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Abstract: 
Denna uppsats undersöker genom kvalitativa intervjuer hur samhällskunskapslärare på 
gymnasienivå förstår begreppet kritiskt tänkande och hur de undervisar för att främja 
elevernas förmåga till kritiskt tänkande. Bakgrunden är betoningen i läroplanen och 
kursplanerna för samhällskunskap från 2011 på skolans uppdrag att främja elevers förmåga 
till kritiskt tänkande. De teoretiska ingångarna behandlar samhällskritikens plats i 
undervisningen, hur lärare ska undervisa för att främja kritiskt tänkande samt skolans 
demokratisering och socialiserande, kvalificerande och subjektifierande funktioner. Teorin 
visar också att kritiskt tänkande kan ses på olika sätt utifrån analytisk filosofi, 
naturvetenskapligt perspektiv respektive kritisk teori. Resultatet visar att de medverkande 
lärarna ser kritiskt tänkande som källkritisk förmåga, som förmåga att granska samhället och 
en förutsättning för demokratiskt deltagande. Lärarna beskriver klassrumspraktiker som syftar 
till att lära elever att granska texter, argumentera, se olika perspektiv, arbeta formativt och se 
kritiskt på samhället runt omkring dem.  
 
Nyckelord:   
Kritiskt tänkande, samhällskunskap, samhällskunskapslärare, kvalitativ intervjustudie, 
gymnasieskola, demokratiskt deltagande 
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1. Inledning 
 
Denna studie handlar om begreppet kritiskt tänkande inom ämnet samhällskunskap på 
gymnasienivå. I såväl läroplan som kursplanerna för samhällskunskap från 2011 återfinns 
som mål att eleverna ska utveckla en förmåga till kritiskt tänkande. I läroplanens kunskapsmål 
beskrivs skolans ansvar att alla elever ”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” (Lgy11, s. 10). 
 
Jag är intresserad av vilka syften samhällskunskapslärare ser med att stötta elevernas 
utveckling av kritiskt tänkande. Vad som ses som objekt för det kritiska tänkandet kan säga 
något om vad det kritiska tänkandet är menat att omfatta, exempelvis en faktatext om olika 
valsystem eller själva valsystemets organisering i sig; källtexten och/eller fenomenet. 
Läroplanens skrivningar kan tolkas på många olika sätt. Ett syfte som skulle kunna utläsas är 
att lära sig att granska underliggande partiskhet hos författare och utgivare till olika källor. En 
annan tolkning skulle kunna vara att eleverna förstår att de har möjlighet att kritiskt värdera 
fenomen de ser i sin vardag och att de aktivt kan påverka saker i samhället. 
 
Skolan är enligt läroplanen för gymnasieskolan från 2011 ålagd uppdraget att se till att: 
 

Eleverna ska […] kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 
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. (Lgy11, s. 7) 
 

Skolverket låter i ovanstående skrivningar oss förstå att eleverna ska kunna hitta och använda 
ny kunskap och samtidigt vara kritiska och granskande. Förmågan att kunna ta ställning i 
frågor som rör livet och värderingar är syftet med att kunna bedöma informationens giltighet.  
 
Studiens teoretiska ingångar behandlar undervisningens syfte. I artikeln ”Den allmänna 
didaktikens gränser. Om möjligheter och begränsningar för en samhällsomvandlande 
didaktik” (2015) diskuterar Niclas Månsson och Jonas Nordmark utifrån Wolfang Klafkis 
kritisk-konstruktiva didaktiska perspektiv huruvida skolan idag har möjligheten att bilda 
samhällsmedborgare som är kritiska mot samhället. Klafki skriver i ”Kritisk–konstruktiv 
didaktik” (1997) att målet med undervisning är att öka elevernas förmåga till 
självbestämmande, medbestämmande och solidaritet. Gert Biesta diskuterar i boken ”God 
utbildning i mätningens tidevarv” (2011) vad som utgör god utbildning. Han menar att all 
utbildning i sig är socialiserande, det vill säga inlemmar elever i den rådande ordningen, samt 
diskuterar vad som krävs för att demokratisera utbildning på ett verkligt sätt. bell hooks1  
menar i ”Teaching critical thinking: Practical wisdom” (2010) att både lärare och elever 
behöver vara aktiva och delaktiga i en öppen och demokratisk process där lärande värdesätts.  
Biesta, Månsson och Nordmark, Klafki samt bell hooks utgör studiens teoretiska ramverk. De 
skriver alla om utbildning i relation till demokratiska ideal och om undervisning som 
inspirerar till både öppenhet och kritik.   
 
I formuleringarna om förmågan till kritiska tänkande i läro- och kursplan respektive i de 
teoretiska perspektiven ser jag, mycket grovt indelat, två grenar i begreppet kritiskt tänkande. 

                                                
1	bell hooks är författarens pseudonym. Namnet stavas med gemener och kommer att skrivas ut i sin helhet 
uppsatsen igenom.	



 

 4 

En gren fokuserar mer på de källkritiska förmågorna och hantering av information. Den andra 
grenen fokuserar mer på samhällskritik och demokratiskt deltagande. Jag vill undersöka 
förekomsten av de här grenarna och andra fokusområden i samhällskunskapslärares förståelse 
av kritiskt tänkande och i deras didaktiska metoder. Jag vill även undersöka om 
samhällskunskapslärares egna definitioner av kritiskt tänkande påverkar vilken typ av 
undervisning i kritiskt tänkande som tillkommer eleverna. Jag vill undersöka hur lärarnas 
förståelse och praktik förhåller sig till skolverkets skrivningar i läro- och kursplan om kritiskt 
tänkande, samt till tidigare forskning och valda teorier.  
 
Uppsatsen är en kvalitativ studie i samhällsvetenskaplig ämnesdidaktik. 
Samhällskunskapslärare från två skolor i en svensk stad får genom kvalitativa intervjuer 
återge sina erfarenheter av att reflektera över och undervisa i kritiskt tänkande. En analys av 
intervjutranskriberingarna ger teman i materialet som belyses utifrån teoretiska perspektiv, 
kontextualiseras med aktuell forskning och jämföras med styrdokumentens skrivelser. 
 
1.1. Syfte och frågeställningar  
 
Uppsatsen syftar till att förstå hur några lärare i samhällskunskap på gymnasiet uppfattar 
begreppet kritiskt tänkande, hur de beskriver att de arbetar för att främja förmågan kritiskt 
tänkande hos eleverna samt hur lärarnas förståelse förhåller sig till styrdokumenten.  
 
Frågeställningar:  
- Hur förstår samhällslärare sitt uppdrag att utveckla ett kritiskt tänkande hos eleverna?  
- Hur definierar lärarna begreppet kritiskt tänkande?   
- Hur beskriver dessa lärare att de arbetar för att främja förmågan kritiskt tänkande hos 

eleverna? 
- Påverkar lärarnas egen förståelse av kritiskt tänkande sättet som de vill främja elevernas 

förståelse och utveckling av ett kritiskt tänkande? 
 
2. Bakgrund 
 
Läroplanen och kursplanen för samhällskunskap för gymnasieskolan från 2011 ligger till 
grund för studiens förståelse av lärares uppdrag vad gäller att främja elevernas förmåga till 
kritiskt tänkande inom samhällskunskap. Skolverket skriver i artikeln ”Variationsrik 
undervisning utvecklar kritiskt tänkande” att ”[s]kolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett 
kritiskt tänkande, det är tydligt framskrivet som mål i hela det svenska skolsystemet. Ett 
kritiskt tänkande som kan ses som själva grundbulten i en fungerande och utvecklande 
demokrati” (Broman 2016, s. 1).  
 
Läroplanen från 2011 inleds med orden:   
 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 
som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. (Lgy11, s. 5) 

 
Då demokrati och vetenskaplighet framställs som en grund för hela skolväsendet kan antas att 
dessa ideal är relevanta för förmågan till kritiskt tänkande. I läroplanen står vidare om 
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saklighet och allsidighet:  
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla 
betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska 
vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står 
för dem. Alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som anges i 
skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. (Lgy11, s. 6) 
 

Som skolans uppdrag går att läsa om skolans relation till samhället att:  
 

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för 
att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör 
den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. Eleverna ska också kunna 
orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 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. (Lgy11, s. 6-7) 

 
I kursplanen för samhällskunskap står att undervisningen ska ge elever förutsättningar att 
utveckla en ”[f]örmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt 
värdera källornas relevans och trovärdighet” (Skolverket 2011, s. 1).  Några av syftena med 
ämnet samhällskunskap är att:    
 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och 
en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen 
bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle 
med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och 
eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, 
strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser 
utifrån informationen. (Skolverket 2011, s.1)  

 
I kursplanen liksom i läroplanen ser jag formuleringar som har med informationssökning och 
informationstolkning att göra. Det finns även formuleringar som talar om att både skolan 
generellt och samhällskunskapsämnet specifikt ska förbereda elever på deltagande i 
samhällslivet, att kunna ta ställning i olika frågor och att ha ett kritiskt förhållningssätt, vilket 
delvis definieras som god källhantering.  
 
3. Tidigare forskning och teori  
 
I det här kapitlet vill jag rama in uppsatsen genom att presentera den aktuella svenska 
forskning som anknyter till mitt ämne och de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 
för studien. Den tidigare forskning som kommer att användas i denna studie för att 
kontextualisera ämnet är ”Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle. 
Medborgarkompetenser och didaktiska utmaningar” av Emmy Jonasson Ring (2015), 
”Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap” av Kristoffer Larsson (2013) samt 
”Kritiskt tänkande i klassrummet” av Simon Hjort (2014). Som teoretiskt ramverk utgår 
studien från Niclas Månsson och Jonas Nordmarks artikel ”Den allmänna didaktikens gränser. 
Om möjligheter och begränsningar för en samhällsomvandlande didaktik” (2015), Wolfgang 
Klafkis text ”Kritisk-konstruktiv didaktik” (1997), Gert Biestas bok ”God utbildning i 
mätningens tidevarv” (2011) och bell hooks bok ”Teaching critical thinking: Practical 
wisdom” (2010).  
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3.1. Tidigare forskning  
 
Ett antal studier har genomförts under de senaste åren i Sverige som anknyter till uppsatsens 
ämne. Tre av dessa kommer här att presenteras. 
 
Emmy Jonasson Ring skriver i sin avhandling ”Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle. 
Medborgarkompetenser och didaktiska utmaningar” att samhällets förändring ställer särskilda 
krav på medborgarnas kompetens. Kritiskt tänkande är en sådan kompetens: ”kunskaps- och 
informationssamhället ställer krav på medborgarnas förmåga att granska information kritiskt. 
Demokratin behöver kritiska medborgare som kan ifrågasätta” (2015, s. 9). Ämnet 
samhällskunskap är särskilt viktigt för att hjälpa elever att tillgodogöra sig den kunskap och 
förståelse som krävs för att delta i dagens samhällskontext, lokalt och globalt. ”Denna 
medborgarskapande uppgift kan ses som ett övergripande mål för 
samhällskunskapsundervisningen” menar Jonasson Ring utifrån Banks (2015, s. 9). 
Avhandlingen undersöker hur samhällslärare på högstadiet möter de krav som samhället 
ställer på undervisningen och studien analyserar lärarnas tal om undervisningen (2015, s. 11). 
Resultatet visar att eleverna får möjlighet att använda sina egna erfarenheter för att reflektera 
över samhällsfrågor. Fakta om samhället i kombination med elevernas skiftande erfarenheter 
är underlag för att ställa kritiska frågor och reflektera för att sedan utforma förslag på 
åtgärder. Eleverna får även använda sig av samhällsvetenskapliga analysmodeller som orsak 
och verkan för att analysera problem (2015, s. 111-112).  
 
Kristoffer Larsson skriver i avhandlingen ”Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. 
En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i 
årskurs 9” att argumenten för att ha kritiskt tänkande som mål för undervisningen idag ofta 
handlar om demokrati: ”Medborgarnas träning i kritiskt tänkande ses här både som en garant 
för demokratins fortlevnad och som en nödvändig förutsättning för en fungerande demokrati” 
(2013, s. 13-14). Larsson studerar hur elever i årskurs nio i handling visar på ett ”manifesterat 
kritiskt tänkande” (Ibid., s. 24-25). En övergripande definition av kritiskt tänkande i 
samhällskunskap formuleras som en persons förmåga att: ”göra rimliga tolkningar, 
bedömningar och reflektioner i förhållande till innehåll inom ämnet samhällskunskap och 
utifrån dessa dra rimliga slutsatser” (Ibid., s. 37). Fenomenografins grundtanke beskrivs av 
Larsson som ”att människans värld är en av henne erfaren värld, det vill säga att världen 
konstitueras av mänskligt erfarande av den” (Ibid., s. 66). Larsson studerar elevers lösningar 
av uppgifter som ger olika manifestationer av kritiskt tänkande i samhällskunskap samt 
beskrivningar av hur varje uppgift erfars av eleverna (Ibid., s. 408). I en av uppgifterna skulle 
eleverna problematisera jämlikhetsprincipens syn på rättvisa (Ibid., s. 163). Larsson visar i 
sina resultat hur eleverna löser uppgiften med varierande komplexitet (Ibid., s. 180).  
 
Simon Hjort studerar i avhandlingen ”Kritiskt tänkande i klassrummet” hur undervisning för 
att främja kritiskt tänkande ser ut på gymnasiet. Två lärare följs, en i samhällskunskap och en 
i filosofi, tillsammans med sina undervisningsgrupper. Förmåga till kritiskt tänkande spelar 
stor roll inom dessa ämnen enligt Hjort. Han tittar på vad lärarna säger sig vilja uppnå vad 
gäller kritiskt tänkande i undervisningen, hur de gör, vad som sker tillsammans med eleverna 
och hur eleverna i praktiken visar på förmåga till kritiskt tänkande i klassrummet (2014, s. 
10). I filosofiklassrummet ser Hjort hur ”lärarens agerande skapar förutsättningar för att 
understödja en kritisk diskussion” genom att bidra till ett fokus, visualisera argumenten, 
omformulera, ställa frågor eller ge ledtrådar (Ibid., s. 69). I filosofiklassrummet uppstår 
manifesterat kritiskt tänkande ofta i helklassdiskussioner, medan det syns mer sällan i 
samhällskunskapen. Men i diskussioner i smågrupp ser Hjort manifesterat kritiskt tänkande 
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hos samhällseleverna då de ifrågasätter, problematiserar och utmanar argument. Trygghet i 
mindre grupper gör att eleverna vågar uttrycka ett kritiskt tänkande som inte framkommer i 
helklass. Läraren utvecklar, omformulerar och fördjupar elevernas argument och försöker 
stärka elevernas självförtroende då detta ses som en viktig faktor för att våga vara kritisk. 
Läraren agerar ofta modell för hur kritiskt tänkande kan se ut genom att ifrågasätta sin egen 
undervisning (Ibid., s. 78-80).  
 
Hjort visar att filosofiläraren fokuserar på språkets roll och att ”identifiera, tolka och värdera 
argument” medan samhällskunskapsläraren lägger vikt vid att ”anlägga olika perspektiv på 
samhällsfenomen, problematisera och undersöka fakta eller information” (Ibid., s. 104). 
Lärarna har olika mål med det kritiska tänkandet i undervisningen. De olika synsätten och 
arbetssätten kan förstås utifrån vad Brookfield kallar olika intellektuella traditioner; den 
analytiska filosofin, den kritiska teorin och det naturvetenskapliga perspektivet. Kritiskt 
tänkande är viktigt i alla dessa men innefattar olika saker i respektive tradition. I den 
analytiska filosofin är språket centralt, i form av tolkningar, argument och preciseringar. En 
god kritisk tänkare ses som någon som kan se brister i argument, se ologiska tankegångar, 
formulera sig precist, debattera väl och uppmärksamma felanvändningar av språk och 
retoriska fällor. Den kritiska teorin fokuserar på att studera och kritisera maktrelationer i 
samhället och ser dominerande diskurser som inbäddade i vardagliga praktiker vilket formar 
beteende och får ojämlika system att verka rättvisa. Västerländska demokratier, som till synes 
är öppna, är i själva verket ojämlika samhällen med ekonomisk orättvisa, klassdiskriminering 
och rasism. Sättet som samhället organiseras normaliseras och naturaliseras, så att motstånd 
försvåras. Kritisk teori vill förstå hur dessa samhällen fungerar för att ändra dem. Att lära ut 
kritiskt tänkande handlar om att elever ska lära sig att se bakom vardagens fasad och förstå 
hur ideologisk manipulation verkar tystande och pacificerande. Det naturvetenskapliga 
perspektivet i sin tur ser kritiskt tänkande som att falsifiera påståenden. En god kritisk tänkare 
är en person som kan formulera en trovärdig hypotes som förklarar en sekvens av händelser 
och som kan skapa ett experiment för att testa hypotesens validitet. Kunskap ses som valid 
bara om den är möjlig att motbevisa (Brookfield citerad i Hjort 2014, s. 104, Brookfield 
2012). Hjort vill inte kategorisera samhällsläraren och filosofiläraren enligt dessa discipliner, 
men menar att lärarna värdesätter olika aspekter av det kritiska tänkandet utifrån de två 
ämnenas olikheter (2014, s. 104). 
 
Ovan beskrivna studier är genomförda i Sverige under de senaste tre åren, och ligger därmed 
nära min studie i tid och plats. Ämnesmässigt relaterar de till min studie genom fokus på 
kritiskt tänkande i skolan, men min studie skiljer sig på flera avgörande punkter i relation till 
dessa studier. Där Jonasson Ring undersöker hur lärare på högstadiet arbetar med kritiskt 
tänkande i relation till samhällets krav, undersöker jag hur lärare på gymnasiet definierar 
kritiskt tänkande och säger sig arbeta med det i klassrummet. Samhällskopplingen lämnar jag 
åt lärarna själva att relatera till om de vill. Larsson undersöker hur elever på högstadiet 
uttrycker manifesterat kritiskt tänkande, medan jag undersöker lärarnas tal om kritiskt 
tänkande och inte studerar elever. Hjort fokuserar, liksom mig, på gymnasielärare och följer 
två lärare i deras arbete samt observerar hur de arbetar med kritiskt tänkande. Jag intervjuar 
istället lärare om hur de definierar och arbetar med kritiskt tänkande. Dessa tre 
forskningsstudier bidrar till min studie med ett avstamp som visar var den svenska 
forskningen står idag i relation till kritiskt tänkande i skolan. De bidrar med en 
kontextualisering av denna uppsats syfte och frågeställningar samt ger mig inspiration till att 
fortsätta studera kritiskt tänkande i den svenska skolan, men utifrån andra premisser.  
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 3.2. Teori 
 
Här kommer jag att presentera de teorier som ligger till grund för analys och diskussion i 
denna uppsats.  
 
Gert Biesta skriver i ”God utbildning i mätningens tidevarv” om de rådande idealen inom 
utbildningsfältet idag. Han menar att talet om utbildning präglas av en mätkultur, där god 
utbildning är mätbart utifrån effektivitet och resultat samt evidens. Han ställer sig frågan vad 
god utbildning är och efterfrågar en analys som utgår från frågeställningen ”vad är utbildning 
till för?”. En del av svaret menar Biesta ligger i tre faktorer som tillsammans utgör syften för 
utbildning; kvalifikation, socialisation och subjektifiering. Att kvalificera elever innebär att se 
till att de får kunskap, kompetens och förståelse för att kunna delta ekonomiskt i arbetslivet 
samt politiskt som medborgare. Socialisationen handlar om att inlemma elever i den 
existerande sociala ordningen, med de normer och värderingar som redan finns. Detta bidrar 
till att bevara kultur och traditioner i ett samhälle. Socialiseringen är ofta inte ett uttalat mål, 
men alltid en effekt av utbildning. Subjektifieringen är processen att bli ett subjekt, en individ, 
som deltar i utbildningen och samhället (2011, s. 27-29). Biesta tar som exempel på en arena 
för kvalificering, socialisering och subjektifiering skolämnet medborgarutbildning (Ibid, s. 
30-31). Medborgarutbildning är ju som bekant inte ett ämne i svensk kursplan, men betonas i 
Skottlands läroplan och introducerades i England som ett skolämne år 20022  (Biesta 2008, s. 
38). Medborgarutbildningens fokus är att ge politisk förståelse. Denna kan enligt Biesta 
antingen ”tolkas i termer av kunskap om medborgerliga rättigheter och skyldigheter och om 
hur det politiska systemet fungerar eller – med ett mer progressivt synsätt - med betoning på 
att utveckla förmågan att kritiskt analysera dynamiken i politiska processer och aktiviteter”. 
Enligt Biesta vill utbildningarna lägga fokus vid kvalificerandet för att undvika att 
utbildningen socialiserar elever till specifika politiska värderingar. Ändå ligger tydliga 
uppfattningar av ”den goda medborgaren” till grund för många medborgarutbildningar, 
exempelvis i Skottland där utbildningsmålen är att göra eleverna till ”ansvarskännande 
medborgare”. Enligt Biesta visar detta att medborgarutbildningar många gånger ändå blir 
socialiserande, med en viss typ av medborgarskap som ideal. Utbildningen ”producerar” så 
särskilda subjektiviteter (Ibid., s. 30-31). Biesta förordar medborgarutbildning som värderar 
politisk medverkan i högre utsträckning. En god kombination av kvalificering (politisk 
förståelse), subjektifiering (hur jag som individ vill vara som politisk varelse) och 
socialisation (till en specifik identitet) kan skapa en vilja till motstånd som ger elever 
möjlighet att bli politiska subjekt och medverka i det politiska livet på det sätt de vill (Ibid., s. 
31-32).  
 
Enligt Biesta har demokratisering, i rådande demokratiteori, kommit att bli en process som 
syftar till att barn och andra ska integreras in i en den existerande demokratiska ordningen 
som ”nykomlingar”. Utbildningen ska hjälpa dem att gå från ett fördemokratiskt 
förhållningssätt till att uppfylla ”tillträdesvillkoren för deras framtida medverkan i 
demokratin”. Men demokratisering är, när Biesta utgår från Ranciére, inte en process ”för 
andra”, utan det är något som ”människor bara kan göra själva”. Det går inte att inifrån 
inkludera människor i den befintliga demokratin, den måste förvandlas. Så ”i stället för att 
lära barn och ungdomar att bli ”goda demokrater” […] kan pedagoger mycket väl ha en roll 
att spela i att tillvarata och stödja möjligheterna till lärande vid de oberäkneliga tillfällen då 
demokratisering ”inträffar” (2011, 2. 127-128). Utbildning menar Biesta, ”bör alltid vara 
                                                
2	Skolämnet medborgarutbildning kallas ”Citizenship education” eller ”Citizenship program” i den engelska 
läroplanen (Department for Education, 2013).    
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förenad med en inriktning på frihet” (Ibid., s. 131).  
 
Niclas Månsson och Jonas Nordmark skriver i ”Den allmänna didaktikens gränser. Om 
möjligheter och begränsningar för en samhällsomvandlande didaktik” om en skola som, för 
att forma samhällsmedborgare, bör vara fokuserad både på individens mål och behov och 
samhällets mål och behov (2015, s. 2). Författarna diskuterar möjligheter för skolan och den 
allmänna didaktiken att bilda samhällsmedborgare, utifrån den tyske didaktikern Wolfgang 
Klafkis kritisk-konstruktiva didaktik (Ibid., s. 3), där han förenar ”bildning med 
samhällskritik och gör […] skolans roll för samhällsförändringar relevant” (Hopmann citerad 
i Månsson & Nordmark 2015, s. 3). Klafki skriver i texten ”Kritisk-konstruktiv didaktik” om 
sin teoris kännetecken. Begreppet ”kritisk” syftar till målet att öka barn och ungas förmåga till 
”självbestämmande, medbestämmande och solidaritet” (1997, s. 220-221). I 
självbestämmande och solidaritetsförmåga ingår förmåga till rationell debatt, där eleven kan 
begrunda och reflektera, och har ”utvecklad emotionalitet och handlingskraft”, utifrån vilka 
eleven aktivt kan påverka sina relationer till sin omvärld. Klafki ser undervisning och lärande 
som en interaktionsprocess där eleven med utbildarens stöd får möjlighet att reflektera, 
värdera och handla för att stegvis blir självständig i sitt lärande och med tiden själv kunna ta 
ställning till sin historiska och samhälleliga verklighet. Detta ska realiseras med stigande 
svårhetsgrad och formerna för undervisningen ska resoneras med och motiveras för eleverna 
(Klafki 2005, s. 286-288). Detta kräver en ”gemensam samhällelig strävan mot ett mer 
demokratiskt samhälle; en strävan som kan möta starkt samhällspolitiskt motstånd”. I 
didaktiken behöver undersökas hur motståndet mot en förändrad didaktik kan förhindra 
lärande, för att pedagoger ska kunna arbeta mot målen att utveckla elevers förmågor, ibland i 
”konflikt med motståndet”. Begreppet ”konstruktiv” innebär ett förslag ”för en möjlig praktik, 
genomtänkta idéer för en förändrad och förändrande praktik som syftar till en human och 
demokratisk skola”. Viktigt att betona är att didaktisk teori inte bidrar med ett färdigt recept 
som leder till att de önskade förmågorna uppnås. Kritiskt-konstruktiv didaktik måste 
kombineras med andra forskningsperspektiv; historiska, erfarenhetsvetenskapliga och 
”samhällskritiska-ideologikritiska” ansatser (1997, s. 220-221). Månsson och Nordmark 
menar att den allmänna didaktiken formas av den nuvarande politiska diskursen om vilken 
roll skolan och utbildningen har ”i och för samhället”: 
 

Eftersom skolan både kan betraktas som politiskt redskap och projektionsyta för 
samhällsförändring måste den allmänna didaktiken också ha till uppgift att förhålla sig till och 
kritiskt reflektera frågor som rör socialisation och politisk styrning i undervisning (2015, s. 4).  

 
Centralt hos Klafki är ”det kritiska tänkandets och det samhällskonstruktiva handlandets 
potential i undervisningen”. Sett ur den vinkeln kan även ”institutionaliserade utbildnings- 
och fostransprocesser betraktas som frigörande för elever och i grunden samhällskritiska, om 
syftet med processerna är att erbjuda dem kritiskt orienterad bildning”. Syftet med utbildning 
är enligt den kritisk-konstruktiva didaktiken främst ”att i) utveckla elevens förmåga att 
tillgodogöra sig kunskap om världen, ii) kritiskt åskådliggöra kunskapens samhälleliga värde 
och funktioner samt iii) att kunna styra sitt liv och sin egen tankeverksamhet” (Klafki citerad i 
Månsson & Nordmark 2015, s. 7).  
 

Utbildningen av barn och unga syftar till bildandet av en människa med egenansvar i den sociala 
samvaron, kunskap om och respekt för demokratins institutioner, kapacitet till demokratiskt 
deltagande samt ett kritiskt förhållningssätt till idéer, åsikter och budskap som förmedlas i 
offentligheten. (Månsson & Nordmark 2015, s. 5) 

 
Undervisning som syftar till demokratisering blir symbolisk istället för verklig och inspirerar 
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inte till samhällsförändring. Istället stöttar undervisningen de rådande idealen (Biesta m.fl. 
citerade i Månsson och Nordmark 2015, s. 6). En undervisning som grundar sig alltför mycket 
i samhällets ordning riskerar ge för lite plats åt individuella uppfattningar och istället premiera 
sättet som vi alltid tänkt, tyckt och talat (Castoriadis, Månsson citerade i Månsson och 
Nordmark 2015, s. 6-7). Klafki menar att undervisning i olika ämnen på gymnasienivå inte 
bör vara enklare versioner av olika vetenskapsgrenar, utan istället visa exempel på hur 
vetenskap kan förklara ”individuella och samhällsviktiga livsproblem” såsom fred, social 
orättvisa och miljöproblem. Vetenskaper påverkas av intressegrupper och finansiärers syften 
och ingår därmed delvis i en politisk och ekonomisk logik.  Om detta inte tydliggörs ”ingjuter 
man hos eleverna en naiv tro på vetenskapen och dess framgång, och de får ett okritiskt 
förtroende för ”expertutsagor”. Detta leder till att eleverna istället för att blir upplyst 
medvetna, får en ”falsk medvetenhet om viktiga förhållanden och processer i samhället” 
(1997, s. 225). 
 
bell hooks, feministisk forskare, författare och pedagog som, i likhet med Biesta, förespråkar 
”undervisning som praktik för frihet”, skriver i boken ”Teaching critical thinking: Practical 
wisdom” att kritiskt tänkande är en interaktiv process som kräver delaktighet från både lärare 
och elever. Elever stretar ofta emot när det förväntas att de ska tänka kritiskt, då de är vana 
vid passiv inlärning. Strävan att förstå kärnan i en fråga och fånga underliggande sanningar, 
inte bara ytliga sådana som är lättast att få syn på, utmärker det kritiska tänkandet. Det består 
av att ”upptäcka vem, vad, när, var och hur” som ligger till grund för ett ämne och använda 
den kunskapen för att ”fastställa vad som betyder mest” (2010, s. 9). Att ha ett öppet sinne – 
vad bell hooks kallar för ”radical openness” – krävs för kritiskt tänkande. Lärare måste vara 
öppna för ny kunskap och nya former för kunskap och inspirera elever att vara desamma 
(Ibid., s. 10). bell hooks menar att demokratisk undervisning nedvärderas idag i det 
kapitalistiska samhällssystemet, där lärandet handlar om att tillgodogöra sig information 
istället för att ta till sig kunskap eller lära sig att tänka kritiskt. Elever uppmuntras att se 
utbildning som en väg mot att lyckas materiellt (Ibid., s. 16). Progressiva pedagoger som bell 
hooks sätter istället värde på utbildning ”som en praktik för frihet för att vi ser att demokrati 
stärks i en miljö där lärande värdesätts, där förmågan att tänka utmärker ansvarsfullt 
medborgarskap” (Ibid., s. 17). Kritiskt tänkande skapas i en process där elever lär sig att 
”omfamna glädjen och kraften i själva tänkandet”, en glädje som barn har tidigt då de 
ifrågasätter och ställer frågor. Deras passion dämpas sedan i skolan, där de lär sig att lyda, 
konformera sig och att hellre konsumera information än att tänka själva. Engagerad 
pedagogik är en undervisningsstrategi som bell hooks menar strävar efter att återskapa elevers 
vilja att tänka och deras vilja att nå självförverkligande, och vars fokus är att möjliggöra för 
elever att tänka kritiskt. Strategin består av interaktion, att erkänna kraften i varje elevs röst, 
skapa plats för alla att prata när de har något meningsfullt att säga och att uppmuntra eleverna 
att vara ”hela” i klassrummet, det vill säga öppna med sig själva och sina tankar. Läraren 
behöver också vara villig att dela, lägga fram sina tankar och idéer för att visa värdet i att göra 
det. Detta skapar ett kollektivt lärande. Engagerad pedagogik lyfter vikten av att eleverna 
hittar sina egna röster och tänker självständigt, vilket också enligt bell hooks är 
”empowering”, speciellt för dem som inte har känt sig värdefulla tidigare i skolsammanhang 
(Ibid., s. 20-21)3.  
 
Dessa teoretiker har valts för att de bidrar med en normativ dimension i diskussionen om 
skolans syfte, som jag menar passar väl in i frågan om kritiskt tänkande inom 
samhällskunskapen. Jag saknar i skolverkets skrivelser en diskussion om begreppet kritiskt 

                                                
3 Citaten av bell hooks är översätta av mig från engelska.   
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tänkande och menar att tonvikten i styrdokumenten ligger främst på frågor som rör att kunna 
läsa material på ett källkritiskt sätt. Samhällskunskapen bär ett stort ansvar i att utbilda elever 
inom frågor som rör samhället de lever i och frågan om på vilket sätt detta bör göras 
diskuteras ingående av dessa teoretiker. De diskuterar även syften, definitioner av och 
metoder för att stärka kritiskt tänkande hos elever på ett sätt som jag ser som fruktbart i 
analysen av de intervjuade lärarnas förståelse.  
 
4. Metod 
 
4.1. Kvalitativ intervju 
 
Denna studie använder kvalitativ intervju som metod för att nå kunskap om lärarnas förståelse 
och reflektioner kring begrepp, metoder och erfarenheter av undervisning.  
 
I kvalitativa undersökningar är det ord och mening som ska utvinnas och inte siffror som i 
kvantitativ metod. ”I kvalitativa intervjuer motsvarar precision i beskrivningar och stringens i 
betydelser den exakthet som eftersträvas i kvantitativa mätningar”, som Kvale uttrycker det 
(2007, s. 13) 4. Detta betyder att kravet på forskaren består av att beskriva intervjupersonens 
perspektiv så precist som möjligt och med så stark stringens, eller logisk följdriktighet, som 
möjligt. Följaktligen är kraven på validitet och reliabilitet annorlunda på en kvalitativ studie 
jämfört med en kvantitativ. Då kvalitativ forskning inte sysslar med mätning är 
validitetsfrågan egentligen inte betydelsefull enligt Bryman (2008, s. 351). Samtidigt ser vissa 
forskare validitet och reliabilitet som möjliga att anpassa till kvalitativ forskning. Validitet 
handlar då enligt Mason om att forskaren mäter det den säger sig mäta (citerad i Bryman 
2008, s. 352). Dock är exempelvis extern reliabilitet, som enligt LeCompte och Goetz innebär 
att kunna replikera en undersökning, svårt att uppfylla i en kvalitativ studie, då den sociala 
verkligheten inte går att hålla likadan fram till det att nästa forskare kommer och undersöker 
den. Däremot menar författarna att den interna validiteten, att forskarens observationer och 
teoretiska utgångspunkter stämmer överens, brukar vara god i kvalitativa studier. Den externa 
validiteten, som handlar om huruvida resultaten kan vara generaliserbara till andra sociala 
kontexter, menar LeCompte och Goetz är svår att uppnå, då kvalitativa studier ofta studerar 
ett fåtal fall (citerade i Bryman 2008, s. 352). Dock sällar jag mig till den skaran av forskare 
som Bryman förklarar vill luta sig på andra kriterier för att bedöma kvalitativa studier. 
Forskarna Lincoln och Guba använder begreppen tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet 
handlar om trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att kunna styrka och 
konfirmera innehållet. Lincoln och Guba menar att det finns fler alternativa beskrivningar av 
den sociala verkligheten, därför måste kvalitativ forskning ha sina egna begrepp, som skiljer 
sig från ideal om en absolut sanning om världen. Trovärdigheten handlar om att forskningen 
har genomförts på ett sätt som följer regler och att forskarens tolkningar har bekräftats av 
deltagarna i studien. Överförbarhet handlar om att skapa en detaljrik och tät beskrivning av 
den specifika miljö som studeras så att andra kan bedöma om resultatet är överförbart till 
andra miljöer. Pålitlighet innebär att forskarna ger en tydlig och fullständig bild av processen 
som är tillgänglig för läsare och gärna granskas av kollegor. Äktheten eller autenticiteten 
handlar om forskningens konsekvenser och plats i den sociala miljön. Forskningen ska ge en 
rättvis bild av de åsikter och erfarenheter som finns hos de människor som deltar. 
Äkthetskriteriet ställer också frågor om huruvida forskningen har bidragit till att människor i 
den sociala miljön som studeras får bättre förståelse för sin miljö, för hur andra personer i 
miljön uppfattar olika frågor, samt huruvida forskningen har bidragit till att deltagarna får 

                                                
4 Citatet av Kvale är översatt av mig från engelska.  
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större möjligheter att förändra sin situation (citerade i Bryman 2008, s. 353-357).  Bryman 
menar dock att det sistnämnda kriteriet har varit omdiskuterat och inte fått så stort inflytande i 
forskningen (Ibid., s. 357).  
 
Studien kan beskrivas som fenomenologisk utifrån ett kunskapsteoretiskt (epistemologiskt) 
perspektiv, då den liksom denna tanketradition intresserar sig för individers meningsskapande 
och fokuserar på att förstå den sociala världen utifrån individens perspektiv (Bryman 2008, s. 
32-33). Kvale beskriver det han kallar för livsvärldsintervjuer som fenomenologiska, då de 
utgår från de intervjuades erfarenheter och upplevelser av olika fenomen. Intervjun söker 
förstå meningen i de centrala teman som går att finna i intervjupersonens vardagsliv (2007, s. 
11-12).  
 
När det gäller intervjupersonerna, lärarna, i denna studie utgår jag från att de är aktiva och 
medvetna individer som reflekterar över sina handlingar och som professionella har makt över 
hur undervisningen utformas. Samtidigt ser jag att samhället och skolan inbegriper strukturer, 
normer och diskurser som omger lärarna och innebär vissa begränsningar i deras frihet att 
definiera exempelvis kritiskt tänkande. Jag ser aktörernas tänkande som i allra högsta grad 
styrt av strukturer och normer som sätts upp av vår samtid, av skolverket och alla som verkar i 
och runtomkring kontexten gymnasieskolan i Sverige. Därmed ser jag det sociala som både 
struktur- och aktörsberoende där människan med Hyldgaards ord både är en medveten aktör 
och styrd av sociala lagmässigheter (2008, s. 25).  
 
4.2. Urval 
 
Urvalet av intervjupersoner i studien är baserat på tillgänglighet och en vilja att finna lärare 
som utgör en heterogen informantgrupp då jag därmed hoppas får med så många aspekter av 
frågeställningarna som möjligt. Intervjuerna utförs med lärare i samhällskunskap på två skolor 
i en svensk stad. Dessa skolor har både likheter och skillnader; den ena är ett litet 
idrottsgymnasium med tre högskoleförberedandeprogram och ett yrkesförberedande medan 
den andra är en stor skola med enbart högskoleförberedande program, både nationella 
program och International Baccalaureate-programmet (IB). Jag har fått tillgång till skolorna 
genom lärarutbildningens verksamhetsförlagda kurser. Lärarna som är med i studien har olika 
lång erfarenhet av att undervisa i samhällskunskap, olika ålder och kön.  
 
4.3. Tillvägagångsätt 
 
Tillvägagångssättet för undersökningen beskrivs här steg för steg. Först kontaktar jag de 
skolor och lärare som jag ämnar intervjua och bokar in tider. Därefter utför jag intervjuerna 
och transkriberar dem i sin helhet. De texter som blir resultatet av intervjutranskriberingarna 
delar jag in i teman utifrån vilka mönster som går att utläsa i dem. Därefter tolkar jag de 
teman som har framkommit och analyserar dem i relation till styrdokumenten, utifrån teorier 
och i jämförelse med tidigare forskning. I kommande avsnitt beskrivs utförligt hur 
intervjuerna samt den tematiska analysen utförs.  
 
4.4. Empiri 
 
Empirin skapas genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär 
att jag som intervjuare i förväg bestämmer övergripande frågeteman som är tänkta att 
behandlas under intervjun. Jag har samtidigt möjlighet att ställa frågor som jag inte har skrivit 
ner i förväg, exempelvis följdfrågor i relation till något som personen nämner. Intervjun har 
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en flexibel karaktär och de olika intervjuerna som görs behöver inte följa samma mönster. På 
så sätt liknar de kvalitativa ”livsvärldsintervjuer” som enligt Kvale syftar till att få fördjupad 
förståelse för intervjupersonens vardagsliv. De utförs semi-strukturerat och utgör på så sätt 
varken ett vardagssamtal eller enkät, utan präglas av öppenhet och flexibilitet såväl som 
struktur och syfte (2007, s. 11-12). Fokus ligger som Bryman säger på hur de som intervjuas 
tolkar och reflekterar över olika fenomen. En anledning till att inte ha helt igenom 
strukturerade intervjuer är värdera möjligheten för intervjupersonen att röra sig mot teman 
som hen tycker är relevanta och viktiga. Då tyngdpunkten ligger på intervjupersonernas 
uppfattningar och sätt att se på frågor är det relevant att låta dem styra samtalet i viss mån 
(2008, s. 413-415).  
 
4.5. Bearbetning, analys och tolkning 
 
Den insamlade empirin kommer att bearbetas med tematisk analysmetod. Ryan och Bernard 
menar att en forskare som använder sig av denna metod bör titta efter åtta delar när hen söker 
efter teman; repetitioner av ämnen som återkommer i materialet, lokala typologier eller 
kategorier, alltså uttryck som används på ett ovanligt sätt, metaforer och analogier som 
används av intervjupersonerna för att beskriva ett fenomen, hur övergångar mellan olika 
teman ser ut, likheter och skillnader i intervjupersonernas beskrivning av ett tema, språkliga 
kopplingar såsom ”på grund av”, som visar på kopplingar som intervjupersonerna gör, 
saknade data, alltså sådant som inte finns i svaren samt slutligen teorirelaterat material 
(citerade i Bryman 2008, s. 529-530). Intentionen är att utifrån det material som framkommer 
i intervjuerna göra teman som utgår ifrån lärarnas tal om sin förståelse av kritiskt tänkande.  
 
4.6. Etiska avvägningar och praktiska val 
 
Intervjupersonerna skriver under ett informationsblad där de informeras om studiens syfte, att 
det är frivilligt att delta och dra sig ur, att intervjumaterialet endast kommer att användas för 
denna studies forskningssyfte, samt att konfidentialitet och anonymitet garanteras (se bilaga 
2). Detta enligt principer om informerat samtycke, frivilligt deltagande och nyttjande av 
information (Vetenskapsrådet 1990, s. 7-9, 14). 
 
Jag har funderat över huruvida det föreligger risk för att intervjupersonerna svarar på ett sätt 
som de förväntar sig att jag vill att de ska svara. Denna risk kan möjligtvis vara större för de 
informanter som jag har haft mycket kontakt med före studien. Jag bedömer att denna risk 
föreligger, men att sådana faktorer kan påverka informanter åt flera håll. Det kan göra att det 
redan finns förtrolighet mellan mig och intervjupersonen, vilket kan öka deras vilja att öppna 
upp för mig som intervjuare, men det kan också påverka deras svar om de har föreställningar 
om vad jag förväntar mig att höra. Kvale menar att den kvalitativa intervjumetoden påverkas 
av intervjuare och intervjupersons relation till varandra, och att en implikation av det alltid är 
att kunskapen som produceras i intervjun kunde ha blivit en annan med andra personer (2007, 
s. 14-15).  
 
Lärarna som har intervjuats har alla fått fiktiva namn för att säkerställa anonymiteten. Jag 
väljer också att inte ange på vilken av de två skolorna som de intervjuade lärarna arbetar på. 
Intervjutranskriberingarna är inte bifogade, vilket minskar risken för att lärarna ska kunna bli 
igenkända. I resultatframställningen väljer jag att inte skriva referenser till varje intervju i 
texten, då jag anser att det skulle störa läsningen. Jag skriver endast ut vilken intervjuperson 
som har sagt vad. Allt material i resultatet som består av lärarnas uttalanden är hämtat från 
intervjuer. Tio minuter av inspelningen av intervjun med läraren Alma blev överspelade, 
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därför gjorde jag en mailintervju med henne för att få svar på de frågor som hade försvunnit. 
Denna mailintervju refereras i texten för att läsaren ska veta när svaren från Alma har 
tilldelats mig skriftligt.  
 
Det kan finnas en risk att intervjuguiden som består av frågeteman kan påverka den tematiska 
analys som jag gör, då frågetemana i viss mån utgör min förförståelse av vad intervjuerna 
kommer att handla om. Samtidigt är frågetemana formulerade med intentionen att svara på 
forskningsfrågorna. Intervjuerna är ju en situation som jag som forskare påverkar då jag väljer 
vad jag frågar om och på vilket sätt, liksom analysen av intervjutranskriberingarna påverkas 
av mina uppfattningar. Min strävan är att skapa teman som istället för att utgå från 
intervjufrågetemana utgår från innehållet i lärarnas svar.  
 
5. Resultat och analys  
 
Sex intervjuer med lärare från två skolor i en svensk stad har genomförts. Åldern på lärarna 
varierar från 29 till 59 år liksom tiden som de har arbetat som lärare varierar mellan 5 och 25 
år. Tre är kvinnor och tre män. En av lärarna har arbetat på 7 skolor innan, medan flera av de 
andra har jobbat på en till två andra skolor före den nuvarande. Intervjupersonerna kommer 
från olika städer i Sverige, en av dem är född i ett annat europeiskt land, de andra fem är 
födda i Sverige. Lärarna undervisar i andra ämnen utöver samhällskunskap: tre i psykologi, en 
i kriminologi, en i matematik, en i religion och en i ekonomi. En av de intervjuade lärarna är 
lektor. Jag har valt att kalla intervjupersonerna för Camilla, Alma, Per, Fredrik, Jonas och 
Eva.  
 
Lärarna från en av skolorna, som jag väljer att kalla Centrala gymnasiet, beskriver sin 
arbetsplats som en stor skola med runt 1000 elever. Eleverna är ambitiösa och engagerade och 
har sitt sikte på att studera vidare, då alla programmen är högskoleförberedande. En lärare 
säger att det är högt i tak i kollegiet, lärarna vågar säga vad de tycker och de diskuterar 
ämnesrelaterade frågor på samhällsinstitutionen. Lärarna från skolan som jag väljer att kalla 
Sportskolan beskriver stämningen som god. Det är en liten skola med runt 300 elever och ett 
30-tal lärare. Lärarna beskriver elevunderlaget som ganska homogent, bestående som en av 
dem säger av ”mycket vit medelklass”. Skolan har en idrottsprofil, fyra högskoleförberedande 
program och ett yrkesprogram. En lärare beskriver skolan som väldigt trygg. Det är sällan 
konflikter mellan eleverna. Eleverna beskrivs som motiverade, men idrotten tar också stor 
plats till nackdel för skolarbetet.  
 
5.1. Resultat och analys av teman 
 
Tema 1. Källkritik och vetenskaplighet 

1a. Kritiskt tänkande och källkritik 
I intervjumaterialet är källkritik en av definitionerna av kritiskt tänkande som framkommer. 
”Att man ifrågasätter källorna”, är Camillas definition av kritiskt tänkande. När jag frågar 
Camilla om samhällskunskapen har en speciell roll vad gäller skolans uppdrag att främja 
kritiskt tänkande elever, svarar hon: ”jag är definitivt ansvarig inför det källkritiska”. På flera 
frågor i intervjun väljer hon formuleringar som ”källkritik” istället för kritiskt tänkande. Detta 
är ett exempel på repetitioner i materialet som kan visa vad hon värderar mest i det kritiska 
tänkandet. Läraren Jonas menar att källkritik är en stor del av definitionen av kritiskt 
tänkande. Han säger att det är viktigt i dagens stora mediala flöde att ha koll på avsändarens 
bakgrund, syften, kontext och vem som betalar avsändaren: ”Ett annat sätt är ju också att 
tänka varför säger en makthavare eller en journalist, eller vad det nu kan vara, varför säger de 



 

 15 

det här?”.  I Pers definition av kritiskt tänkande ingår källkritik, ”det vill säga varifrån har jag 
fått den här uppfattningen”.  
 
Fokus på det källkritiska i lärarnas egna definitioner av kritiskt tänkande är i linje med 
formuleringarna i läroplanen och kursplanerna som betonar dessa förmågor. Även när lärarna 
får frågan om hur de uppfattar att det kritiska tänkandet omnämns i läroplanen och 
kursplanerna för samhällskunskap för gymnasiet från 2011 nämns källkritik. Läraren Alma 
ser att kursplanens kunskapskrav främst fokuserar på källor: ”hantering och granskning av 
källor, samt tillämpning” (Mailintervju). Alma menar också att det vetenskapliga 
förhållningssättet och att kunna orientera sig i en komplex verklighet blir en stor del av den 
kritiska förmågan på gymnasiet. Hon tolkar skolverkets budskap som att eleverna ska bli 
självständiga och kunna leta upp olika sanningar. Samtidigt säger både Alma och Camilla att 
det är viktigt att inte begränsa sig till de stycken där ordet kritik eller kritisk förmåga står 
uttryckligen skrivet. Där handlar det om källkritik, men de menar att kritisk tänkande ingår i 
stora delar av läroplanen och kursplanen för samhällskunskap. Camilla säger att det är viktigt 
att läsa i kunskapskraven för samhällskunskap ”[…] och se vad är det skolverket vill att vi ska 
göra”, exempelvis att ”här ska man redogöra för och kunna analysera och i en analys så finns 
det ju alltid ett källkritiskt resonemang”. Även Fredrik uppfattar källkritik som en del i 
skolverkets definition av kritiskt tänkande inom samhällskunskapen, men han tänker att 
kritiskt tänkande även ”ska gå in i de här begreppen som analys och diskussion och sådana 
saker”. Jonas uppfattning av skolverkets definition av kritiskt tänkande är att ”det är viktigt att 
värdera källor”. Från kursplanen för samhällskunskap plockar Jonas ut stycken som handlar 
om källkritisk granskning och källhänvisning som han menar innebär ”att man när man söker 
information om olika saker bör veta vad kritiskt tänkande innebär, tillexempel varför det kan 
vara känsligt att ta information från Wikipedia” och att ”man måste inse att människor har 
olika agendor och att det är väldigt svårt att vara helt objektiv”. Detta resonemang lyder 
Klafkis uppmaning att undervisning måste bidra till medvetenhet om att forskning och 
vetenskap ingår i politiska och ekonomiska intressen. Att skolan ska vila på vetenskaplig 
grund står i läroplanens inledande formuleringar och kan relateras till hur elever och lärare 
ska hantera källor och inhämta kunskap.  
 
Sammanfattningsvis gör lärarna breda läsningar av styrdokumenten och ser att det kritiska 
tänkandet återfinns i flera sammanhang, men att det nämns konkret vad gäller källkritisk 
förmåga. Denna förmåga utgör en central del i lärarnas egna definitioner av kritiskt tänkande. 
 

1b. Neutralitet och objektivitet  
Som lärare menar intervjupersonerna att det är viktigt att hålla sig neutral och objektiv.  
Alma säger:  
 

Jag tar aldrig ställning själv. Jag försöker att vara neutral, även om man inte är det, det vet ju jag 
också. Men att kanske inte vara så himla tydlig med vissa saker. Jag lägger fram många olika 
synsätt.   

 
Per säger att han ”aldrig skulle uttrycka mina personliga åsikter kring politik och ekonomi och 
så vidare inför eleverna. […] Eller ens antyda att någon åsikt är lämpligare än någon annan”. 
Undantag är när elever uttrycker något annat än människors lika värde. Även Jonas menar att 
han inte ska ha någon stark politisk åsikt i klassrummet: ”Jag får absolut inte påverka mina 
elever i någon speciell politisk riktning”. Samtidigt inser han att han är en del av den 
allmänrådande politiska linjen, vilket också är en åsikt (se även tema 3e.). Jag uppfattar att 
lärarna i sina strävanden efter neutralitet vill undvika att överföra politiska värden på 



 

 16 

eleverna. Som Nordmark och Månsson skriver används skolan som redskap och 
projektionsyta för politisk styrning, förändring och socialisation och pedagoger bör därför 
reflektera kring vilka värden som kommuniceras i undervisningen. När ett förhållningssätt 
upplevs som neutralt kan det i själva verket, som Jonas reflekterar över, vara en del av den 
kontext läraren själv ingår i och även verka socialiserande på eleverna. Biesta säger ju att 
socialiseringen är oundviklig. Ett sätt att försöka göra sig själv och eleverna medvetna om 
detta kan vara att som bell hooks beskriver arbeta utifrån den engagerade pedagogiken, där 
läraren själv deltar i det kollektiva lärandet. Genom att lägga fram sina egna reflektioner kan 
läraren både göra sina egna uppfattningar mer genomskinliga och samtidigt uppmuntra elever 
att uttrycka vad de tänker. Per för fram att eleverna ska lära sig att uttrycka sig neutralt i sina 
arbeten, det är ett redskap som de behöver utveckla, men ”målet är inte att eleverna ska vara 
neutrala”. Men han pratar också med eleverna, speciellt naturvetarna, om att det är omöjligt 
att vara helt neutral. Han menar att eleverna behöver ”använda sina egna värderingar på det de 
har läst” för att visa sitt kritiska tänkande. Per verkar vara motståndare mot det som 
Brookfield kategoriserar som det naturvetenskapliga perspektivet på kritiskt tänkande. Per 
skiljer på hur natureleverna lär sig att tänka i de naturvetenskapliga ämnena och hur de bör 
tänka i samhällskunskapen.  
 
Utifrån bell hooks kan det ses som svårt för eleverna att använda sina egna värderingar när 
inte läraren visar vägen. Frågan är också om det måste vara ett mål i sig att lärare inte visar 
sina egna ståndpunkter, kanske kan som står i läroplanen lärare föra fram många perspektiv i 
sin undervisning, uttrycka sig neutralt och samtidigt vara deltagare som bell hooks säger. 
Lärarna i min studie gör tydliga ställningstaganden vad gäller allas lika värde. Kanske kan det 
bidra till att eleverna reflekterar över värdegrundsfrågor och ser värdet i att ta ställning. Även 
läroplanen säger att skolan ska visa att personliga ställningstaganden är värdefulla.   
 
Tema 2. Att se olika perspektiv 
I definitionerna av kritiskt tänkande framkommer förmågan att se samhällsvetenskapliga 
frågor ur olika perspektiv. Alma säger: ”I ett större perspektiv ser jag min roll som viktig. Att 
hjälpa eleverna "gräva" mer efter fler perspektiv på situationer, händelser, begrepp och så 
vidare. Jag som lärare försöker att ge dem flera "presentationer" av ett och samma fenomen, 
genom detta lär de sig att se och bedöma det demokratiska värdet och hur man kritiskt kan 
värdera eller kritisera olika områden” (Mailintervju). ”Alternativa tolkningar” utgör i första 
hand Pers definition av kritiskt tänkande inom samhällskunskapen. Kritiskt tänkande handlar 
om att ge alternativa sätt att se på en fråga, utöver den uppfattning eleverna har. Han tror att 
det i förlängningen kan göra eleverna mer toleranta och bidra till acceptans av människor som 
inte tycker som de själva. bell hooks menar att ett öppet sinne krävs för att utveckla ett kritiskt 
tänkande. Lärarna kan genom sitt arbetssätt där olika perspektiv speglas och genom att visa 
prov på sin egen öppenhet bidra till att elever också är mottagliga för många olika former av 
kunskap. Per ser på liknande sätt sitt uppdrag från läroplanen vad gäller det kritiska tänkandet 
som ”att hjälpa eleverna att nå kunskap genom att ifrågasätta dogmer, absoluta sanningar och 
få dem att se flera möjligheter i sitt tänkande”. Jonas menar att en del i det kritiska tänkandet 
är att ”lära sig att information kan se väldigt olika ut beroende på vilka politiska glasögon 
man har, hur man ser verkligheten. Samma historia kan berättas på väsensskilt olika sätt 
beroende på vad man väljer att berätta och på vilket sätt”. I lärarnas tal kan jag se ett 
värdesättande av lärande, tänkande och reflektion. Det finns även ett motstånd mot att enbart 
utbilda för att konsumera information, istället ska eleverna som bell hooks säger omfamna 
tänkandet och njuta av det. Detta kan med bell hooks ses som en progressiv undervisning i en 
praktik för frihet. Lärarnas perspektiv liknar läroplanens betoning av skolans öppenhet för 
skilda uppfattningar.  



 

 17 

Tema 3. Demokrati, mänskliga rättigheter och samhällsmedborgare  
3a. Demokrati, mänskliga rättigheter och kritiskt tänkande  

När jag frågar lärarna om hur de ser att förmågan till kritiskt tänkande formuleras i läroplanen 
kopplar nästan alla detta samman med demokratiuppdraget och värdegrunden. Per upplever 
att läroplanen från 2011 är ”utmärkt att använda som grund […] för demokratiskt ledarskap i 
klassrummet”. Formuleringarna kring demokrati har med det kritiska tänkandet att göra och 
Per finner i läroplanen stort stöd för sitt sätt att arbeta. Pers bild av läroplanen kan kopplas till 
Nordmark och Månssons syn på utbildningens syfte att bilda ansvarstagande människor med 
respekt för demokrati och kapacitet till deltagande och kritiskt tänkande. Läroplanens 
inledande formuleringar om att skolan vilar på demokratiska värderingar tolkas av lärarna 
som en grund till förmågan kritiskt tänkande.  
 
Camilla menar att läroplanen och kursplanen har en röd tråd vad gäller det kritiska tänkandet. 
Hon ser att formuleringarna om mänskliga rättigheter, människans egenvärde, kränkande 
behandling, globalisering och kulturell mångfald är breda i läroplanen för att bli mer specifika 
i kursplanen för samhällskunskap. Detta kan relateras till läroplanens krav på alla som arbetar 
i skolan att hävda skollagens grundläggande värden. Hon säger att ”det står väldigt tydligt i 
Samhällskunskap 1b, Samhälle 2 och Samhälle 3 att det ska ligga på en demokratiskt grund”. 
Hon menar att detta hänger ihop med kritiskt tänkande:  
 

Ja, och igen så handlar det väl om att […] det ska vara nyanserat och att man ska se det utifrån 
olika perspektiv. Att man ska ta hänsyn till olika individer. Och det är ju väldigt tydligt i 
samhällskunskapen, där står det igen etniciteten, könstillhörigheten, de mänskliga rättigheterna. 
Där är ju kopplingen väldigt tydlig. Kultur nämns här också. Jag tycker denna är jättetydlig till 
Samhällskunskap 1. […] Det är ju demokratins bas någonstans. 

 
Camilla tycks här försöka skapa en bild av hur läroplanens syn på kritiskt tänkande enligt 
henne grundar sig på hänsyn till olika individers etnicitet, könstillhörighet och alla 
människors lika rättigheter. Formuleringarna är dock inte stringenta och fokuserade, vilket 
gör det otydligt exakt hur hon tolkar läroplanen. 
 
Jonas tycker att det finns en koppling mellan demokrati och kritiskt tänkande. Det finns 
incitament till kritiskt tänkande när människor får tycka och tänka fritt:  
 

Jämfört om vi levde i en diktatur, där det inte är tillåtet att vara kritisk, då är det inte så stor 
mening att ägna sig åt kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande är ju en nödvändighet för demokrati. 
Det är ju liksom grundessensen i demokrati, […] att man granskar det som sker och ifrågasätter 
maktens syften och ifrågasätter maktens idéer.  

 
Utifrån den kritiska teorin är det viktigt att studera och kritisera maktrelationer i samhället. 
Jonas hållning liknar denna, såtillvida att han menar att makten ska granskas, men i den 
kritiska teorin bör makt i olika samhällen generellt kritiseras. Även Eva menar att det kritiska 
tänkandet är kopplat till demokrati som samhällsmodell. För att ha en fungerande demokrati 
behöver människor förstå vad ”demokrati går ut på och använda den” och ”där är ju det här 
med kritiskt tänkande jätteviktigt för du kan ju så väldigt lätt bli lurad in i ett tankesätt du inte 
riktigt tänkt igenom”. Eva betonar det som Biesta benämner som kvalificering för 
demokratiskt deltagande, alltså ett fokus på att utbilda för de kompetenser som krävs.  
 

3b. Dra en gräns vid kränkningar och antidemokratiska åsikter  
Flera av intervjupersonerna nämner att de är noga med att markera när elever riskerar att 
kränka varandra. Per säger att han tillåter alla åsikter, utom de antidemokratiska. Då är det ”en 
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skyldighet som samhällskunskapslärare att ingripa” säger Per. Lärare måste agera 
demokratiskt och respektfullt gentemot elever. Detta speglar läroplanens starka betoning på 
att alla i skolan ska agera när det uttrycks åsikter som går emot skolans värdegrund. Alma 
säger att hon ”kan sätta ett F på den typen av arbeten som bygger på bara rasistiska hemsidor” 
och känner att hon har stöd i styrdokumenten för ett sådant beslut:  
 

I form av att jag ska stå för värdegrund och att det ska vara mångfald, att det ska vara öppenhet 
[…] Jag har inget emot att visa debatter med Sverigedemokrater. Jag tar inte ställning till [dem], 
men att hänga ut grupper eller att, det där är något som man kan stödja sig på i lagen att det är en 
kränkning eller hets mot folkgrupp. […] Man får inte rucka på rättigheter eller skyldigheter.  

 
Jonas menar att han som lärare förvarar den ”demokratitanke vi har [i Sverige]. Att man får 
absolut inte på något sätt göra övertramp vad gäller hets mot homosexuella eller folkgrupper 
eller andra”. Samtidigt säger han att det är svårt att bestämma ”var man drar en gräns för vad 
som är okej att tycka”. Han menar att det ligger i hans uppdrag ”starkare än kanske något 
annat, att skydda individer från att känna sig obekväma. Vilket ibland då kan slå över i att 
man tassar kring vissa frågor”. Han vill undvika att någon elev ”tar illa upp” om en någon 
annan elev ”argumenterar på ett nedlåtande sätt”. Han menar att det kritiska tänkandet, ”att 
alla åsikter är värda att luftas och lyftas”, är ett intresse som står emot att elever inte ska 
behöva känna sig obekväma. Genom Klafkis begrepp självbestämmande och 
solidaritetsförmåga behöver inte kritiskt tänkande och skydd mot kränkning ses som ett 
motsatsförhållande, utan snarare en helhet – att debattera rationellt och samtidigt utveckla sin 
emotionalitet och solidaritet samt relatera aktivt till sin omvärld är förmågor som hänger 
samman. Jonas reflektioner kan även ses i ljuset av Biestas diskussion om kvalificering, 
socialisering och subjektifiering. Jonas vill förmedla grundläggande respekt för alla individer, 
något som kan ses som en socialisering och kvalificering då eleverna lär sig sådana värden 
som ses som viktiga i samhället. Samtidigt kan detta verka för att eleverna får möjlighet till 
att bli sina egna politiska varelser eller subjekt genom att de får värden att förhålla sig till, 
som de kan förkasta eller delta i.    
 

3d. Goda, aktiva samhällsmedborgare  
För flera av intervjupersonerna är ett syfte med att främja elevernas kritiska tänkande att de 
ska bli goda, aktiva samhällsmedborgare som utför sina demokratiska skyldigheter. Detta är 
grunden för ett fungerande demokratiskt system. Exempelvis Larsson menar att kritiskt 
tänkande ses som en garanti och förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Fredrik säger att 
kritiskt tänkande är en av de största skyldigheterna i en demokrati. ”Många människor ser ju 
demokrati som en rättighet bara. Men det är ju betydligt fler skyldigheter i en demokrati. […] 
Och då måste vi ju skapa förutsättningar för det i skolan att vi har det för att vi ska kunna ha 
en demokrati och medmänsklighet”.  
 
Eva ser utifrån kursplanen för samhällskunskap syftet med det kritiska tänkandet som att 
eleverna ska bli kompetenta samhällsmedborgare: ”Att man ska kunna klara sig både i det 
vanliga vuxenlivet” och i ett ”informationssamhälle där man blir överöst utav information”. 
Med Biesta kan detta ses som ett fokus på kvalificering, att få kunskap och kompetenser som 
anses nödvändiga för att klara av att delta. Eva ser det som ett sätt att värna om demokratin att 
eleverna känner sig säkra ”som samhällsmedborgare, när man väl kommer ut och är en del av 
dem som ska ta ansvar för framtiden”. Kvalificering hänger ihop med socialisering, då 
eleverna ska ges de verktyg som läraren anser att de behöver, för att delta i processer som 
läraren anser vara del av det demokratiska samhället. Lärarens undervisning kan ses som en 
inkludering inifrån och ut i demokratin, där eleverna förbereds för sitt framtida deltagande, 
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inte för att delta idag som aktörer. Biesta förordar istället en undervisning där människor 
själva får göra demokrati och en demokratisyn där denna förändras med dem som verkar i 
den. Där ska inte unga behöva vänta till en viss ålder för att vara delaktiga, utan läraren ska 
stötta den demokrati som eleverna skapar.  
 
Camilla menar att värdering av källor hänger ihop med att vara en aktiv samhällsmedlem, 
”det skapar en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhällslivet, det hänger ju ihop med 
att kunna välja relevant material och kunna värdera det materialet”. bell hooks menar att 
kritiskt tänkande handlar om att se vem, vad, när och hur kunskap skapas och sedan besluta 
vad som betyder mest. Enligt Camilla är dessa saker viktiga – att förstå hur forskning har 
skapats och i vilken kontext. Detta kan som bell hooks säger hjälpa elever att förstå 
underliggande sanningar.  
 

3e. Kritisk blick egen kontext och politiska system  
Alma ser som sitt uppdrag att se till eleverna blir stabila samhällsmedborgare som är kritiska 
till samhället vi lever i. Hon tycker att kursplanen i samhällskunskap saknar skrivelser om att 
kritiskt värdera perspektiv. Resonemanget passar väl med den kritiska teorin som den 
beskrivs av Brookfield. Samhällskunskapen utgår för mycket från ett västerländskt perspektiv 
där USA har blivit en norm, säger Alma. Detta bör ifrågasättas och lärare behöver våga vara 
kritiska mot det egna. Almas reflektioner kan ses utifrån den kritiskt-konstruktiva didaktiken, 
som en förändrande praktik, med syfte att humanisera och demokratisera skolan och öka 
elevernas självbestämmande och solidaritet. Hon vill vidga utbildningens fokus, utifrån att 
hon ser brister i vårt eget system samt tendenser i undervisningen att premiera det egna 
samhällssystemet. Alma tror att hon kan se mer kritiskt på den västerländska kontexten, då 
hon till skillnad från de flesta av sina kollegor kommer från en ”annan kulturell bakgrund”. 
Hon tror att kollegorna ”står för det som finns eftersom de är en del av det konceptet”. Alma 
tror att ”om man jämför hela tiden med alla andra ur vårt svenska perspektiv så blir det 
väldigt mycket att vi är jätteduktiga”. Dock, säger hon: ”det finns faktiskt saker i andra delar 
av världen som fungerar, men de får aldrig höras eller synas”. Hon tycker att ”man måste 
kanske själv våga vara kritisk och hämta info och bra exempel”. En anledning till att det inte 
pratas om afrikanska länder eller Kina är att ledarskapet ses som dåligt. ”Javisst”, säger hon, 
”men det finns ju annat som funkar. Man måste kanske hämta lite därifrån ibland. För en 
nyans av oss själva och vad vi står för”. Inkluderingen av olika system och exempel från hela 
världen stämmer med läroplanens betoning av olika former av kunskap och olika perspektiv i 
undervisningen. Detta arbetssätt kan ge större förmåga att hantera den föränderliga verklighet 
som beskrivs i kursplanen.  
 
Camilla säger att hon vill att eleverna ska bli självständiga och kunna utmana vad som står i 
en exempelvis en artikel. Men, säger hon, ”eleverna måste förstå att man kan utmana bra och 
man kan utmana dåligt. Och man utmanar bra bara man har kunskapen med sig”. Att utmana 
dåligt är att ifrågasätta allt. Eleverna i årskurs ett på gymnasiet är väldigt kritiska. Biesta talar 
om socialisering som skapar särskilda subjektiviteter som innehar vissa önskvärda 
egenskaper. Detta blir tydligt i lärarens sätt att uttrycka sig: ”Det är just den här generationen 
att ifrågasätta allting. Men så får man lyfta dem ur det”. Ett exempel är om elever ifrågasätter 
demokratin. ”Och det får man för all del göra, men […] många gånger måste jag lyfta det här 
med styrkorna med att kunna se det på något annat sätt”. Eleverna kan i trean lyfta teman som 
välfärdsstaten eller invandring och se vad som är fördelar och nackdelar ur ett enligt Camilla 
nyanserat perspektiv. Så sker en process av socialisering under gymnasieåren, när eleverna lär 
sig att hantera kunskap och kritisera olika företeelser på ett sätt som läraren ser som önskvärt.  
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Eva menar att kritiskt tänkande i kursplanen för samhällskunskap har som objekt ”hela vårt 
demokratiska system”. Men hon tycker inte att det i kursplanen ingår att ha en kritisk blick på 
det svenska samhället eller ”systemet i sig”. Ofta blir fokus att ”få omvärlden att göra som vi 
gör, som kan”. Men i de högre årskurserna kan hon och eleverna i samhällskunskapen lyfta 
blicken från det lokala till det globala, och i jämförelse med något annat se att ”det finns ju 
orättvisor eller utvecklingspotential även i vårt samhälle”. Eva verkar se som positivt att hon 
med eleverna i de senare kurserna kan jämföra och på så sätt se nackdelar med det egna 
samhälle, men samtidigt ser hon inte att detta ingår i det uppdrag som kursplanen formulerar. 
Hon verkar inte se möjligheter att jämföra på ett globalt plan i den första kursen i 
samhällskunskap.  
 
Enligt Per är syftet med det kritiska tänkandet att elevernas tänkande utvecklas och att de lär 
sig att ”ifrågasätta den förhärskande idéen eller den idé de själva har […] För det har blivit så 
i Sverige att det finns korrekta åsikter och icke-korrekta åsikter, vilket jag tycker är 
jättebesynnerligt”. Pers tankar kan liknas vid den kritiska teorins fokus på att granska 
maktrelationer i samhället och det progressiva synsätt som Biesta menar betonar förmågan att 
kunna kritiskt analysera politiska system. Per tycker att eleverna behöver ifrågasätta mer. ”Jag 
vill att eleverna ska ifrågasätta egentligen allt. Det är ungdomars skyldighet. Jag kan inte 
ifrågasätta allt, jag är en del utav systemet”. Som vuxen med heltidsjobb är hans 
handlingsmöjligheter mer begränsade än för de unga som inte är lika knutna till samhället. 
”Jag hoppas att ungdomarna blir mer militanta framöver. Militanta på rätt sätt naturligtvis”. 
Ungdomarna accepterar att ”Sverige är en demokrati, vi är bra. Jag tycker inte man ska se det 
så, för det är ett hot mot demokratin. Demokratin måste hela tiden vinnas”. Han menar att 
unga behöver skapa sin egen form av demokrati, som kanske skiljer sig från den modell vi har 
nu. Hans roll som samhällskunskapslärare är att ”få dem till demokratiska människor snarare 
än att acceptera det demokratiska systemet vi har här”. Per vill att eleverna ska blir politiska 
subjekt utifrån sina egna definitioner av demokrati och, liksom Biesta, låta eleverna göra 
demokratisering själva. Ett visst mått av socialisering sker här, till demokratiska människor, 
men han vill att de ska få lägga in vad de själva vill i betydelsen av den rollen. Därför skiljer 
han i undervisningen på arbetsområdena demokrati och statsskick för att göra det tydligt att 
inom det förstnämnda avsnittet ”ska man ifrågasätta Sveriges demokrati”. Samtidigt ser Per 
risker med att föra fram eller uppmuntra till kritik, såsom att eleverna ger upp och inte tror på 
möjligheten att påverka, eller ännu värre utvecklar antidemokratiska åsikter. Det kan kopplas 
till vad Biesta skriver om att motstånd kan födas, när man försöker styra elever mot en viss 
typ av subjektivitet. För att motverka det är det viktigt att visa hur de kan påverka, men också 
diskutera skendemokratiska inslag. Per tycker att lärare är för följsamma idag och ifrågasätter 
politiska beslut kring skolan för lite. De behöver fatta mer egna beslut. Rädslan att ifrågasätta 
riskerar att smitta av sig på eleverna. Per tycker att ”det är ju så självklart att man ska 
ifrågasätta både det ekonomiska systemet och det politiska systemet”, oavsett vilka de är, för 
de för alla med sig negativa konsekvenser.  
 
Även Jonas tycker att samhällskunskapen ska kritisera system och visa att ”världen inte är 
svart eller vit”. Men han är osäker på om han diskuterar det egna sammanhanget på ett kritiskt 
sätt tillsammans med sina elever. Han menar att den svenska kontexten ”ses ju som väldigt 
liberal” och att ”det genomsyrar det svenska skolsystemet. Och därmed är ju naturligtvis det 
vi säger i det svenska skolsystemet utifrån en liberal, socialdemokratisk kontext. Det inser ju 
jag, men jag vet inte om jag pratar så mycket med eleverna om det”. Han säger att ”här är 
ännu ett exempel på att man kör på i den kontexten man är och pratar ur det perspektivet”. 
Som lärare och offentligt anställd ska han ”någonstans företräda det som är den 
allmänrådande politiska linjen”. Det är hans uppfattning att det ligger i uppdraget. Biesta 
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säger att socialiseringen är en oundviklig del av utbildning, vilket Jonas speglar här. Jonas 
tycks vilja kommunicera till eleverna det som läroplanen formulerar som samhällets 
gemensamma referensram. Hans undervisning genomsyras av värderingar som han uppfattar 
som allmänrådande. Läroplanen är dock enligt min uppfattning inte tydlig i formuleringen om 
vilka värden som åsyftas. Då det finns stort tolkningsutrymme är det lätt att se de värden som 
upplevs som självklara för en själv som de som ska förmedlas i klassrummet. Jonas säger att 
han ser sig som representant för det svenska samhället eller för ”hänsyn” när det gäller att 
diskutera värdegrundsfrågor som kan vara känsliga, men att det är lättare att diskutera 
systemfrågor, såsom ekonomiska frågor, i Sverige kritiskt. Då kan han jämföra med andra 
länder.  
 
Tema 4. Arbetssätt  

4a. Metoder för att främja kritiskt tänkande  
När Fredrik möter elever första gången försöker han få igång det kritiska tänkandet genom att 
ta en ”position som är motsatsen till den som finns i gruppen”. Han menar att det går att se 
som ”aristoteliskt, diskussionsdidaktik, att de måste argumentera för sin sak”. Även Per 
arbetar muntligt för att uppmuntra eleverna att ifrågasätta och utveckla elevernas 
demokratiska förmåga. Per tar alltid motsatt åsikt mot eleverna och ”det kan bli besvärligt. 
Någon gång var jag tvungen att uttrycka nazistiska åsikter. Det var lite svårt”. Syftet är att 
förklara ideologin. Han ser inte några problem med den metoden utifrån värdegrunden i 
läroplanen. Per arbetar även mycket med rollspel för att det ger en förståelse för den position 
som eleven blir tvungen att spela.  
 
Fredrik och Camilla arbetar, likt lärarna i Jonasson Rings studie, med modeller som verktyg 
för att analysera en fråga. Fredrik ser det som en del av definitionen av kritiskt tänkande att 
lära sig att tillämpa metoder och applicera teorier på verkligheten. Exempelvis har eleverna 
fått lära sig att applicera genusteori på serier. Camilla arbetar mycket med att granska teorier 
– vem står bakom den, vilka är deltagarna, i vilken tid har den gjorts, vilket liknar bell hooks 
betoning på att fånga underliggande sanningar och se vad som ligger bakom något.   
 
Eva arbetar med det kritiska tänkandet utifrån lärobokens kapitel om vetenskapligt arbetssätt, 
där eleverna får lära sig att ”tänka på samma sätt när man jobbar med en uppgift”. Hon arbetar 
med att ”ge dem en verktygslåda” med ”grundmaterial om olika saker och ting”, uppmuntra 
dem att ta del av nyheter och ”sedan jobba med alla de pedagogiska sätten vi har, med 
projektarbete eller individuella fördjupningsarbeten eller ibland helt vanliga prov för att visa 
att man är insatt i ett ämne”.  
 
Jonas har arbetat med konspirationsteorier för att ge eleverna en förståelse för att det är lätt att 
få folk att tro på felaktigheter och menar att temat gjorde att eleverna blev mer skeptiska till 
saker de hör och läser.  
 

4b. Förutsättningar för kritiskt tänkande  
Eva och Camilla pratar om kritiskt tänkande som en mognadsfråga. Det är en process som 
pågår under gymnasieåren och förutsätter en åldersmässig progression. Eva säger att 
kursplanen för samhällskunskap är en tratt, där innehållet är mer styrt i första kursen och blir 
mer fritt i andra och tredje, vilket gör att ”oavsett hur man jobbar så får man ju oftast den 
progressionen i kritiskt tänkande oavsett”. Hon tycker att eleverna i trean har ett moget 
förhållningssätt och tror att lärarna på skolan ”över tre års tid har hjälpt till att få dem att bli 
sådana”. Även Camilla ser sina treors utvecklade förmåga till kritiskt tänkande som ”en 
mognadssak. Det är ju unga vuxna”. Camilla tror att en förutsättning för att elever ska bli 
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kritiska tänkande och aktivt deltagande är att de får vara aktiva: ”Att låta eleven få bli en del 
av sitt lärande” gör att ”det blir ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Klafki och bell hooks 
betonar att ett kritiskt tänkande kräver en medvetenhet från lärarens sida om hur elevernas 
tänkande ska utvecklas.  
 
Per menar, liksom Hjort visar, att trygghet i klassen och på skolan är en grundförutsättning för 
att eleverna ska våga säga sina åsikter och vara kritiska. Jag tolkar som Pers mål, som bell 
hooks säger är syftet med den engagerade pedagogiken, att bygga upp en trygghet som gör att 
elever vågar säga vad de tycker, vara ”hela” och öppna i klassrummet. Men samtidigt säger 
han att klasser med väldigt stark gemenskap kan ge elever som inte vågar säga emot sina 
klasskamrater. Balansen i gruppdynamiken påverkar förutsättningarna. Lärarens reflektioner 
visar på komplexiteten i att skapa ett gott klimat för ett kollektivt lärande.  
 
Fredrik menar att språklig förmåga, både ämnesspråk och generella kunskaper i språk är 
viktigt: ”det är ju lättare för dem som är språkligt duktiga. För de har lättare att uttrycka sig. 
Det är svårt att göra en analys eller ha ett kritiskt tänkande om du saknar det”. Det handlar 
inte bara om kunskaper i svenska utan det ”är väl språk generellt. Många utav dem, […] om 
de har svenska som andraspråk, de är ju ofta inte bra på sitt hemspråk heller” menar Fredrik. 
Camilla anser ”att kunna vara kritisk innebär också att du har en bra struktur på det du skriver 
eller det du säger. Vi tränar mycket på hur man strukturerar ett svar från en inledning, ett 
argument, vad är det som stödjer, vad talar emot”. Lärarnas uttalanden kan i Brookfields 
typologi ses som en del av den analytiska filosofin, där språkliga tolkningar, argument och 
preciseringar betonas.  
 
Jonas, Alma och Camilla ser kunskap och fakta som en förutsättning för kritiskt tänkande. 
Camilla menar att eleverna ”måste ha basfaktan för att kunna göra en analys” och att hon 
möter ”väldigt verbala elever här som är mycket duktiga på att ifrågasätta men det finns glapp 
i faktan som gör att det blir inte hållbara resonemang”. Hon tycker inte att det går att ”göra ett 
källkritiskt resonemang utan baskunskaper”. Utifrån bell hooks kan diskuteras om lärarnas tal 
visar på en betoning på att tillgodogöra sig information i första hand. Det kan ses i ljuset av 
att vi som Biesta säger lever i en mätkultur; en kontext och en tid där god utbildning måste 
kunna mätas. Även om lärarna visar tydligt att de värderar det kritiska tänkandet ses det som 
en produkt av att eleverna först har lärt sig det mätbara stoffet. Per ser istället kritiskt 
tänkande som en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap. Pers syn ligger nära Klafkis 
varning om att arbeta för nära vetenskapen. Per ser som Kalfki att det utan kritiskt tänkande 
finns en risk att elever accepterar information som absoluta sanningar och fastnar i sin 
kunskapsutveckling, istället för att hela tiden värdera informationen. Detta speglar Klafkis 
betoning av att intressen i forskning måste tydliggöras så att lärare inte skapar en ”falsk 
medvetenhet” hos elever, som inte lär sig att vara kritiska till dem som ses som experter.  
 
Fredrik, Alma och Camilla talar om att eleverna får en bättre kritisk förmåga när de har blivit 
inarbetade i deras respektive arbetssätt. Fredrik tog över klasser från andra lärare och hade då 
kortare tid på sig att arbeta in sitt arbetssätt och eleverna hade haft fyra lärare i 
samhällskunskap tidigare som ”hade jobbat på fyra olika sätt”. Eleverna var ”dåliga på att 
strukturera sitt lärande och veta vad de skulle lära sig överhuvudtaget”. Å ena sidan tycker jag 
att lärarnas tal om sitt eget arbetssätt ger en bild av att de tror att kritiskt tänkande ses på olika 
sätt av samhällslärare och att deras egna metoder är de som bäst gynnar elevernas 
progression. Å andra sidan speglar talet om det egna klassrummets ramar en medvetenhet hos 
lärarna som liknar den bell hooks förespråkar, om att kritiskt tänkande fodrar en engagerad 
pedagogik och bygger på interaktion mellan elever och lärare.  
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4c. Bedömning  
Formativ bedömning nämns av Alma, Camilla och Fredrik som viktiga komponenter i det 
kritiska tänkandet. För Alma och Camilla är det en del av arbetssätten för att elevernas 
förmåga ska främjas, men för Fredrik är det formativa både ett arbetssätt och en definition av 
kritiskt tänkande. Fredrik säger att en del i det kritiska tänkandet är 
 

det här formativa för eleverna. Att de ska kunna förhålla sig till kunskapskraven, att de ska kunna 
självbedöma sig och bedöma andra också. Det gör ju någonting med deras lärande. Då har de 
kunskapskraven, […] läroplanen, det centrala innehållet, […] för samhällskunskap som ett led. 
Det lever hos dem, att de vet hur de ska förhålla sig till det när de skriver och när de gör saker. Så 
det är en väldigt viktigt del i det kritiska tänkandet, just det formativa.  
 

I Fredriks arbetssätt ingår att eleverna ofta i grupp får skriva en text, bedöma andra gruppers 
texter utifrån kunskapskraven och sedan tillsammans skapa mönstertexter. Sedan blir det ett 
individuellt moment där eleverna har med sig det de har lärt sig från grupprocessen. Så blir 
lärandet transparent. Att värdera andras och egna texter är en del i att lära sig att vara kritiskt 
tänkande. Fredrik säger att kritisk förmåga är att kunna se svagheter och styrkor i sitt eget och 
i andras resonemang. Enligt Fredrik behöver det formativa komma in mer i skolverkets 
definition av kritiskt tänkande, för att undvika att definitionen blir för instrumentell. ”Den 
delen som handlar om kunskapskraven och deras eget lärande är så pass viktig, så den borde 
också vara inskriven” i styrdokumenten. Fredrik tycker att skolverket kan göra mer för att 
skapa likvärdighet vad gäller att definiera det kritiska tänkandet. ”Nu finns det ju 
bedömningshjälp och sådana saker, men just att definiera mer vad är en nyanserad uppgift, 
[…] på vilket sätt inkluderar nyansering ett kritiskt tänkande och hur ska det kritiska 
tänkandet se ut inom det här betygssteget”.   
 
Lärarna tycker inte att det är svårt att bedöma det kritiska tänkandet. Fredrik säger att ”det 
kritiska tänkandet är ju progressionsorden på ett sätt. Att göra någonting översiktligt, att göra 
någonting utförligt, att göra någonting utförligt och nyanserat, det handlar ju om hur deras 
kritiska tänkande är, ser ut, har blivit”. Eva säger att kritiskt tänkande ”är ingenting som i sig 
bestämmer om du ska ha ett E eller ett A. Att du är kritiskt tänkande, det ska du vara på alla 
nivåer i betygssystemet. Sen är det bara frågan om hur du kan utveckla vad du menar med 
kritiskt tänkande, vilken djupare förståelsegrad du har för det”. Men det är ”ett grundkrav i 
alla betygsstegen, tack och lov”. Eva säger att det inte svårt för henne att bedöma elevernas 
kritiska förmåga, hon som ser dem fem dagar i veckan. Hon tror att svenska elever är bra på 
det kritiska tänkandet, men att det är svårt att mäta kvantitativt, vilket hon ofta tänker på när 
det kommer fram att svenska elever har lägre resultat i internationella mätningar. Som Biesta 
säger värderas god utbildning i dagens mätkultur efter effektivitet och resultat och Eva menar 
att svenska elever ”kanske inte har 370 glosor i något språk, men de kanske är duktiga på det 
här”. Alma säger att hon i bedömningen tittar på elevernas motiveringar av styrkor och 
svagheter i en källa, hur de förhåller sig till källorna och hur djupt de har gått vad gäller att 
söka upp information på flera platser: ”de tänker ett steg till och det är väl det jag egentligen 
bedömer främst”. Hon menar att kritiskt tänkande hör ihop med att kunna redogöra för något 
och ”bearbeta en viss typ av innehåll för att kunna ta ställning till om det här är sant eller 
inte”.  
 
6. Diskussion 
 
Jag vill återknyta till uppsatsens frågeställningar för att diskutera möjliga slutsatser av denna 
studie. Jag kommer även att diskutera min metod.  



 

 24 

Frågeställning 1. Hur förstår samhällslärare sitt uppdrag att utveckla ett kritiskt 
tänkande hos eleverna?  
 
Uppdraget formuleras av lärarna som att hjälpa elever att se flera perspektiv och alternativa 
tolkningar på samhällsvetenskapliga fenomen. Lärarna vill lära elever att utmana saker som 
de läser på ett bra sätt, vilket definieras som att se fördelar och nackdelar samt att utveckla 
elevernas förmåga till vetenskaplighet. Demokratiuppdraget betonas, där 
samhällsmedborgarskap och förberedelse för deltagande är en del. Det går att se exempel på 
Biestas kvalificering för demokratiskt deltagande, som i en del formuleringar kan ses som en 
process där lärarna hjälper eleverna att ta sig in i den demokrati som redan finns, inte att 
återskapa den på egna villkor. Jag menar att en del av undervisningen som beskrivs verkar 
socialiserande in i det samhällssystem vi har där, som den kritiska teorin säger, den rådande 
ordningen görs till normal och ett alltför kritiskt förhållningssätt dämpas av lärare. Men det 
syns också en vilja att lära elever att vara kritiska mot samhället omkring dem, och bli som 
Klafki säger ”reflekterande och aktiva subjekt i sin historisk-samhälleliga verklighet”. 
Lärarna ser det som viktigt att låta eleverna delta demokratiska på ett verkligt sätt och låta 
dem genomgå en politisk subjektifiering där de själva tar ställning till vilken position de vill 
ha i det demokratiska systemet och hur de vill att samhället ska organiseras och uppmuntra 
eleverna att förändra samhället utifrån sig själva och ta aktiv del i demokratin, utifrån sina 
egna perspektiv.  Jag ser i mitt material en socialisering av elever, och håller med Biesta om 
att det tycks oundvikligt att detta sker. Socialiseringen handlar till stor del om att 
grundläggande värden som allas lika värde och respekt för olika perspektiv grundas hos 
eleverna. Det är värden som står utskriva i läroplanen och tydligt ingår i lärarnas uppdrag att 
stå upp för och lära eleverna. Denna värdegrund kopplar lärarna till det kritiska tänkandet och 
de ser som sitt uppdrag att fostra demokrater som har respekt för allas lika värde. Det finns 
även en socialisering som består av att inte vara alltför kritisk mot den samhällskontext de 
ingår i – samtidigt som motsatsen, en strävan efter att eleverna ska ha en kritisk blick på sin 
omgivning också förekommer.  
 
Lärarna har mestadels en tydlig bild av vad deras uppdrag består av. Samtidigt uppstår det till 
en början i flera intervjuer svårigheter att relatera till läroplanen och formulera sig kring vad 
styrdokumenten säger att de som samhällskunskapslärare bör göra. Intervjuerna börjar ofta i 
en diskussion av kritiskt tänkande utifrån källkritik, men utvecklas mot att läraren breddar 
definitionen av sitt uppdrag och relaterar det till värdegrund och samhällsdeltagande.  
 
Frågeställning 2. Hur definierar lärarna begreppet kritiskt tänkande?   
 
Definitionerna av begreppet är varierande, men som temaindelningen visar ligger fokus i 
lärarnas definitioner på källkritik, att kunna se bakom källorna och att se flera perspektiv på 
en fråga. Det finns också definitioner som berör formativ bedömning, att eleverna ska kunna 
se på sitt eget lärande och arbete kritiskt. Kritiskt tänkande definieras som att kunna använda 
teorier och modeller för att analysera en fråga. Kritiskt tänkande ses som en skyldighet, 
nödvändighet, grundförutsättning respektive möjlighet i en demokrati. Som nämndes i 
föregående avsnitt breddar lärarna sina definitioner under intervjuernas gång och visar på en 
förståelse som innefattar många delar av samhällskunskapens teman. Objekten för det kritiska 
tänkandet, alltså de saker som ämnas kritiseras eller värderas, är för lärarna det demokratiska 
samhället, teorier, fakta, artiklar och annat material. För en lärare är det ”förhärskande idéer”.  
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Frågeställning 3. Hur beskriver dessa lärare att de arbetar för att främja 
förmågan kritiskt tänkande hos eleverna? 
 
Några lärare beskriver att de lägger fokus vid att eleverna formativt får granska egna och 
andras arbeten och diskutera dessa. De integrerar det kritiska tänkandet i arbetssättet, och 
uppmuntrar eleverna att vara kritiska mot det egna lärandet. Detta ser jag som ett sätt att lära 
ut en kritisk praktik, där reflektion blir en naturlig del av skolans vardag. Argumentation är en 
annan metod, där elever och lärare muntligt diskuterar och läraren ifrågasätter elevers 
ståndpunkter. Rollspel används för träna på att utrycka åsikter utifrån olika perspektiv. En 
lärare menar att trygghet ligger till grund för att våga vara kritiskt tänkande, vilket jag tror är 
extra viktigt i dessa metoder. När en elev blir ifrågasatt av en lärare eller ska spela en roll 
framför sin klass krävs verkligen trygghet i gruppen. Jag tror att bell hooks betoning på 
öppenhet och interaktion är viktig att komma ihåg när en lärare kräver mycket deltagande från 
eleverna. Då måste läraren själv, om än på ett professionellt och med omsorg om sin 
integritet, också vara en deltagare tillsammans med eleverna.  
 
Modeller används för att lära eleverna en struktur för att analysera en fråga och teorier 
används för att lyfta frågor ur olika perspektiv. Ett par lärare nämner synliggörande av 
konspirationsteorier som ett bra verktyg för att få elever att tänka efter. Lärarna arbetar med 
att lära eleverna att granska teorier, skriva vetenskapligt och använda källor på ett bra sätt. 
Liksom Klafki betonar, uppmuntrar flera av lärarna elever att ifrågasätta vetenskapliga 
teorier, vilket jag tror är viktigt för att stötta elevernas utveckling mot självständigt tänkande 
aktörer. Det finns en bredd i de arbetssätt och de teman som behandlas av lärarna. Variationen 
i arbetssätten visar att lärares syften och definitioner påverkar hur de arbetar för att främja 
kritiskt tänkande, samtidigt som det ibland är svårt att se kopplingen mellan arbetssättet och 
definitionen. En lärare använder lärobokens kapitel om vetenskaplighet för att främja det 
kritiska tänkandet. Jag tror inte det blir tydligt för eleverna att detta syftar till att utveckla 
deras kritiska tänkande, och det är svårt för mig att se att det skulle hjälpa eleverna att bli de 
aktiva samhällsmedborgare som läraren vill. Däremot ger det nog ett kvalificerande inför 
högskole- eller universitetsstudier. Detta illustrerar även den bredd och spretighet som finns i 
flera av lärarnas definitioner av kritiskt tänkande. Definitionerna kan hos en och samma lärare 
gå från att eleverna ska lära sig att vara kritiska mot samhället, till att de ska kunna skriva en 
text med korrekt formalia och källhänvisningar.  
 
Betoningen i lärarnas definitioner av källkritik kan diskuteras i ljuset av det som Biesta kallar 
för en mätkultur i skolans värld. Det är lättare att bedöma om en elev har varit källkritisk i sin 
text, det går att pricka av att eleven har diskuterat sina källor och har valt källor som bedöms 
som trovärdiga, än att mäta sådant som om eleven har blivit en demokratisk människa med 
kritisk inställning till och vilja att aktivt delta i samhället. Lärarna tycker inte att det är svårt 
att bedöma kritiskt tänkande, men som Eva säger är det kanske svårare att visa att eleverna är 
duktiga på det i generella mätningar, därför kanske kunskap och stoff betonas först, och det 
kritiska tänkandet appliceras sen, som en eftertanke. Jag vill betona Klafkis varning för att 
presentera fakta okritiskt – jag tror att stoff och kritiskt tänkande måste arbetas med hand i 
hand, då kunskap alltid behöver granskas ur olika perspektiv.  
 
Lärarna beskriver att de arbetar för att utveckla det kritiska tänkandet. Några av dem har det 
som uttalat mål och del av sitt arbetssätt. Hos några tycks det finnas en syn att det kritiska 
tänkandet kommer med åldern, vilket vittnar om en mer passiv syn på hur det ska komma att 
utvecklas. Jag tycker att det är problematiskt att förlägga utvecklingen av det kritiska 
tänkandet i varje individs mognad då det gör att lärarens egen roll blir mindre. Lärare måste 
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vara lyhörda och aktiva för att fånga upp elevers kritiska reflektioner samt arbeta aktivt för att 
stärka dessa förmågor. Elevers förtrogenhet med lärarens arbetssätt ses däremot som en viktig 
förutsättning, i det att lärarna menar att just hans eller hennes arbetssätt hjälper eleverna att 
utveckla ett visst tänkande och en förståelse av sitt lärande.  
 
Frågeställning 4. Påverkar lärarnas egen förståelse av kritiskt tänkande sättet 
som de vill främja elevernas förståelse och utveckling av ett kritiskt tänkande?  
 
Liksom Hjort ser i sitt material, menar jag att lärarnas synsätt skiljer sig från varandra. Utifrån 
lärarnas beskrivningar av sina klassrumspraktiker ser jag att även arbetssätten är olika. 
Lärarnas respektive förståelse av kritiskt tänkande verkar påverka de praktiker som bedrivs i 
undervisningen. Det är inte meningsfullt att klassificera lärarnas syn på kritiskt tänkande, då 
synsätt sällan är så renodlade som Brookfield beskriver, men det finns tendenser till det 
analytisk filosofiska, det kritiska och det naturvetenskapliga perspektivet hos 
intervjupersonerna. Dessa olika synsätt ger olika svar på frågan om vad kritiskt tänkande är, 
och kommer således ge olika ramar för klassrumsundervisningen. Vilka frågor lärarna lägger 
fokus på, vilka förmågor de arbetar för att utveckla hos eleverna och vilka som är deras syften 
med att arbeta med kritiskt tänkande skiljer sig. Jag menar att det spelar roll huruvida läraren 
ser som syfte att eleverna ska lära sig att väga olika sidor mot varandra, bli bra på att hantera 
källor, bli demokrater eller granska samhället. De flesta av lärarna ser flera av dessa syften 
som viktiga. Jag tror att ju fler sidor en lärare kan se, desto bredare lärande kommer eleverna 
till del, samtidigt som jag tror att det är viktigt att varje lärare har en medvetenhet om sina 
egna synsätt och arbetar aktivt med att utveckla förmågan kritiskt tänkande, alltså har en 
riktning och mål med sin undervisning. Utformningen av undervisningen påverkar elevernas 
inlärning. Det spelar även roll hur läraren ser på sitt eget deltagande i undervisningen. 
Interaktionen mellan lärare och elever kan se ut på så olika sätt; som ett utbyte av argument, 
en debatt, ett samtal, eller en envägskommunikation där läraren formulerar en viss syn på hur 
ett samhälle ska se ut, som eleverna ska lära sig att acceptera. Betoningen på att vara neutral 
som lärare är relevant att problematisera. Som står i läroplanen och som teoretiker som bell 
hooks säger ska lärare undervisa på ett öppet sätt och visa flera olika perspektiv på en fråga. 
Men jag tror att det finns en fara i att som lärare se sig som neutral, då risken är att man inte 
själv ser hur ens egen kontext färgar ens världsbild. Bättre då att försöka hålla flera tankar och 
syften i luften samtidigt – att visa på flera perspektiv, men även vara medveten om att du själv 
kommer att påverka undervisningen med din förförståelse, och även vara öppen med eleverna 
med detta. Dock är syftet inte att varken lärare eller elever säger sin åsikt om varje fråga som 
behandlas, utan som bell hooks säger ska deltagarna i undervisningsinteraktionen prata när de 
har något meningsfullt att säga.  
 
Diskussion om metod 
Intervjuer formas som Kvale säger av intervjuaren och intervjupersonen, deras möte och 
förförståelse. Jag har träffat sex lärare som undervisar i samhällskunskap på gymnasiet. De 
bidrar alla med olika utgångspunkter i relation till mina frågeställningar. Jag hade träffat 
samtliga lärare före denna studies genomförande, men hade haft olika mycket kontakt med 
respektive lärare. Min upplevelse är att intervjuerna med de lärare som jag hade haft mest 
kontakt med före intervjun blev fördjupade och kom att ta sig formen av ett samtal, där 
tankegångar kunde ifrågasättas och utforskas tillsammans. Med den lärare som jag hade haft 
minst kontakt med blev svaren mer kortfattade och tog formen av en fråga-svar-dynamik 
snarare än ett samtal. Det är dock inte möjligt att veta om det var den föreliggande kontakten 
som påverkade samspelet eller andra faktorer, såsom att den kortfattade läraren åt lunch 
samtidigt och var tidspressad vid tiden för intervjun. Huruvida intervjupersonernas svar 
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påverkades av att vi kände varandra sedan innan, är omöjligt att veta. Det finns en risk att de 
utifrån att de visste vad min studie skulle handla om samt en uppfattning om mitt synsätt, 
försökte anpassa sina svar för att göra mig nöjd. Men jag uppfattar samtliga lärare som trygga 
och säkra i sin professionella roll, med tydliga uppfattningar om sin undervisning. Under 
intervjuerna kunde vi diskutera deras svar och de verkade inte hämmade i att säga vad de 
tyckte eller reflektera. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från frågeteman. Dessa 
satte ramar för samtalen, vilket begränsade friheten för intervjupersonerna att prata om ämnet 
kritiskt tänkande utifrån vilka vinklar som helst. Detta kan ses som en brist, om friheten för 
intervjupersonerna att prata helt fritt ses som ett mål med intervjuerna. Jag upplever att 
intervjuerna ändå tog olika svängar, utifrån intervjupersonernas olika tankar, men att 
intervjuerna följde de teman jag hade tänkt. Då jag hade flera forskningsfrågor som jag ville 
ha svar på, ville jag också att intervjuerna skulle behandla vissa innehåll, så att jag skulle få 
empiriskt material nog för att besvara de tänkta frågorna samt få svar om dessa teman från 
samtliga intervjupersoner. En mer fri intervju hade gett mycket mer spridning i det empiriska 
materialet, men mindre riktning i innehållet och, tror jag, gjort det svårare att besvara 
forskningsfrågorna. 
 
Den tematiska analysen som jag utförde av det empiriska materialet var till en början väldigt 
styrd av mina frågeteman. Den första omgången av analysteman som jag tog fram följde 
nästan helt de frågeteman som intervjuerna hade utgått ifrån. När jag insåg det, började jag 
leta i svaren och delade istället in empirin i teman utifrån innehållet i svaren på frågorna. 
Exempelvis kunde första indelningen av teman ta sig formen; ”Lärarnas definitioner på 
kritiskt tänkande” eller ”Styrdokumenten”, medan de slutgiltiga temana blev; ”Källkritik och 
vetenskaplighet” och ”Demokrati, mänskliga rättigheter och samhällsmedborgare” där 
lärarnas tal om definitioner och uppfattningar av vad som står i styrdokumenten ingår.  
 
Jag har redovisat mina val av teori, metod och analys för att uppfylla målen tillförlitlighet och 
äkthet som Lincoln och Guba ställer upp. Jag menar att jag har gjort en detaljrik beskrivning 
av den sociala miljö som studien rör sig i genom att återge lärarnas beskrivningar samt att jag 
har gett en tydlig och fullständig bild av forskningsprocessen. Mina tolkningar har bekräftats 
av intervjupersonerna i den mån att jag har upprepat deras svar under intervjuerna och bett 
dem att utveckla, dock har de slutgiltiga teman som här presenterats inte bekräftats av 
intervjupersonerna. I denna studie menar jag att det inte hade stärkt tillförlitligheten, då varje 
enskild intervjuperson inte har en helhetsbild av materialet, vilket gör det svårt för dem att 
kontrollera min slutgiltiga tolkning av materialet. Kravet om äkthet menar jag uppfylls. Jag 
har citerat eller refererat till intervjutranskriberingarna utifrån det material som jag har spelat 
in från intervjuerna. Jag har fått uppfattningen att flera av intervjupersonerna under 
intervjuerna fick en större insikt i de frågor som diskuterades och därmed större förståelse för 
sin sociala miljö, samhällskunskapsundervisningen. Flera lärare uttryckte att de fick insikter 
om sitt tanke- och arbetssätt, vilket jag ser som en positiv konsekvens av studien.  
 
7. Slutsatser 
 
Brookfields intellektuella perspektiv på det kritiska tänkandet förekommer alla tre i det 
empiriska materialet när jag tittar på det i sin helhet, men ingen lärare står renodlat för det ena 
eller andra perspektivet. Den analytiska filosofin med fokus på språkliga formuleringar, 
tolkningar och precishet i argument återfinns tydligt hos lärarna. När de pratar om att lära 
eleverna argumentation och perspektivtagande är språket centralt. Även när lärare pratar om 
språkliga färdigheter som en förutsättning för att kunna vara kritiskt tänkande blir det tydligt 
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att språket ses som en delförmåga. När de betonar att förmågan att kunna bedöma källor, 
teorier och artiklars giltighet och underliggande syften ses tolkningsförmåga som viktigt.  
 
Ett naturvetenskapligt tänkande förekommer också hos lärarna. Det återfinns i betoningen på 
vetenskaplighet och att värdesätta neutralitet, ett ideal som är starkt inom naturvetenskapen 
och har hängt med in i samhällskunskapen, men som ifrågasätts av många kritiska teoretiker. 
Ett tankesätt att teorier ska kunna falsifieras och att eleverna ska vara medvetna om begrepp 
som validitet och reliabilitet finns. Dessa kan absolut ha en plats inom samhällskunskapen, 
men bör också problematiseras då deras giltighet har diskuterats i relation till forskning om 
sociala relationer och samhällsfenomen som inte kan studeras i experimentform. Vad gäller 
lärarnas målsättning att vara neutrala och objektiva är det som den kritiska teorin säger väldigt 
lätt att falla in i rådande diskurser som lär oss vad som är självklart. Vi som lärare är 
socialiserade varelser, kanske mer så än de yngre eleverna som har levt en kortare tid i vår 
kontext, precis som läraren Per säger när han förklarar att han inte kan vara så samhällskritisk 
som han önskar att eleverna vore. Jag menar att vi som samhällslärare har ett ansvar att 
granska vår egen förförståelse och vara kritiska även mot vårt eget tänkande. Jag ser det som 
positivt att lärarna drar en gräns för neutraliteten vid frågor om allas lika värde och icke-
diskriminering, det är som Jonas säger en viktig prioritering för att skapa trygga klassrum där 
eleverna har bra förutsättningar för att utvecklas till kritiskt tänkande subjekt. Jag menar 
också att ideologiska positioner som inte värderar alla människors lika värde bör presenteras 
för eleverna på ett problematiserande sätt, för att inte lämna öppet för att se dessa ideologier 
som tankesätt bland alla andra.  
 
Hos lärarna ser jag även formuleringar som klingar kritiskt teori. Det finns en vilja att 
problematisera nuvarande ekonomiska, politiska och demokratiska system och att föra in 
perspektiv från omvärlden för att se brister i det lokala. Det finns en strävan att genom 
undervisningen uppmuntra eleverna att ta sitt eget grepp om demokratin och omforma den 
efter sina behov. I många formuleringar är samhällskunskapslärarna maktmedvetna och ser att 
den samhälleliga kontext de lever i styrs av olika intressen, vilket de vill låta eleverna förstå. 
Samtidigt ser jag att lärare lär elever att dämpa sin kritik, vara måttfulla och lära sig att 
acceptera institutioner i samhället. Utifrån vetenskaplighet ska eleverna kunna värdera flera 
perspektiv innan de formulerar en kritik. Hos vissa lärare ska elevernas erfarenhet och åsikter 
inte ha en plats i det värderande som eleverna ska göra i klassrummet. Hos andra lärare är det 
viktigt att eleverna lär sig att ta ställning, när de väl har tagit del av många perspektiv. Där 
kan egna erfarenheter vara viktiga referenser.  
 
Lärarna vill lära eleverna att vara vetenskapliga, vilket läroplanen kommunicerar som viktigt. 
Jag tror att vetenskapligt förhållningssätt, inklusive källkritik, ett vridande och vändande på 
olika perspektiv, formalia och medvetenhet om språkliga normer kan kombineras med ett 
problematiserande av vetenskapen i sig. Som Klafki säger, bör vetenskapen inte bli en dogm i 
sig själv, utan ses som en del av samhällets institutioner, som kan och bör diskuteras och 
värderas, samtidigt som eleverna lär sig kompetenser som kommer förväntas av dem i vidare 
studier på högskola eller universitet.  
 
Som slutord går det i mitt material att se lärare som jobbar för att öka sina elevers förmåga till 
kritiskt tänkande. De ser det som sitt uppdrag att utbilda reflekterande deltagare i demokratin. 
Det finns en socialiserande dimension i att lärarna tycks ha en vision om vilken sorts 
demokratiska samhällsmedborgare eleverna ska bli. Det gör att eleverna inte är helt fria i sin 
individuella subjektifiering. Jag tolkar anledningen till detta som att lärarna strävar efter att 
följa läroplanens värdegrundsformuleringar, men även utgår från sin egen bild av vad som är 
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gott deltagande och kritiskt tänkande. Lärarna distanserar sig till eleverna genom att försöka 
vara neutrala, eller genom att, oavsett elevernas åsikter, argumentera för motsatt ståndpunkt. 
Utifrån bell hooks engagerade pedagogik skulle lärarnas öppna deltagande underlätta för 
eleverna att hitta sin egen röst. Flera av lärarna värdesätter som bell hooks kunskap och 
tänkande, vilket kan inspirera eleverna till att finna njutning i sitt tänkande. Men jag tror 
också att flera av lärarna är en del av en mätkultur som sätter innehåll före reflektion. Det 
finns i mitt material lärare som ekar Klafkis ledord ”självbestämmande, medbestämmande 
och solidaritet” och uppmuntrar till rationell debatt utifrån många olika perspektiv och 
därmed kan hjälpa elever att utveckla band till sin omvärld och vilja att påverka den. Men det 
finns också en snävare syn hos lärare som vill kvalificera elever för ett deltagande i samhället 
och demokratin utan att se behov av förändring.  
 
8. Förslag på vidare forskning 
 
Ämnet har forskats relativt lite om i Sverige, medan undervisning för kritiskt tänkande i andra 
länder är ett betydligt mer utforskat tema. Jag föreslår att vidare forskning fokuserar på 
elevers erfarenheter av undervisningspraktik. En studie med djupintervjuer med 
gymnasieelever om hur de uppfattar att lärare undervisar för att främja deras kritiska tänkande 
skulle ge en annan sida än vad denna studie ger. Det skulle visa hur lärarnas intentioner tas 
emot av dem som ska lära sig förmågorna. Det skulle även vara intressant att följa fler klasser 
och lärare för att observera hur lärarnas intentioner realiseras i klassrummen. Liknande studier 
som denna, i större skala skulle också ge en bredd i flera skol- och samhällskontexter samt 
individuella perspektiv, som inte var möjlig att ge här.   
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9.2. Empiriskt material 

 
Intervju Alma5  
 
Intervju Camilla 
 
Intervju Fredrik 
 
Intervju Per 
 
Intervju Eva 
 
Intervju Jonas  
 
Mailintervju Alma   

                                                
5 Källor i form av intervjuer refereras utan datumanvisning för att öka anonymiteten.  
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Bilaga 1.  
 
Intervjuteman  
 
 
Om dig och din arbetsplats:  

- Tid du har undervisat, andra ämnen 

- Ålder 

- Din arbetsplats 

 

Kritiskt tänkande  

- Din definition 

- Skolverkets definition 

- Kursplanen Samhällskunskap – ämnets syfte  

- Läroplanen – skolans uppdrag/ansvar 

- Ditt uppdrag att utveckla elevernas kritiska tänkande?  

 

Ditt arbetssätt för att främja kritiskt tänkande 

- Pedagogiska/didaktiska metoder 

- Modeller/tankekartor 

- Teorier 

- Material, resurser 

 

- Mål - Vad vill du att eleverna lär sig?  

- Att bedöma  

- Dina elevers förmåga till kritiskt tänkande?  

Vilken förmåga hade de när de kom till gymnasiet? Hur ser den ut nu, i olika 

årskurser? 

- Hänger förmågan kritiskt tänkande ihop med andra förmågor/kunskaper? 

- Lyckas du stärka elevernas förmåga till kritiskt tänkande?  
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Bilaga 2.  

  
 
Samtycke till deltagande i studie om samhällslärares syn på kritiskt 
tänkande 
 
Hej! 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som ingår i mitt examensarbete 
inom Kompletterande pedagogisk utbildning vid Högskolan Dalarna. Syftet med studien är att 
undersöka hur samhällslärare ser på förmågan kritiskt tänkande inom ämnet samhällskunskap.  
I undersökningen kommer samhällslärare som undervisar på en gymnasieskola att intervjuas 
om sina erfarenheter och reflektioner kring att arbeta med förmågan kritiskt tänkande inom 
samhällskunskap.  
Varje intervju kommer att ske individuellt och uppskattad tid för varje intervju är 60 min. Du 
som deltagande kommer att bli intervjuad en gång vid en tidpunkt som passar för dig. 
Samtalet kommer att spelas in med ljudupptagning. Intervjuerna kommer därefter att 
transkriberas och avpersonifieras för att anonymitet ska tillgodoses. Materialet som samlas in 
kommer förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte har tillgång till det. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en examensuppsats vid Högskolan Dalarna. Om önskan 
finns att läsa resultatet kommer uppsatsen att finnas tillgänglig efter att den är färdig och 
godkänd av Högskolan Dalarna.  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
 
 
Härmed ges godkännande för deltagande     
 
Önskar ej att delta   
 
Deltagarens underskrift: _______________________________ 
 
Ort och datum: ___________________________________________________ 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
Student: Sandra Behdjou, telefon: 0739568743, e-post: sandra.behdjou@gmail.com 
Handledare: Joyce Kemuma, Högskolan Dalarna, telefon: 023-77 83 15, e-post: jke@du.se 
 

 

 


