte generaliserbar då den endast bygger på ett lokalt stickprov. Tillförlit-
ligheten kan därför inte ses som hög ur representativitetssynpunkt, även om syftet 
inte varit att konstruera en allmän bild av hur skolundervisningen ser ut. Studiens 
omfång är heller inte särskilt stor, men förhoppningen är att den kan belysa viss pro-
blematik inom ämnet.  

I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principerna har de fyra hu-
vudkraven – informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet – ta-
gits i beaktande. Informationskravet uppfylls genom att personerna i missivbrevet 
erhållit allmän information om studiens syfte och upplägg, samt deras roll i den-
samma. Dessutom finns det i missivbrevet kontaktuppgifter och information om rö-
rande vilken akademi jag tillhör. Samtyckeskravet är uppfyllt då medverkan i studien 
varit frivillig. I linje med konfidentialitetskravet är det endast jag som känner till de 
medverkandes egentliga namn, samt vilken skola de arbetar på. Dessutom har ingen 
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annan än jag tillgång till undersökningsmaterialet. Enligt nyttjandekravet kommer 
denna studie endast att användas för forskningsändamål och inte för kommersiellt 
bruk.  

5 Resultat av intervjuer  
Resultatet delas in i fyra teman och utgår från de huvudfrågor intervjuerna byggde 
på. Inom varje tema lyfter jag fram kommentarer från samtliga respondenter och re-
dogör för likheter och olikheter. Tanken är att du som läsare ska få en nyanserad bild 
av lärarnas resonemang och på så sätt nå förståelse för skilda och likvärdiga stånd-
punkter utifrån olika frågeställningar.  Syftet är även att det tematiska upplägget blir 
mer precist och kortfattat, vilket tydliggör resultatet ytterligare.  

5.1 Elevers tankar kring demokrati 

Samtliga respondenter upplever att eleverna tar demokratin för givet och att de foku-
serar mer på sina rättigheter, snarare än sina skyldigheter. Demokratin uppfattas 
som något självklart - ett ”färdigt system”. Karin förklarar att de inte anser demokra-
tin vara något som är värt att kämpa för. Det finns dessutom ett svagt intresse för 
demokratin och att medverka i utvecklandet av undervisningen. Även Jonas diskute-
rar elevdemokratin, där tanken är att eleverna själva skall få vara med och påverka. 
Han belyser problematiken kring att ge dem möjligheten att påverka och att sedan 
bemöta åsikterna genom att inte ta dem på allvar. Detta undergräver elevernas tro på 
demokratin.   

Caroline ser att utlandsfödda elever med annan kulturell bakgrund på ett mer intres-
serat sätt yttrar sig om demokratin som positiv och värdefull. Hon hävdar även att 
demokratin skall återspeglas i klassrumsmiljön för att hos eleverna skapa förståelse 
för demokratiska värden och på så sätt förberedas för ett liv utanför skolan.  

De intervjuade kan inte se någon koppling mellan social bakgrund och samhällsin-
tresse, även om Henrik ser skillnader mellan hur aktiva och intresserade eleverna är 
inom vissa gymnasieprogram. Han menar att det inom yrkesförberedande program 
finns en mindre tolerans för kulturella olikheter och ett större fokus på ”vi och dem”, 
till skillnad från högskoleförberedande program. 
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5.2 Betydelsen av kritiskt tänkande 

Respondenterna svarar enhälligt att det kritiska tänkande är avgörande för hur väl du 
kommer att klara dig som samhällsmedborgare. De hävdar att kritiskt tänkande i 
grunden handlar om att inte låta sig bli manipulerad. Karin lägger tonvikt vid vårt 
stora informationsflöde, vilket även Jonas gör. Han menar också att yttrandefriheten 
blir verkningslös om medborgarna inte har förmågan att granska varandras argu-
ment kritiskt. 

Caroline ser att det i dagens samhälle existerar ett utbrett ”tyckande”, som sällan 
grundar sig på vetenskapliga argument. Det är därför viktigt att som lärare ge dem 
kunskaper att använda sig av i sin argumentation. Hon anser också att det är viktigt 
att utmana eleverna genom att ställa följdfrågor som får dem att tänka mer nyanse-
rat.  

Samtliga lärare hävdar att källkritik är grunden till kritiskt tänkande. I egenskap av 
samhällslärare betonar både Henrik och Karin värdet i att värdera sanningshalten i 
olika källor. Båda hävdar att källkritik tillämpas på ett tidigt stadie i undervisningen 
och utvecklas sedan till att eleverna förväntas koppla kritiken till förvärvad kunskap 
och på så sätt resonera mer nyanserat. 

5.3 Att arbeta med kritiskt tänkande 

I intervjuerna hävdar samtliga respondenter att de känner sig bekväma med att bli 
ifrågasatta av eleverna. De ser detta som något positivt och utmanar dem gärna till 
det. Jonas förklarar att han ofta ställer följdfrågor snarare än ger eleverna korrekta 
svar. Henrik påpekar emellertid att de diskussioner som uppstår bör vara seriösa och 
ligga på en för årskursen och ämnet relevant nivå. Ifrågasättandet leder enligt Caro-
line till att eleverna kan utveckla ett mer reflekterande och nyanserat förhållnings-
sätt.  

Henrik och Caroline noterar en betydande skillnad i mognadsgrad mellan elever i 
årskurs ett och två. De hävdar att det kritiska tänkandet därför måste utgå från ele-
vens nivå och succesivt utvecklas i form av en progressionstrappa. Henrik menar att 
det vetenskapliga tänkandet först nås och blir begripligt när eleverna blir något äldre. 
Detta vidhåller även Karin som anser att man bör utmana eleverna från en enklare 
nivå till en mer avancerad.  

Henrik och Jonas beskriver en metod där de utgår från filmer och dokumentärer, där 
handlingen har olika grader av sanningshalt. Denna metod skapar enligt dem ett stort 
intresse hos eleverna, då de i många fall känner sig manipulerade och på så sätt ut-
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vecklar en vilja att skapa förståelse. För att visa det mediala inflytandet på en befolk-
ning brukar även Jonas visa en dokumentär om den italienska politikern Berlusconi 
och för därefter en diskussion med eleverna. Han visar också olika journalistiska tex-
ter för sina elever och försöker därmed medvetandegöra att dessa kan vara politiskt 
färgade eller utgå från en dold agenda. 

5.4 Strävan efter viss kunskap 

Karin och Jonas menar att strävan efter ett mer kritiskt tänkande hör ihop med ele-
vernas intellektuella mognadsprocess. De understryker att läraren bör vara medveten 
om att elever befinner sig på olika nivåer och att detta är grundläggande för vilket 
steg som bör tas i den fortsatta kunskapsutvecklingen. Enligt Karin är den så kallade 
stoffkunskapen grunden för att överhuvudtaget möjliggöra en utveckling mot ett kri-
tiskt tänkande. Vissa elever stannar enligt henne på den lägsta nivån och kommer så-
ledes inte längre. Hon ser att dessa elever upplever ett reflexivt tänkande som kom-
plicerat och att de i grunden har en låg självkänsla.  

Jonas hävdar att det i ämnet svenska inte bör läggas allt för stor vikt vid rättstavning, 
utan snarare vid det kritiska tänkandet, som kan komma till uttryck i elevernas tex-
ter. Henrik menar i sin tur att det vetenskapliga tänkandet är ett viktigt mål i strävan 
mot högskoleförberedande studier. Även Carina påpekar att eleverna måste nå ett 
mer nyanserat tänkande och känna sig förtroliga med språket där deras argument 
kan göra sig hörda. Hon säger att eleverna ska våga tala ”utan att skämmas för det de 
säger”. Tryggheten i det egna språket, i kombination med en tro på sig själv, anser 
Caroline vara viktigt för delaktighet i demokratin.  

6 Analys 
Enligt Långström & Virta (2011) visade studier att ungdomar har ett relativt svalt in-
tresse för demokrati och politik. Ekerwald & Säfström (2012) menade även att det 
finns ett lågt förtroende för politiker. I intervjuerna kunde vi se att lärarna uppfattade 
eleverna som oengagerade och att de upplevde demokratin som något självklart. Ele-
verna talade gärna om sina rättigheter, snarare än skyldigheter. Samtidigt poängte-
rade Jonas att skolan undergräver elevernas tro på demokrati när lärare och skolled-
ning inte bemöter deras önskningar om förändring på ett positivt sätt.  
 
Detta är i linje med vad Ekerwald & Säfström (2012) samt Långström & Virta (2011) 
försöker lyfta fram. De menade att skolan som demokratifostrande institution endast 
upprätthåller en norm och att denna norm inte utgår från elevernas egen verklighet. 



 

 

20 

Eleverna känner därför att demokratin är någonting abstrakt, någonting de varken 
kan medverka i eller påverka. Således reproduceras normen utan motstånd. 
 
Till skillnad från Långström & Virta (2011) kunde de intervjuade inte se någon kopp-
ling mellan elevernas sociala bakgrund och deras engagemang i samhällsfrågor. Detta 
fynd förklarades emellertid med att lärarna inte var särskilt insatta i elevernas hem-
förhållanden. Henrik förklarade dock att han tyckte sig se en skillnad mellan högsko-
leförberedande och yrkesförberedande program när det gällde frågor som rörde in-
vandring. På de yrkesförberedande programmen resonerade man i termer av ”vi och 
dem”, medan elever på högskoleförberedande program hade mer demokratiska vär-
deringar. Intressant nog hade Caroline noterat att utlandsfödda elever värdesatte de 
demokratiska värdena betydligt mer än svenskfödda.  
 
Det kritiska tänkandet var enligt respondenterna viktigt för att klara sig som sam-
hällsmedborgare. De framhöll vikten av att kunna värdera andras påståenden och 
samtidigt minimera risken att låta sig bli manipulerad; något som enligt Jonas gick 
emot yttrandefrihetens grundläggande principer. Det uppstår enligt honom en oba-
lans i samhällsdebatten om endast ett fåtal behärskar att underbygga sina uttalanden 
med goda argument. Caroline såg i samband med detta att elever, men även befolk-
ningen i allmänhet, ofta argumenterar utifrån ett dåligt underbyggt och subjektivt 
”tyckande”. Detta är i linje med Halpern (2003), som anser att varje lands invånare 
måste utveckla sin kritiska förmåga, då den snabba teknikutvecklingen och det väx-
ande informationsflödet är beroende av detta. Det kritiska tänkandet är enligt henne 
en drivkraft bakom teknik- och samhällsutveckling, eftersom ett vetenskapligt tän-
kande på sikt leder till paradigmskiften. Hon menar mot den bakgrunden att varje 
generation behöver betydligt mer utbildning än den föregående. 
 
Karin berörde även hon det stora flödet av information som ett argument till utveck-
landet av en kritiskt tänkande befolkning. Hultén, Hultman & Eriksson (2007:15) be-
kräftar detta och menade att rörligheten av ”information, tjänster, kapital och männi-
skor” ständigt ökar. Vi som individer förväntas därför kunna hantera en växande 
mängd information, vilket innebär att det kritiska tänkandet ökar i betydelse.  
 
Hultén, Hultman & Eriksson (2007) förklarade att det kritiska tänkandet utvecklas i 
form av en process. Denna uppfattning delades av både Karin och Henrik som note-
rat att eleverna uppfattar det kritiska tänkandet som komplicerat. Bådas medveten-
het om detta gjorde att de utmanade eleverna successivt. En delkomponent i proces-
sen var, enligt Hultén, Hultman & Eriksson (2007), att öppenhet inför andras åsikter 
främjade framväxten av ett kritiskt förhållningssätt.  
 
Stenbock-Hult (2004) menade att läraren, som central person i undervisningen, per-
sonligen bör vara medveten och övertygad om det kritiska tänkandets betydelse för 
individen och samhället. En sådan övertygelse förutsätter även att läraren måste vara 
välvilligt inställd till att bli ifrågasatt. De lärare som medverkade i studien hävdade 
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att de känner sig trygga med att bli ifrågasatta och att de dessutom uppmuntrade ele-
verna till att ställa frågor och reflektera kring olika fakta. En av respondenterna po-
ängterade dock att man som lärare bör skapa ett klimat där eleverna förstår syftet 
med detta förhållningssätt i klassrummet. De övriga lärarna tycktes även förstå varför 
detta klimat var eftersträvansvärt.  
 
Respondenterna, främst Henrik och Karin, framhöll att eleverna befann sig på olika 
nivåer av mognad och mottaglighet. De såg en avsevärd skillnad mellan elever i års-
kurs ett respektive tre, när det handlade om att tänka mer kritiskt. Hultén, Hultman 
& Eriksson (2007) menade därför att eleverna bör få förståelse för att olika uppfatt-
ningar är någonting naturligt och grundläggande för förändring av kunskap och vär-
deringar. Detta förutsatte dock en viss mognad hos individerna. De intervjuade var 
alltså medvetna om denna grundläggande förutsättning. Dock hävdade Halpern 
(2003) att endast ett fåtal elever tillägnar sig det kritiska förhållningssättet under 
högskoleförberedande studier.  
 
Det är genom stimulerande och utmanande uppgifter man enligt Långström & Virta 
(2011) kan öka motivationen hos elever till att tänka mer kritiskt. När detta sker ökar 
deras förståelse för mer nyanserade resonemang. Läraren ska belysa olika problem, 
för att sedan diskutera detta utifrån flera synvinklar – något som Jonas och Henrik 
försökte fullfölja genom att till exempel visa spelfilmer och dokumentärer med tvivel-
aktig faktagrund. På så sätt lyckades de manipulera eleverna och skapa förståelse för, 
men även motivation till att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. 
 
Den kunskap som framkommer ur ett kritiskt tänkande genomgår enligt Hammar-
lund (2012) en process, där den så kallade stoffkunskapen levandegörs. Stoffet får 
mening genom att det placeras i ett större sammanhang, vilket är vanligast i de sam-
hällsorienterade ämnena. Det är denna form av kunskap som kallas processkunskap 
och kräver en högre nivå av tankeverksamhet. Det är också denna form av kunskap 
Hammarlund (2012) menar att lärare bör fokusera mer på i undervisningen. Anna 
vidhöll i intervjun att processkunskapen var ett huvudmål, men att man som lärare 
också behövde ta hänsyn till elevernas intellektuella kapacitet. Hon upplevde även att 
elever med låg självkänsla uppfattade detta som komplicerat. Hammarlund hävdar 
emellertid att undervisningen inte ska fokusera på den ena eller den andra kunskap-
en utan synliggöra att process- och stoffkunskap samspelar med varandra.  
 
Jonas och Henrik förklarade att det kritiska tänkandet som kunskap är eftersträvans-
värt, eftersom detta kommer till användning vid högre studier där det vetenskapliga 
skrivandet står i fokus. Carina lyfte även en intressant aspekt på önskvärd kunskap 
och förklarade att tryggheten i det egna språket gör att självkänslan ökar. På så sätt 
vågar man föra fram sin åsikt, vilken bygger på goda argument.  
 
Lundahl (2011) hävdade att synliggörandet av kunskapskraven är den första åtgärden 
till en mer effektiv inlärning, då detta gör eleven medveten om vad som förväntas av 
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henne. Samtliga respondenter påstod sig arbeta på det sättet, men det framkom inte 
om eleverna påmindes om kunskapskraven under inlärningsprocessen. Enligt Lun-
dahl är nämligen målet att eleven ska gå mot en mer självständig kunskapsinhämt-
ning och under den processen behövs kontinuerlig respons. Synliggörandet av kun-
skapskraven är således endast grunden för en konstruktiv process där eleven ständigt 
strävar efter målet att nå ett mer kritiskt tänkande. Läraren förväntas också under 
processen kontrollera att eleven förstår vad som förväntas av henne. Respondenterna 
förklarade likväl att de endast synliggjorde kunskapskraven i undervisningen.  

7 Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring studiens metod och resultat. Vidare redovisas slut-
satserna av detta arbete och avslutningsvis diskuteras studiens pedagogiska relevans, 
samt önskad vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var något förenklat att ta reda på hur gymnasielärare arbetade med 
kritiskt tänkande i sin undervisning. De forskningsfrågor som utformades utgjorde 
sedan underlaget för de kommande intervjuerna. Min tanke var att dessa skulle bes-
varas på ett sätt som stärkte min tes att kritiskt tänkande möjligen inte var så närva-
rande i klassrummet och att detta på sikt ledde till en tröggående demokratiutveckl-
ing. På så sätt blev enligt mig demokratin statisk. Intervjuerna visade istället att lä-
rarna var medvetna om betydelsen av kritiskt tänkande och att de uppmuntrade ele-
verna till det. De insåg även att utvecklandet av denna färdighet skedde i form av en 
process, samt att intellektuell mognad också var tvunget att ta i beaktande. Tyvärr 
lyckades jag inte lyfta diskussionen till den högre nivå som jag önskat. Intervjufrågor 
hade emellertid kunnat vara av mer öppen art, där respondenterna dessutom inte fått 
tagit del av frågorna på förhand. Då hade svaren möjligen blivit mer realistiska och 
mer djupgående än vad utfallet nu blev.  

7.2 Resultatdiskussion 

Respondenterna upplevde eleverna som ointresserade av samhällsfrågor och demo-
krati. Eleverna uppfattade demokratin som någonting självklart och abstrakt, där rät-
tigheterna, snarare än skyldigheterna dessutom tycktes vara av större intresse. 
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Säfström & Ekerwald (2012) visade att demokratin som norm inte utgick från elever-
nas verklighet, vilket medförde att demokratin upplevdes som främmande. Skolan 
stod även inför ett dilemma att som demokratifostrande institution socialisera in ele-
verna i en på förhand bestämd idealbild av demokratiska värden, samtidigt som sko-
lan har i uppgift att utveckla deras kritiska förmåga och på så sätt skapa ett hot mot 
rådande normer (Långström & Virta 2011). Därtill hävdade en respondent att skolan 
undergräver elevernas inflytande och tro på demokrati genom att inte bemöta deras 
krav och önskningar i till exempel undervisningen. Jag vill dock hävda att eleverna 
måste förstå sina möjligheter att förbättra vår demokrati. Vi bör våga vara normkri-
tiska, det vill säga våga ifrågasätta normen för vad vi framhåller som den fulländade 
demokratin, och uppmana samt utmana eleverna till att tänka mer kritiskt. När vi 
medvetandegör detta för eleverna får inte bara demokratin en chans att utvecklas, 
utan även individerna själva. Vidare kan detta medföra att eleverna når personlig ut-
veckling och inser sin intellektuella kapacitet - vilket är i linje med den svenska sko-
lans demokratifostrande uppdrag. 
 
Lärarnas tankar kring kritiskt tänkande handlade om att minimera risken att bli ma-
nipulerad. Intervjupersonerna ansåg att färdigheten var nödvändig för att klara sig 
som demokratisk medborgare i en allt mer informationsrik värld. En respondent po-
ängterade också att hon märkt av en generell ökning av substanslöst tyckande bland 
elever och befolkning i allmänhet. Halpern (2003) menade att eleverna måste 
tillägna sig mer kritiskt tänkande för att på så sätt bygga sina antaganden och åsikter 
på mer välgrundade argument. Det kritiska tänkandet är nämligen enligt henne till 
viss del en drivkraft bakom teknik- och samhällsutveckling, eftersom ett vetenskap-
ligt tänkande på sikt leder till paradigmskiften. Hon menar mot den bakgrunden att 
varje generation behöver betydligt mer utbildning än den föregående. Det är därför 
min uppfattning att eleverna måste rustas inför framtiden genom att stimulera dem 
till att tänka mer vetenskapligt och dessutom ge dem förståelsen för att åsikter, teser 
och uppfattningar bör bygga på starka argument. På så sätt utvecklas samhället på 
flera områden. Dessutom visar viss forskning att ungdomar inte är tillräckligt tränade 
i att tänka och skriva vetenskapligt då de påbörjar högre studier. Av den anledningen 
är det också viktigt att så tidigt som möjligt utveckla denna färdighet hos eleverna.  
 
De intervjuade arbetade successivt med att utveckla kritiskt tänkande hos eleverna, 
men påpekade samtidigt att deras mognadsnivå bör tas i beaktande. Lärarna var inte 
rädda för att bli ifrågasatta och försökte därför följa upp elevernas frågor och funde-
ringar med ytterligare infallsvinklar och resonemang. Hultén, Hultman & Eriksson 
(2007), hävdade att öppenhet inför andras åsikter främjade framväxten av ett kritiskt 
förhållningssätt. Lärare bör alltså skapa ett klassrumsklimat där ifrågasättande råder 
och där öppenhet gentemot olika åsikter är en självklarhet. Jag tror också att medve-
tenheten om elevernas intellektuella mognadsnivå påverkar deras utveckling mot ett 
kritiskt tänkande. I likhet med respondenterna hävdar även jag att man bör möta ele-
verna på deras nivå och konstruktivt leda dem genom denna process. Det öppna 
klassrummet är även en viktig del under denna utveckling. Kanske finner vi här en 
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ingång till närmandet av det kritiska tänkandet. En miljö som uppmuntrar kritiskt 
tänkande och meningsutbyten skapar hos de närvarande ett mer öppet sinne, som ju 
är grundläggande för all kunskap. 

7.3 Slutsatser 

Studiens slutsatser är följande: 
 

• Elever är tämligen ointresserade av sin roll i demokratin och bör därför bemö-
tas på ett sådant sätt att de förstår möjligheterna att utveckla den. 
  

• Ett allt mer informationsrikt samhälle kräver en allt mer kritiskt tänkande be-
folkning. Detta bör synliggöras för eleverna för att skapa motivation och för-
ståelse. 
 

• Lärare bör erhålla kunskapen om att kritiskt tänkande utvecklas i en process 
och att processen stimuleras genom skapandet av en klassrumsmiljö där ifrå-
gasättande och öppenhet råder. 

7.4 Pedagogisk relevans 

Då skolan är den plats där elever från samhällets alla sociala skikt möts, finns här en 
möjlighet att utmana alla till att tänka mer kritiskt. I ett allt mer informationsrikt 
samhälle behövs denna förmåga för att vi som medborgare ska kunna klara oss väl 
vid högre studier och i ett kommande yrkesliv. 

7.5 Vidare forskning 

Min önskan är att vidare forskning kan komma att handla om mer genomträngande 
fakta, i kombination med mer verklighetsanknutna klassrumsobservationer. Därmed 
kan mer kunskap lyftas fram om hur kritiskt tänkande faktisk praktiseras i klass-
rummet. Förhoppningsvis har denna studie ändå lyckats kasta ljus över perspektiv på 
kritiskt tänkande i skolundervisningen.  
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8 Avslutande kommentarer 
Innan den första tangenten överhuvudtaget trycktes ned ville jag få förståelse för vad 
kritiskt tänkande egentligen var och hur jag som blivande lärare kunde utveckla 
denna förmåga hos mina elever. När jag efter en tid arbetat med forskningsbakgrun-
den till studien, och av min handledare fått många spännande infallsvinklar, insåg jag 
vilken bredd och vilket djup begreppet hade. Samtidigt förstod jag vilken styrka det 
besatt då det kunde appliceras på så många områden. Lite ödmjukt försökte jag 
närma mig begreppet och blev tillslut varse att detta examensarbete satte mitt eget 
kritiska tänkande på prov. I slutet av arbetet och efter fem års utbildning inser jag 
slutligen att utvecklandet av denna förmåga verkligen är en levande process. Det är 
denna process jag vill påbörja hos mina elever.  
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Bilagor 
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Hej!  
 
Detta missivbrev syftar till att förklara vad min kvalitativa studie handlar om, samt 
redogöra för vilka frågor som kommer att ställas vid intervjun. Det är min förhopp-
ning att du genom att ha erhållit frågorna på förhand kan reflektera kring dem och ge 
mer konstruktiva svar.  
 
Studiens syfte är att få förståelse för varför, hur och om vi bör arbeta med kritiskt 
tänkande i undervisningen. Därför kommer jag i intervjun ställa frågor kring hur du 
arbetar med detta och synliggöra om och hur du som lärare strävar efter att utveckla 
denna färdighet hos eleverna. Dessutom vill jag veta litet om hur du arbetar med be-
dömning.  
 
Studien bygger på fyra intervjuer, vilket innebär att den är kvalitativ. Intervjuerna 
utgår från så kallade semistrukturerade, det vill säga öppna, frågor vilka kan komma 
att följas upp med fler. Dessa kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Räkna 
med att intervjun maximalt tar en timme. Du bör även vara medveten om att ditt 
bidrag till studien är och förblir anonymt. Ditt namn kommer i studien vara figurerat, 
så även skolans.  
 
De grundläggande frågor jag önskar finna svar på är följande: 
 

 

Tack på förhand!  
Eric Bergin 
 
För mer information om studien, vänligen kontakta mig via e-postadressen: bergin.eric@gmail.com. 

§ Hur uppfattar du att eleverna tänker kring sin roll i det demokra-
tiska samhället? 

§ Vilket syfte fyller kritisk tänkande enligt dig? 
§ Vilka metoder använder du för att utmana eleverna till kritiskt 

tänkande? 
§ Vilken form av kunskap/förståelse strävar du efter att dina elever 

ska uppnå? 
§ Hur bedömer du kritiskt tänkande? 


