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Sammanfattning 

Redan i den första läroplanen för gymnasiet på 1970-talet fanns kritiskt tänkande med som ett 

centralt mål. Idag ställs hårdare krav på människors förmåga att kunna tänka kritiskt, men lärare 

har svårt att lära ut kritiskt tänkande och elever har ofta svårt att ta till sig förmågan. Trots att det 

fortsatt är en viktig del av läroplanen är forskningen i ämnet kritiskt tänkande bristfällig. Denna 

uppsats syftar därför till att undersöka hur läromedel i samhällskunskap avsedda för gymnasiet 

förhåller sig till kritiskt tänkande hos gymnasieelever. Undersökningen baseras på en 

läromedelsanalys av två läromedel som används på gymnasiet där uppgifterna analyseras. 

Undersökningens fokus är att utreda hur uppgifterna stimulerar kritiskt tänkande och inte hur det 

manifesteras i klassrummet i övrigt. Uppsatsen kan därför enbart svara på hur uppgifterna i sig 

uppmuntrar till kritiskt tänkande.  För att genomföra studien används kvantitativ- och kvalitativ 

innehållsanalys. Angela Bermudez (2014) fyra verktyg för att granska kritiskt tänkande, har legat till 

grund för analysen. Resultatet visade att båda läromedlen är utformade för att stärka elevernas 

kritiska tänkande men på olika sätt. De delar av kritiskt tänkande som återspeglades mest är 

problemformulerande och minst återkommande är reflekterande skepsis. För 

samhällskunskapsundervisningen innebär detta att det finns större möjligheter för utveckling av 

förmågor som identifieras som problemformulerande än vad det finns för reflekterande skepsis. 

Däremellan återfinns alla delar av flerperspektivet förutom kontextualisering samt systemtänkande 

vilket i sin tur innebär att eleverna får möjlighet till att träna på dessa delar av kritiskt tänkande. De 

aspekter av kritiskt tänkande som inte återkommer i samma utsträckning kan därmed behöva 

kompletteras i undervisningen.  
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reflekterande skepsis, flerperspektivet, systemtänkande 

  



 

 3 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning........................................................................................................................... 2 

1. Inledning ............................................................................................................................. 5 

2. Bakgrund ............................................................................................................................. 6 

2.1 Framväxten av kritiskt tänkande ......................................................................................... 6 

2.2 Gymnasieskolans läroplan samt ämnesplan för samhällskunskap ....................................... 6 

2.3 Läromedlens roll i undervisningen ..................................................................................... 7 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................... 8 

3.1 Kritiskt tänkande i läromedel ............................................................................................. 8 

3.2 Lärarnas undervisning av kritiskt tänkande ......................................................................... 8 

3.3 Manifesterat kritiskt tänkande hos elever .......................................................................... 10 

3.4 Kritiskt tänkande i förhållande till rättvisefrågor............................................................... 11 

3.5 Vårt bidrag ....................................................................................................................... 11 

4. Syfte och frågeställning .......................................................................................................... 13 

5. Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................. 14 

5.1 Begreppet kritiskt tänkande .............................................................................................. 14 

5.2 Fyra verktyg för att granska kritiskt tänkande ............................................................. 14 

5.2.1 Verktyg 1: Problemformulerande .............................................................................. 15 

5.2.2 Verktyg 2: Reflekterande skepsis ............................................................................ 15 

5.2.3 Verktyg 3: Flerperspektivet .................................................................................... 16 

5.2.4 Verktyg 4: Systemtänkande .................................................................................... 16 

6. Metod och material ................................................................................................................ 17 

6.1 Metod .............................................................................................................................. 17 

6.2 Innehållsanalys ................................................................................................................. 17 

6.3 Avvägningar i kodningsarbetet ......................................................................................... 18 

6.4 Material, urval och avgränsning ........................................................................................ 19 

6.4.1 Arena 123.................................................................................................................. 20 

6.4.2 Forum 123 ................................................................................................................ 20 

6.5 Metoddiskussion .............................................................................................................. 20 

7. Analys .................................................................................................................................... 22 

7.1 Kvantitativt resultat av Arena 123 .................................................................................... 22 

7.2 Kvantitativt resultat av Forum 123 ................................................................................... 24 

7.3 Kvalitativt resultat av Arena 123 ...................................................................................... 26 

7.4 Kvalitativt resultat av Forum 123 ..................................................................................... 27 



 

 4 

7.5 Sammanfattning av resultat från Arena 123 ...................................................................... 29 

7.5 Sammanfattning av resultat från Forum 123..................................................................... 30 

8. Diskussion ............................................................................................................................. 31 

8.1 Generell diskussion av resultat ......................................................................................... 31 

8.2. Diskussion av problemformulerande ............................................................................... 31 

8.3 Diskussion av reflekterande skepsis.................................................................................. 32 

8.4 Diskussion av flerperspektivet.......................................................................................... 32 

8.5 Diskussion av systemtänkande ......................................................................................... 33 

8.6 Vad kan resultatet betyda för undervisningen? ................................................................. 34 

9. Slutsatser................................................................................................................................ 36 

10. Vidare forskning .................................................................................................................. 38 

Referenslista .............................................................................................................................. 39 

 



 

 5 

1. Inledning 

Kritiskt tänkande har länge varit ett prioriterat mål i undervisningen (Larsson, 2013:14–15). Lärare 

i både grundskolan och gymnasiet ska därmed se till att elever utvecklar denna förmåga. Mötet med 

”fake news”, sociala medier och andra digitala plattformar är oundvikligt i dagens samhälle, vilket 

gör förmågan till kritiskt tänkande ännu mer betydelsefull.    

Även om årskurs 9 är den sista obligatoriska skolformen som ungdomar går i, kan det enligt  

oss vara mer av en norm att fortsätta studierna vid gymnasiet. Vi gymnasielärare blir därför de sista 

som kan påverka eleverna, innan de lämnar för att studera vidare på högskola eller universitet eller 

arbeta i samhället som vuxna.  

Kritiskt tänkande är inte bara gynnsamt för eleverna under grundskolan eller  

gymnasiet utan det är likaså ett grundläggande mål för universitets- och högskolestudier (Sporrong 

i Sporrong & Westin Tikkanen, 2016:17). Det är därför viktigt att gymnasielärare har kompetens 

nog att lära eleverna att tänka kritiskt och se till att de får med sig denna förmåga i fortsatta studier 

och som vuxna i samhället.  

Trots detta visar forskning att elever inte bär med sig denna förmåga även om skolans  

styrdokument betonar hur viktigt det är (Wahlgren, 2022). En förklaring till den bristande 

undervisningen kan bero på att det anses vara en utmaning för lärare att förstå hur de ska lära ut 

kritiskt tänkande (Tväråna, 2019:71). Ett annat känt problem är att skilja på hur lärare ska lära ut 

kritiskt innehåll och hur lärare ska lära eleverna att tänka kritiskt (Bermudez, 2014:102). Långström 

och Virta (2016:112) föreslår att lärarna kan använda sig av uppgifter som hjälper eleverna att tänka 

kritiskt. Att använda sig av uppgifter är däremot bara en del av hur undervisningen kring kritisk 

tänkande kan organiseras. Även om undervisningen kan se annorlunda ut väljer vi i denna uppsats 

att enbart fokusera på just uppgifter. Mer specifikt vill vi undersöka hur uppgifter i läromedel kan 

användas för att öka elevernas möjligheter till att lära sig tänka kritiskt.  

En granskning från Skolvärden (2014) visar att åtta av tio lärare inte hinner undersöka innehållet 

i läromedel. Detta beror delvis på att lärare har en för hög arbetsbelastning. Fram till 1991 kunde 

lärarna få stöd av den statliga läromedelsgranskningen men idag är det lärarens ansvar att se till att 

läromedlen som används är relevanta. Med anledning av den bristande granskningen är det därför 

extra viktigt att det genomförs forskning på läromedel i syfte att undersöka om de ligger i linje med 

relevant forskning och aktuella styrdokument.  

Genom att göra en läromedelsanalys kommer vi undersöka hur uppgifterna i läromedlen 

utvecklar förmågan till att tänka kritiskt. Genom att analysera uppgifterna och undersöka om de 

uppmuntrar till denna förmåga, går det att uttala sig om huruvida läromedlen kan användas för att 

öka elevernas möjlighet till att utveckla ett kritiska tänkande. I studien genomfördes en kvalitativ- 

och kvantitativ innehållsanalys för att kunna bidra med en större förståelse för ämnet. För att 

analysera uppgifterna använder vi Angela Bermudez (2014) fyra verktyg för att granska kritiskt 

tänkande.  
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2. Bakgrund 

Kapitlet beskriver hur kritiskt tänkande förhåller sig till gymnasieskolans läroplan samt 

ämnesplanen för samhällskunskap. Vidare ges en beskrivning av begreppet kritiskt tänkande och 

vikten av det i dagens samhälle. Avslutningsvis behandlas ett delkapitel om läromedlens roll i 

undervisningen.  

 

2.1 Framväxten av kritiskt tänkande  

I samband med att den allmänna rösträtten infördes under 1900-talet, växte 

samhällskunskapsämnet fram från medborgarskapsutbildningen. Detta på grund av att kraven på 

hur medborgare skulle agera i samhället ökade. Idag är det samhällskunskapsundervisningen som 

ansvarar för att fostra dessa medborgare (Tväråna, 2019:6–7). Fokus bör ligga på att utbildningen 

ska förse eleverna med kunskap, värden samt möjligheter till utveckling av kritiskt tänkande så att 

de kan delta i det demokratiska samhället (Biesta 2003:62). Kritiskt tänkande har beskrivits som en 

central kompetens för framtiden. Mer specifikt beskrivs det som en förmåga som både skapar 

lösningar för framtidens problem men som även skapar en bättre framtid (Berglund, 2021:7).  

1965 slogs dåvarande gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan ihop vilket ledde till en ny 

läroplan för gymnasiet vid namn Lgy70. Näringsliv, förvaltning, universitet samt högskolor fick alla 

vara med och påverka vad gymnasieutbildningen skulle innehålla. Att framställa Lgy70 tog därmed 

lång tid och arbetet startade redan 1960. Under 1960-talet utvecklades samtidigt samhället och det 

ställdes nya krav på vad för kunskaper medborgarna behövde inneha. Viktiga faktorer var att öka 

elevernas självständighet och anpassa dem efter samhällets behov (Sundberg 2021:150). En primär 

förmåga som eleverna skulle utveckla på gymnasiet under denna tid var att utveckla ett självständigt 

och kritiskt tankesätt (Lgy70).   

På grund av dagens moderna samhälle som innefattar ett snabbt informationsflöde och  

utvecklad digital teknik, ställs idag ett ännu större krav på individers källkritik, att kunna bedöma 

trovärdighet samt att kunna förstå andras ståndpunkter. Det är däremot inte självklart att eleven 

besitter dessa kunskaper själva utan de behöver läras ut i kombination med ämneskunskaper 

(Nygren, 2018:63).  

2.2 Gymnasieskolans läroplan samt ämnesplan för samhällskunskap 

Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska utbildningen bidra till att eleverna får träna på att tänka 

kritiskt, granska information och olika förhållanden samt förstå konsekvenserna av olika 

valmöjligheter. Vidare ska eleven utveckla sin förmåga att kritiskt granska hur normer, värderingar 

och strukturer kan påverka hur väl män och kvinnor kan forma samhället och sina egna liv. Eleven 

ska även kunna kritiskt granska andra maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och 
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förtryck. Eleverna på gymnasiet behöver även ha med sig ett kritiskt förhållningssätt och förstå hur 

relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang. Digitaliseringen har även gjort 

det mer angeläget att elever utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till digitala medel. Till sist bör 

eleven kunna kritiskt granska det den ser, hör och läser för att sedan kunna ta ställning och resonera 

kring olika livs-och värderingsfrågor (Lgy22).  

Elever som läser samhällskunskap på gymnasiet ska få möjlighet till att utveckla ett kritiskt  

förhållningssätt. Skolverket definierar detta som förmåga att kunna söka, strukturera och värdera 

information som kommer från olika källor och medier. Eleverna ska även kunna dra slutsatser 

utifrån den information de möter. Utifrån ett källkritiskt förhållningssätt ska eleven kunna värdera 

källornas relevans och dess trovärdighet (Skolverket, 2022). 

2.3 Läromedlens roll i undervisningen  

Läromedel började användas mer frekvent efter industrialiseringen. Vid denna tid räknades växter, 

uppstoppade djur och planscher som läromedel. Efter 1990-talet vidgades begreppet ytterligare 

och tidskrifter, tidningar och bilder tillhörde kategorin. Idag använder vi även datorer i 

undervisningen vilket också fungerar som läromedel (Korsell, 2007:17). Den här uppsatsen 

kommer enbart fokusera på läromedel som böcker.  

Från 1938 granskade staten tillsammans med läroboksnämnden alla läromedel som användes.  

Läroboksnämndens uppgift var att godkänna de läromedel som skulle användas i skolan. Kraven 

var att innehållet i läromedlen skulle vara objektivt och ligga i linje med relevanta styrdokument 

(Skolverket, 2006:7–8). Läromedlen skulle lämpa sig efter kurs, eleverna och rätt årskurs. Den 

statliga granskningen avskaffades däremot år 1991. Detta innebär alltså att staten tillsammans med 

läroboksnämnden inte längre granskade de läromedel som används i skolan. Idag är det lärare som 

bestämmer vilket läromedel som ska användas i undervisningen. Därmed är det lärarens ansvar att 

granska läromedlet (Ammert, 2011:17).  

Det finns olika faktorer som påverkar hur användningen av läromedel ser ut. Exempelvis har  

lärarens behörighet en betydelse för hur mycket läromedel används. Det har visat sig att lärare som 

inte är legitimerade använder läromedel mer i undervisningen jämfört med lärare som är 

legitimerade. Läromedlen utgör i större utsträckning grunden för planeringen av lektioner och 

metodiken hos obehöriga lärare. Likaså har erfarenhet en inverkan på lärares användning av 

läromedel, mer erfarenhet resulterar i ett minskat förtroende för läromedlen. Ytterligare en faktor 

som påverkar användningen av läromedel är elevernas behov. Läromedel kan fungera som en 

kommunikationslänk mellan läraren och eleven. Läromedlen fungerar som ett synligt exempel på 

vad de behöver lära sig och på så sätt blir eleverna bundna till sina läromedel (Wikman, 2004:84–

85). När intresset ligger i att undersöka vad eleverna ska lära sig blir läromedelsanalyser relevanta 

(Wikman, 2004:82).  
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3. Tidigare forskning  

Kapitlet innehåller tidigare forskning gjord på området kritiskt tänkande. Först behandlas en 

läromedelsanalys gjord i norsk kontext. Därefter kommer ett avsnitt om manifesterat kritiskt 

tänkande med fokus på klassrumsobservationer. Till sist behandlas kritiskt tänkande i förhållande 

till rättvisefrågor. Avslutningsvis diskuterar vi tidigare forsknings betydelse för vår uppsats.  

3.1 Kritiskt tänkande i läromedel  

Kjertil Børhaug (2014:432) skriver att eleverna behöver kunna tänka kritiskt då det är en 

förutsättning för att kunna bilda sig egna politiska åsikter. Därmed bör utbildningen vara utformad 

för att kunna stärka elevernas förmåga att kunna tänka kritiskt. På grund av detta har Børhaug 

(2014) som intresse att synliggöra hur kritiskt tänkande behandlas i norska läromedel.  

Studien undersöker hur norsk utbildning i samhällskunskap erbjuder innehåll  

som bidrar till att eleverna reflekterar kring olika samhällsfrågor (Børhaug, 2014:441). För att 

besvara forskningsfrågan har olika områden i läromedlen analyserats. Intresset har varit att se vilka 

delar som inrymmer kritiskt innehåll och som på så sätt kan bidra till att eleverna utvecklar sitt 

kritiska tänkande. Resultatet visade att alla delar i läromedlen berör ett kritiskt innehåll men i olika 

utsträckning (Børhaug, 2014:440). Det förekom mest kritiskt innehåll i de områden som berör 

politisering och normativt innehåll som exempelvis mänskliga rättigheter. Samtidigt visade det sig 

att områden som berör det sociala och politiska livet samt texter där läroboksförfattaren har gjort 

jämförelser mellan olika länder, har ett mindre kritiskt innehåll. Eleverna får därmed mindre kritiskt 

förhållningssätt till viktiga politiska och juridiska institutioner. Även om läromedlen berör kritiskt 

innehåll sker detta alltså selektivt (Børhaug, (2014:439–441).  

En intressant synpunkt som lyfts fram i studien är att vissa hävdar att läraren bör 

vara mer varsam med att be eleverna problematisera innehåll i för stor grad. Att problematisera 

kan upplevas vara för komplext för eleven. Samtidigt kommer eleven möta många sammanhang 

med mycket information där förmågan till att kunna problematisera blir angelägen. Exempelvis 

kommer eleverna möta situationer där de bland annat behöver kunna se skillnad på fakta och åsikter 

(Børhaug, 2014:432).  

 

3.2 Lärarnas undervisning av kritiskt tänkande   

Simon Hjort (2014:9–10) visar på att kritiskt tänkande är en förmåga som omnämns i 

styrdokumenten och det är därför ett av skolans många uppdrag att lära ut. Förmågan till kritiskt 

tänkande ses därmed som en nödvändighet.  

Det finns många argument till varför kritiskt tänkande är en viktig förmåga. Bland 
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annat anses kritiskt tänkande vara en förutsättning för att lyckas väl i skolan och i arbetslivet. Detta 

då kritiskt tänkande är en grund för att kunna tillägna sig mer kunskap. Vidare finns det ett samband 

mellan kritiskt tänkande och individens personliga utveckling. Förmågan att kunna tänka kritiskt 

kan få individen att reflektera över sig själv, sin identitet, livskådning och sina relationer. Slutligen 

behöver individer kunna tänka kritiskt för en fortsatt positiv samhällsutveckling. Genom att kunna 

ta ställning till frågor som berör exempelvis makt, demokrati och etik kan individen reflektera kring 

områden som har betydelse för samhällsutvecklingen. På så sätt blir människors förmåga att kunna 

tänka kritiskt en viktig förutsättning för en fortsatt positiv samhällsutveckling (Hjort, 2019:115–

116). 

I studien undersöks två gymnasieklasser för att ta reda på hur lärare förhåller sig till kritiskt  

tänkande i praktiken (Hjort, 2014:9). Syftet var att undersöka hur undervisningen var utformad för 

att stärka elevernas kritiska tänkande i ämnena samhällskunskap och filosofi. Studien undersöker 

vad lärare anser att eleverna bör kunna gällande kritiskt tänkande, hur lärare undervisar om kritiskt 

tänkande samt hur kritiskt tänkande manifesteras i klassrummet och till sist vilka utmaningar lärare 

upplever i samband med undervisningen kring kritiskt tänkande. Resultatet visade att 

samhällskunskapslärare lägger fokus vid att elever ska kunna se saker ur olika perspektiv, 

problematisera kunskap samt kunna undersöka fakta och information (Hjort, 2014:103–104).  

Lärarna i studien betonar att sakkunskap är ett viktigt villkor för att kunna utveckla kritiskt  

tänkande. Utan kunskaper inom ett område blir det svårt för eleven att granska eller ställa relevanta 

frågor. Ett mindre utvecklat kritiskt tänkande kan alltså bero på att eleven inte förstår fenomenet 

som undersöks eller att de saknar tillräckligt med kunskap inom området Vidare spelar även 

förmågan till att kunna argumentera en viktig roll när det kommer till att kunna tänka kritiskt. 

Elevers argumentationsförmåga synliggör för läraren att de har förstått betydelsen av olika 

fenomen samt hur dessa förhåller sig till varandra, innan de kan formulera en slutsats (Hjort, 

2014:103–105).  

Vad gäller det manifesterade kritiska tänkandet visade resultatet att det är i diskussioner både  

mellan lärare och elev samt elev till elev som det kritiska tänkandet synliggörs. Diskussionerna 

synliggör hur olika antaganden och idéer lyfts på varierat sätt. Det kan handla om att eleverna ställer 

nya frågor, argumenterar för- och emot, intar olika perspektiv, gör olika analyser eller 

problematiserar innehåll. Eleverna kan även få stöd av uppgifter och frågor men samtidigt är det 

svårt för läraren att planera uppgifter med många resonemangsmöjligheter i förväg (Hjort, 

2014:106–107).  

Gruppdynamiken spelar en stor roll i hur det kritiska tänkande manifesteras. Eleverna kände  

sig mer bekväma att diskutera i mindre grupper och på så sätt utvecklades deras självförtroende. 

Även innehållet påverkade hur eller om, de kunde tänka kritiskt. En del elever valde att avstå från 

att kommentera i diskussionerna då de inte kände sig tillräckligt bekväma. Det kritiska tänkande 

kan därför sägas vara stark sammanlänkat till känslor, olika sammanhang och samspelet med andra 

(Hjort, 2014:107–108).  
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Hjort (2014:114–115) menar att lektioner där läraren förklarar hur eleverna ska resonera kritiskt  

kommer ha en positiv inverkan på deras utveckling. Det blir synligt för eleverna vad som förväntas 

av dem när det gäller att tänka kritiskt. När lärare exempelvis undervisar om olika perspektiv på 

samma fenomen så bidrar det till att bredda elevernas tänkande. Därmed bör lärare explicit 

problematisera materialet som används i undervisningen.   

 

3.3 Manifesterat kritiskt tänkande hos elever 

Kristoffer Larsson (2013:14–15) skriver att kritiskt tänkande är ett starkt prioriterat mål i svensk 

utbildning. Trots detta är forskning kring kritiskt tänkande begränsat i Sverige, däremot är 

forskning i området kritiskt tänkande mer omfattande i anglosaxisk kontext. De studier som har 

bedrivits hittills ses emellertid som bristfälliga och behovet av vidare forskning ses som angeläget 

inom alla skolgångar. Svensk forskning i området blir extra aktuellt då det kan anses vara 

problematiskt att använda sig av internationell forskning i svensk kontext, detta då 

utbildningsväsendet ser olika ut mellan kulturerna.  

Forskare inom kritiskt tänkande har även konstaterat att de flesta studier inom området  

har kvantitativa inslag och därmed finns det färre kvalitativa studier. Nya synvinklar över 

fenomenet kritiskt tänkande behöver därför uppmärksammas vilket motiverar till fler kvalitativa 

studier (Larsson, 2013:21–22). 

I studien ska elever från grundskolan lösa fyra olika uppgifter genom att resonera kritiskt. 

uppgifterna är formulerade för att uppmuntra till kritiskt tänkande. Fokuset är att ta reda på 

”manifesterat kritiskt tänkande” vilket innebär att ta reda på hur elevers kritiska tänkande ser ut i 

praktiken. Studiens urval är elever från årskurs nio. Motiveringen till urvalet baseras på att årskurs 

nio tillhör obligatorisk skolform och vid denna årgång bör flera förmågor som exempelvis att kunna 

tänka kritiskt, vara inlärt (Larsson, 2013:21–22). Eleverna hade varierade betyg i samhällskunskap 

och därmed både Godkänt och Väl Godkänt (Larsson, 2013:129). Undersökningen analyseras 

utifrån ett fenomenografiskt perspektiv vilket innebär att studien utgår från individens syn på ett 

fenomen (Larsson, 2013:18).  

Uppgifterna utgår från olika rättviseperspektiv och är inspirerade av John Rawls, Ann  

Christensen och Robert Nozicks syn på rättvisa. Uppgifterna är skrivna som essäuppgifter och ska 

uppfylla de krav som finns i ämnesplanen för samhällskunskap med fokus på kritiskt tänkande.  

Exempelvis ska uppgifterna uppmuntra till tankekedjeförmåga och jämförelseförmåga (Larsson 

2013:133–135). 

Uppgifterna och elevsvaren har undersökts genom att först granska hur eleverna presterat i  

uppgifterna och sedan har resultatet tolkats (Larsson, 2013:154). Resultatet från studien visar 

exempel på hur manifestationer av kritiskt tänkande kan se ut bland elever i grundskolans årskurs 

nio (Larsson, 2013:409–410).  

Larsson (2013:323–324) visar hur väl eleverna förstod uppgiften och vilken form av kritiskt  
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tänkande som används. I de fall eleverna förstod uppgifterna bra kunde de ge ett mer utvecklat 

svar och visa på mer avancerat kritiskt tänkande. Samtidigt hade de elever som inte förstod 

uppgiften lika bra ett mindre utvecklat svar och därmed påvisades ett svagare kritiskt tänkande.  

3.4 Kritiskt tänkande i förhållande till rättvisefrågor   

Malin Tväråna (2019:3–4) undersöker hur kritiskt tänkande förhåller sig till rättvisefrågor i sin 

avhandling. De flesta frågor som lyfts i ämnet samhällskunskap behandlar olika samhällsproblem 

och vad som bedöms som mest rättvist. Studien fokuserar på att undersöka hur förmågan till kritisk 

analys syns vid diskussioner av olika rättviseproblem hos elever i olika åldrar. Rättvisefrågorna har 

inga korrekta svar utan svaren baseras i stället på elevernas värderingar. För att möta dessa 

samhällsproblem och kunna bedöma huruvida något är rättvist eller inte krävs sakkunskap, 

information om omvärlden samt förmågan att kunna se saker från flera perspektiv, vilket i sin tur 

kräver förmågan att kunna tänka kritiskt. Studien undersöker även hur undervisningen kan utveckla 

denna förmåga samt hur det kan relateras till samhällskunskapens medborgerliga syfte.  

    Modellen learning study används för att kunna svara på studiens forskningsfrågor. Detta innebär 

att lärare planerar, utvärderar och reviderar undervisning för att exempelvis se hur, när och varför 

elever lär sig något (Tväråna, 2019:55–57). Totalt fem lektioner med modellen learning study 

gjordes. Dessa utfördes tillsammans med andra verkställande lärare och tre av dessa lektioner 

utfördes på gymnasiet (Tväråna, 2019:62).  

Genom att använda fenomenografi, variationsteori och dialogisk intersubjektivitet analyserades  

för- och eftertester, sju intervjuer samt nio forskningslektioner. Eleverna på gymnasiet fick 

diskutera skilda samhällsproblem som innefattade olika rättvisefrågor (Tväråna, 2019:72–73).  

Resultatet visade bland annat att eleverna diskuterade frågorna på olika sätt. Deras resonemang  

byggde på sakkunskap, åsikter eller argument. Ett viktigt resultat som betonades var att läraren 

hade en stor påverkan på hur eleven kunde resonera mer kritiskt. Genom att läraren ställde 

ledfrågor och introducerade nya synvinklar inom ämnet kunde elever diskutera samma fråga på ett 

annat sätt (Tväråna, 2019:75–78). Det vanligaste var att eleverna beskrev sina åsikter utan att 

granska grunderna till dessa (2019:108). Att ha med uppgifter och frågor som fångar in kritiska 

aspekter av ämnesinnehållet kan därför stödja de diskussioner som förs (Tväråna, 2019:108). 

Studiens resultat ses som en vägledning för lärare vid planering av undervisning vad gäller  

kritiskt tänkande (Tväråna, 2019:79).  

 

3.5 Vårt bidrag  

Børhaug (2014) undersöker läromedlens texter för att se hur de berör ett kritiskt förhållningssätt 

då eleverna behöver möta innehåll som problematiserats. Vårt intresse är i stället att undersöka 

elevens självständiga möjlighet till att utveckla kritiskt tänkande. Därmed försöker vi skilja på att 
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undervisa kritiskt innehåll och att lära ut förmågan att tänka kritiskt. Genom att analysera 

uppgifterna kan vi undersöka om eleven får möjlighet till att faktiskt använda innehållet och 

problematisera kunskapen. Børhaug (2014) undersöker även enbart norska läromedel medan vi i 

denna uppsats undersöker svenska läromedel.  

I uppsatsen kommer vi att undersöka vilka möjligheter eleverna har till att utveckla ett kritiskt  

tänkande. Fokus är därmed inte på hur kritiskt tänkande faktiskt manifesteras. Till skillnad från 

Hjort (2014) kommer vi därför inte att genomföra observationer i klassrum. Studien visar även att 

elevernas möjligheter till att utveckla sitt kritiska tänkande ökar om de får hjälp av läromedlen samt 

uppgifter som erbjuder flera resonemangsmöjligheter. Vi undersöker därför läromedel och dess 

uppgifter för att se om de kan stärka elevens möjlighet till att utveckla ett kritiskt tänkande.  

I stället för att konstruera egna uppgifter likt Larsson (2013), undersöker vi hur  

färdigkonstruerade uppgifter i läromedlen kan användas för att stärka elevernas kritiskt tänkande. 

Larsson (2013) skriver även att kritiskt tänkande kan se väldigt olika ut. Vi kommer därför applicera 

Angela Bermudez (2014) modell för att synliggöra vilka olika aspekter av kritiskt tänkande som 

finns i läromedlen. På så sätt kan vi visa vilka typer av förmågor som efterfrågas mest i läromedlen 

samt vilka förmågor som inte återkommer lika frekvent.  

Trots att Larsson (2013) motiverar sitt urval med att årskurs 9 är den sista obligatoriska  

skolformen eleven deltar i, väljer vi att inrikta oss till gymnasiet för att det är den sista skolformen 

eleven väljer att delta i. Det är den sista perioden som lärare kan hjälpa de elever som saknar viss 

kunskap och förmåga innan eleverna börjar arbeta eller studera vidare på universitet/högskola. Vi 

anser därmed att kritiskt tänkande i läromedel för gymnasiet blir extra intressant att studera.  

Vi vill även undersöka hur det kritiska tänkandet synliggörs i andra frågor än enbart  

rättvisefrågor vilket Tväråna (2019) undersökt. Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som 

innehåller både samhällsekonomi, sociologi och statsvetenskap. I styrdokumenten står det att 

eleven behöver utveckla ett kritiskt tänkande i ämnet samhällskunskap vilket därmed innefattar alla 

områden (Skolverket, 2022). På grund av detta kommer vi analysera alla kapitel i respektive 

läromedel för att se om det finns uppgifter som möjliggör för kritiskt tänkande inom alla delar av 

samhällskunskap.  
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4. Syfte och frågeställning 

Tidigare forskning och styrdokumenten för gymnasieskolan beskriver tydligt vikten av förmågan 

till kritiskt tänkande, både för individen och samhället i stort. Trots detta visar flera studier att lärare 

har svårt att lära ut förmågan till kritiskt tänkande, något som leder till att elever riskerar att inte 

uppnå de krav som skolan ställer på deras förmåga till kritiskt tänkande. Detta resulterar i 

förlängningen att bli ett samhällsproblem. Det är med andra ord fundamentalt att elever förstår de 

frågor som ställs och de uppgifter de möter, både i och utanför skolan. för att klara det behöver de 

inte bara stöd från lärare utan även genom andra resurser, som läromedel.  

Den uteblivna statliga granskningen av läromedel innebär att inte det inte längre finns någon  

garanti för att läromedel ligger i linje med styrdokumenten för den svenska gymnasieskolan. 

Användningen av läromedel ser väldigt annorlunda ut i svenska klassrum, men det är för många 

lärare och elever en fundamental del i utbildningen och en viktig källa till nya kunskaper och 

förmågor. Denna studie avser därför att undersöka hur läromedel som används idag utvecklar 

elevernas kritiska tänkande. Genom att fokusera på läromedel avser vi att bidra med nya perspektiv 

kring förmågan till kritiskt tänkande och hur den stimuleras i den svenska skolan.  

Uppsatsen avser att undersöka hur läromedel i samhällskunskap avsedda för gymnasiet bidrar  

till att utveckla ett kritiskt tänkande hos gymnasielever. Med avseende till uppsatsens syfte, tidigare 

forskning och den kunskap som finns inom området idag formuleras två frågeställningar.  

1. Hur är läromedlen avsedda för samhällskunskap på gymnasiet utformade för att stärka 

elevernas kritiska tänkande?   

2.  Hur ser fördelningen ut av de olika aspekterna av kritiskt tänkande i läromedlens uppgifter? 

Vad kan detta betyda för samhällskunskapsundervisningen? 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel diskuteras uppsatsen teoretiska utgångspunkter där vi först redogör för begreppet 

kritiskt tänkande. Därefter ges en beskrivning av Bermudez fyra verktyg för att granska kritiskt 

tänkande.  

5.1 Begreppet kritiskt tänkande 

Kritiskt tänkande består av flera olika definitioner och termer. Tidigare forskare har därför inte 

kunnat enas om en gemensam definition av kritiskt tänkande då förmågorna kan se olika ut. 

Forskare har beskrivit kritiskt tänkande som ”problemlösningsförmåga”, ”kreativt tänkande” eller 

”meta-perspektiv” (Larsson, 2013:31–32). Forskaren McPeck menar att den spridda betydelsen av 

förmågan gör studierna om kritiskt tänkande svåra att generalisera eftersom operationaliseringen 

av begreppet skett på olika sätt. Andra forskare som exempelvis Halpern, Tsui och Quellmalz 

menar att de bakomliggande förmågorna till kritisk tänkande är så pass lika att det inte finns en 

anledning till att ifrågasätta den empiriska forskningen kring kritisk tänkande (Larsson, 2013:31–

32).  

Larsson (2013:33) tycker som dem senare forskarna och menar att det finns en samstämmighet  

till de olika försöken att definiera kritiskt tänkande. Utifrån tre stora etablerade definitioner av 

kritiskt tänkande skapas därför en övergripande definition av förmågan. Larsson (2013:36–37) 

definierar kritiskt tänkande som ”att göra rimliga tolkningar, bedömningar och reflektioner i 

förhållande till innehåll inom ämnet samhällskunskap och utifrån dessa dra rimliga slutsatser.”. I 

föreliggande uppsats används Larssons definition av kritiskt tänkande.  

 

5.2 Fyra verktyg för att granska kritiskt tänkande 

Angela Bermudez har utarbetat en modell som består av fyra olika verktyg för att granska kritiskt 

tänkande. Dessa fyra verktyg kommer från olika traditioner där alla har varierande syn på kritiskt 

tänkande. Traditionerna är kritiskt tänkande, historieundervisning, moralisk bildning samt kritisk 

pedagogik. Genom att sammanföra traditionerna har sedan fyra olika verktyg konstruerats som 

tillsammans utgör kritiskt tänkande. Syftet med verktygen är att synliggöra kritiskt tänkande som 

ett flerdimensionellt fenomen (Bermudez, 2014:104). Kritiskt tänkande har länge varit ett 

prioriterat område i utbildningen då det antas vara en primär förmåga för att kunna delta i samhället. 

Förmågan att kunna tänka kritiskt resulterar i att eleverna blir aktiva medborgare som främjar 

demokratisk kultur (Bermudez, 2018:103). Vidare redogör vi för en utförligare beskrivning av 

Bermudez fyra verktyg för att granska kritiskt tänkande.  
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5.2.1 Verktyg 1: Problemformulerande 

Det första verktyget är problemformulerande. Verktyget används för att ifrågasätta påståenden, 

övertygelser och sociala metaforer som oftast anses vara självklara. Genom problemformulerande 

så uppmuntras eleverna till att undersöka olika accepterade företeelser ytterligare. Verktyget hjälper 

eleverna att reflektera kring den kunskap de möter och omvandla det till handling. Detta i stället 

för att eleven ska bli en passiv mottagare av kunskap som inte reflekterar kring varför saker är på 

ett visst sätt. Vi anpassar oss till vanor och traditioner utan att ifrågasätta dess acceptans. Via att 

kritiskt granska det vi har accepterat, kan eleven identifiera svagheter och på så sätt bilda sig en 

egen uppfattning. Problemformulerande hindrar på så sätt individen från att i ett tidigt stadie 

acceptera sociala företeelser utan att ha analyserat dess eventuella brister. Verktyget synliggör 

därmed oklarheter som eleven sedan kan bearbeta ytterligare med de andra verktygen. 

Sammanfattningsvis handlar problemformulerande om att eleverna måste problematisera den 

kunskap som de får (Bermudez, 2014:106–108).  

5.2.2 Verktyg 2: Reflekterande skepsis 

Det andra verktyget är reflekterande skepsis. Verktyget hjälper eleven att ifrågasätta frågor som kan 

benämnas som ”sanningsfrågor” samt att bedöma argumentens hållbarhet. Reflekterande skepsis 

har tre olika perspektiv och dessa är metodisk granskning av argument och tankeprocedurer, 

granskning av underliggande antaganden samt avslöjande och korrigering av snedvridningar. Den 

första som är metodisk granskning av argument och tankeprocedurer handlar om att undersöka 

argumentens giltighet, det vill säga om slutsatsen i argumentet följs av stödjande antaganden. Med 

andra ord bör argumenten vara sunda och rimliga samt stödjas med bevis. Den andra som är 

granskning av underliggande antaganden handlar om att analysera det vi tar för givet vilket oftast är 

implicita antaganden och inte bara de antaganden vi redan tvivlar på. Dessa antaganden tillhör olika 

traditioner och kulturer som vi tillhör. Det sista och tredje perspektivet är avslöjande och korrigering 

av snedvridningar vilket handlar om att bli medveten om de omständigheter som kan förvränga 

kunskap. Det innebär alltså att eleven behöver förstå exempelvis fördomar, partiskhet, 

manipulation, dogmatism, propaganda och ideologiska mystifieringar. Kritisk undersökning 

innebär i detta fall att kunna se igenom dessa särdrag och skydda oss från dogmatism, vilket innebär 

att skydda oss från åsikter och tro som ger intryck av att vara fakta. Reflekterande skepsis utgör 

grunden för att eleven ska kunna tänka självständigt och ta ansvar över den kunskap som mottas. 

Självständigt tänkande och ansvarstagande är två viktiga egenskaper hos en demokratisk 

medborgare. Eleverna bör ha förtroende för olika aspekter men samtidigt våga ifrågasätta dem. 

Reflekterande skepsis handlar alltså om att eleven undersöker sanningshalten bakom olika 

företeelser (Bermudez, 2014:108–109).  
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5.2.3 Verktyg 3: Flerperspektivet  

Det tredje verktyget är flerperspektivet vilket handlar om att bearbeta olika perspektiv för att sedan 

bättre förstå ett ämne eller problem. Dessa kan utgöra moraliska dilemman, sociala kontroverser 

och historiska processer. Bearbetningen kan ske på tre olika sätt vilket är via perspektivtagande, 

perspektiv-koordinering och kontextualisering. Perspektivtagande innebär att ta ett steg tillbaka och se saker 

ur andras perspektiv. Detta resulterar i en medvetenhet hos eleverna och en förståelse för att deras 

perspektiv bara är en synvinkel på ett fenomen samtidigt som det finns fler. Perspektiv-koordinering 

är det andra perspektivet och det handlar om att ställa olika perspektiv mot varandra för att sedan 

ta en personlig ställning efter att ha övervägt argumenten. Kontextualisering är det sista perspektivet 

som handlar om att olika typer av perspektiv måste appliceras inom det sammanhang där de är 

logiska. På så sätt får perspektivet en chans att representeras utan att snedvridas. Avslutningsvis 

ger verktyget en sammanfattande bild av händelser. Flerperspektivet handlar alltså om att se saker 

ur olika synvinklar och ta ställning till ett perspektiv (Bermudez, 2014:109–110).  

5.2.4 Verktyg 4: Systemtänkande  

Det sista verktyget är systemtänkande vilket handlar om att förstå fenomen och det större system 

fenomenet tillhör. Detta går att göra på fyra olika sätt vilka är via kapsling, nätverkande, trådning 

och avgränsning. Kapsling handlar om att analysera systemet och det tillhörande fenomenet. Det 

kan vara tillstånd mellan mikro-makro, samhälle-individ och globalt-lokalt. Nätverkande handlar om 

att analysera det komponenter som utgör fenomenet, vilket görs genom att analysera orsaker och 

konsekvenser av händelser. Den tredje som är trådning handlar om att se över fenomenet och hur 

det förhåller sig över tid. På så sätt kan vi se hur aspekter från det förflutna även återspeglas i nuet 

samt tvärtom. Systemtänkande rör sig alltså mellan dåtid, nutid och framtid. Den sista som är 

avgränsning handlar om att synliggöra strukturer som skapar nya sociala fenomen. Mer specifikt 

innebär det att fattigdom, ojämlikhet, utanförskap, straffrihet, korruption samt flera sociala 

fenomen, är ett resultat av underliggande strukturer som vi bör synliggöra. Verktyget handlar 

sammanfattningsvis om att eleven förstår ett fenomen och det större sammanhang det tillhör 

(Bermudez, 2014:111–112).   
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6. Metod och material  

Kapitlet ger en beskrivning av undersökningens metod och det metodiska ramverket vilket är 

innehållsanalysen. Sedan presenteras ett avsnitt där vi redogör för de avvägningar vi har gjort. 

Vidare behandlas uppsatsens material, motivering till urval samt avgränsningar. Avslutningsvis 

diskuteras metodvalet.  

6.1 Metod 

I denna studie användes en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera 

uppgifter i läromedlen. I studien har vi operationaliserat kritiskt tänkande med hjälp av Bermudez 

fyra verktyg för att granska kritiskt tänkande. Som nämnt tidigare definierar Larsson (2013:37) 

kritiskt tänkande som att ”göra rimliga tolkningar, bedömningar och reflektioner i förhållande till 

innehåll inom ämnet samhällskunskap och utifrån dessa dra rimliga slutsatser.” Vi anser att 

Larssons definition av kritiskt tänkande går att mäta med Bermudez modell. För att kunna uppfylla 

Larsons (2013) kriterier för kritiskt tänkande behövs de kompetenser som utgör de fyra verktyg 

Bermudez (2014) beskriver.  

Den kvantitativa delen skildrar antal uppgifter som uppmuntrar till kritiskt tänkande samt  

förekomsten av de olika aspekterna av kritiskt tänkande, vilket redovisas i cirkel- och stapeldiagram. 

Därefter redovisar vi enskilda uppgifter för att tydliggöra vårt resonemang. Diagrammen utgör den 

kvantitativa delen och diskussionen av enskilda uppgifter utgör den kvalitativa delen. Vidare i 6.2 

görs en tydligare redogörelse för innehållsanalysen samt en beskrivning av hur vi har kodat 

uppgifterna i 6.2.1.  

 

6.2 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en metod som är lämplig att använda när intresset ligger att analysera skriven 

text. Metoden går ut på att bryta ned och kategorisera textinnehåll för att kunna svara på valda 

forskningsfrågor. Det går att genomföra både kvalitativa- och kvantitativa innehållsanalyser. I 

denna studie görs en kombination av båda. Oavsett om en kvalitativ eller kvantitativ ansats har 

valts så genomförs innehållsanalyser med hjälp av kodning. Den kvantitativa delen handlar om att 

räkna antalet förekomster i en text (Boréus & Bergström 2018:49–55). Vi räknade således hur ofta 

varje kod kunde identifieras i uppgifterna som analyserades. Koderna presenteras i nästa stycke.  

Enligt Denscombe (2018:402) är det första steget i innehållsanalysen att samla material och  

avgränsa utifrån studiens omfång. I kapitel 6.3 förklarar vi motiveringen till vårt utvalda material. 

Det andra steget är att välja analysenhet. I vårt fall är det ”kritiskt tänkande” som är vår analysenhet. 

Tredje steget är att utarbeta kategorier som ligger till grund för analysen. Det kan exempelvis vara 
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nyckelord eller teman. Vi använde oss av verktygen som våra koder. De fyra koderna är alltså 

problemformulerande, reflekterande skepsis, flerperspektivet och systemtänkande. Nästa steg i innehållsanalysen 

är att koda materialet. Här har vi närläst materialet manuellt. Femte steget går ut på att räkna 

uppgifterna och sammanställa hur ofta de förekommer. Även om en uppgift haft flera underfrågor 

i form av a–c, har vi räknat det som en enda uppgift. Sjätte och sista steget är att tolka resultatet 

vilket vi gjorde med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt, det vill säga Bermudez (2014) fyra 

verktyg. Det sjätte steget utgör även den kvalitativa delen av uppsatsen. I 6.3 förklarar vi hur vi har 

resonerat vid kodandet av uppgifterna.  

 

6.3 Avvägningar i kodningsarbetet 

En uppgift som kategoriserats som kritiskt tänkande är en uppgift som tydligt instruerar eleven till 

att tänka kritiskt och som samtidigt stämmer överens med verktygens beskrivning. Om detta inte 

går att uppfatta har uppgiften inte kategoriserats till ”kritiskt tänkande”.  

Det fanns uppgifter som gav intryck av att uppmuntra till kritiskt tänkande i  

båda läromedlen. Dessa uppgifter skulle därför kunna kategoriseras som kritiskt tänkande men de 

var formulerade på ett sätt som inte möjliggjorde för ett vidare resonemang. Ett exempel på en 

sådan uppgift är från Arena 123 och lyder ”Läromedlet tar upp fyra olika scenarier som diskuteras 

efter kalla kriget slut. Beskriv en eller flera av dessa.” (Karlsson 2021:463). Uppgiften hade kunnat 

identifierats som flerperspektivet. Den är däremot skriven på ett sätt som tillåter eleven att själv 

välja att förklara en eller flera av scenarierna. Därmed kan den inte sägas utveckla ett kritiskt tänkande 

då eleven kanske bara väljer att förklara ett scenario och på så sätt missa innebörden med 

perspektivtagande. Uppgiften kategoriserades därför inte som flerperspektivet. Frågan innehåller inte 

heller uppmuntran till att motivera eller argumentera vilket gör den mindre tankemässigt 

utmanande för att kunna kategoriseras till de övriga verktygen. Dessa typer av frågor kategoriseras 

därför inte till något av verktygen. 

Det har funnits fler sådana uppgifter som har varit svårare att kategorisera. Ytterligare ett 

exempel på en sådan uppgift är tagen från Forum 123 och är formulerad på följande vis: ”Finns 

det några faror med att vi spenderar många timmar per dag på medieanvändning? (Brolin & 

Noghagen, 2017:469). Denna uppgift uppmuntrar till kritiskt tänkande men samtidigt finns det inte 

tydliga instruktioner kring hur eleven ska tänka och gå till väga när eleven svarar. Eleven hade 

kunnat svara ”nej” eller ”ja” utan att motivera sin ståndpunkt genom att exempelvis problematisera 

olika perspektiv eller argumentera för och emot medieanvändning. Samtidigt innefattar verktyget 

problemformulerande, att eleven får tillfälle att reflektera kring den kunskap de möter och granska 

kring varför saker är på ett visst sätt (Bermudez, 2014:106–108). Därför har vi valt att kategorisera 

denna uppgift till verktyget problemformulerande.  

Samtidigt hade vi uppgifter som vi ansåg uppmuntra till kritiskt tänkande men som vi hade  
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svårt att placera i ett enda verktyg. Vi tog därför hänsyn till de uppgifter som inte tydligt kunde 

kategoriseras till en aspekt av kritiskt tänkande och placerade in dessa uppgifter i en extra spalt i 

diagrammen med namn ”flertalet verktyg”. Ett exempel på en sådan uppgift kunde vara 

”Institutionalisterna menade att klassikernas och neoklassikernas analyser var bristfälliga genom att 

de bortsåg från institutionernas betydelse för det ekonomiska livet. Förklara hur de resonerade” 

(Karlsson 2021:287).  Uppgiften uppmuntrar både till flerperspektivet och reflekterande skepsis. 

Genom att ställa klassikernas och neoklassikernas analyser mot varandra får eleven möjlighet till 

att se saker från flera perspektiv. Samtidigt får eleven reflektera över argumenten bakom hur några 

har resonerat och på så sätt granska underliggande antaganden, vilket är en del av reflekterande 

skepsis (Bermudez, 2014:106–108).  

Ytterligare en aspekt vi vill uppmärksamma är att det går att argumentera för att verktyget  

problemformulerande finns med indirekt i flera av uppgifterna. Trots detta har vi enbart valt att 

kategorisera de uppgifter i ”flertalet verktyg” där verktyget problemformulerande explicit går att 

identifiera. Därmed vill vi betona att vi är medvetna om att det går att se tecken av 

problemformulerande i de flesta frågor som inte har kategoriserats till ”flertalet verktyg” men vi 

har fokuserat på vilket av verktygen som framträder mest och vad målet i frågan kan vara. Som ett 

exempel kring tidigare resonemang har vi kategoriserat följande uppgift som reflekterande skepsis 

då vi anser att målet i frågan är att bli medveten om de omständigheter som kan förvränga kunskap 

(Bermudez, 2014:108–109). Frågan lyder: ”Leta upp ett exempel på vetenskapliga undersökningar 

som presenteras i medier. Är de värderingsfria eller bygger de på outtalade (eller tydligt uttalade) 

värderingar? Är det olika i olika medier?” (Brolin & Noghagen, 2017:577). Samtidigt skulle det gå 

att argumentera för att frågan även får eleven att reflektera kring den kunskap de mottar vilket 

liknar problemformulerande (Bermudez, 2014:106–108). Denna fråga har i slutändan trots tidigare 

diskussion alltså kategoriserats till reflekterande skepsis då vi menar att det främst är detta verktyg 

som framträder i uppgiften.  

6.4 Material, urval och avgränsning 

Vid val av material utgick vi från vilka läromedel som passade uppsatsen syfte och frågeställningar. 

Vårt urval har byggt på läromedel som finns tillgängliga på Blåsenhusbiblioteket vilket kan förklaras 

som ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att vi har valt material som finns nära till hands. 

Tidsbrist brukar vara en motivering till att genomföra bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016:77–

78). Vårt krav har däremot varit att läromedlen ska vara avsedda för samhällskunskap i årkurs 1, 2 

och 3 på gymnasiet. Vi ville även välja relativt nya läromedel för att de förhoppningsvis skulle ligga 

i linje med relevant forskning och aktuella styrdokument inom samhällskunskapsdidaktik. Dessa 

läromedel innehåller uppgifter till respektive kapitel och är avsedda för alla kurser i 

samhällskunskap på gymnasiet från årskurs 1 till 3. På grund av uppsatsens omfång valdes endast 
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två läromedel. Vi bortsåg även från annat material som exempelvis elevsvar då denna uppsats inte 

fokuserar på manifesterat kritiskt tänkande.  

6.4.1 Arena 123 

Det första läromedlet är ”Arena 123” som är skriven av Lars-Olof Karlsson och är utgiven 2021 

(tredje upplagan) av Gleerups Utbildning AB. Läromedlet har totalt 19 kapitel och är 485 sidor 

lång, exklusive referenslistor och innehållsförteckning. Läromedlet är avsett att användas i årskurs 

1–3 i ämnet samhällskunskap på gymnasiet samt kurserna internationella relationer- och ekonomi. 

Varje kapitel innehåller fakta och information om olika samhällsvetenskapliga områden och 

avslutas med olika uppgifter som hjälper eleven att bearbeta innehållet i det berörda kapitlet. En 

del uppgifter är markerade med D och F. Där ”D” uppmanar till ytterligare diskussioner och 

reflektioner. ”F” uppmuntrar till fördjupning utanför innehållet i boken.  

Läromedlet berör följande kapitel: Vad är ett samhälle? individen i samhället, demokrati och diktatur,  

svenskt statsskick, välfärd, skatter och privatekonomi, Europeiska unionen, ideologier och partier, ekonomins 

grunder, ekonomisk politik, internationell ekonomi, ekonomisk historia, arbetsmarknad och näringsliv, media, 

kriminalitet och juridik, befolkning, resurser och miljö, hållbar utveckling, fattigdom och utvecklingsfrågor, 

internationell politik, metod i samhällsvetenskap.   

6.4.2 Forum 123 

Det andra läromedlet är ”Forum 123” och författarna till boken är Krister Brolin och Lars 

Noghagen. Läromedlet är utgiven 2017 och är den tredje upplagan från förlaget Sanoma 

Utbildning. Läromedlet har 19 kapitel och har 577 sidor exklusive referenslistor och 

innehållsförteckning. Boken är uppbyggd efter det centrala innehållet och är menad för årskurserna 

1–3 på gymnasiet. Varje kapitel innehåller fakta och information om olika områden i ämnet 

samhällskunskap. Kapitlen avslutas sedan med faktafrågor, analysfrågor och uppdrag som ger 

eleven tillfälle att fördjupa sig och bearbeta kunskapen från kapitlet. Läromedlet berör följande 

kapitel: Kulturens grunder, Identitet och kultur, Leva i Sverige, Leva i en global värd, Ekonomins grunder, 

Privatekonomi och arbetsliv, Sveriges ekonomi, Den globala ekonomin, Politikens grunder, Politisk deltagande, 

Svensk politik, Politik i världen, Kommunikationens grunder, Att påverka och påverkas, Medier i Sverige, Medier 

i världen, Att studera samhället, Undersökning och presentation, Vetenskapsteori.  

6.5 Metoddiskussion 

Fördelen med att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder är att det går att vara säker på att 

resultatet blir tillförlitligt när de olika metoderna ger liknande resultat (Denscombe, 2018:220–221). 

Nackdelen med att använda två metoder kan vara om resultaten från de olika metoderna inte 

stämmer överens. Trots detta kan användning av fler metoder ge en mer nyanserad bild av 
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fenomenet som studerats. Genom att använda två metoder får vi alltså ett bredare perspektiv 

(Denscombe, 2018:236–237).  

Marie Carlson (i Hyltenstam, 2013:848) som tidigare genomfört läromedelsanalyser påpekar att  

det är viktigt att komma ihåg att läromedelsanalyser inte kan svara på hur läromedlen faktiskt 

fungerar och används i klassrummet. Vår undersökning kan därmed enbart svara på vad för 

utvecklingsmöjligheter läromedlen erbjuder med fokus på olika aspekter av kritiskt tänkande. I 

undervisningskontext kan det vara så att läromedlen kompletteras eller ersätts med andra 

läroverktyg eller klassrumsdiskussioner.   

Som nämnt utgår vi från Larssons definition av kritiskt tänkande i denna uppsats som  

operationaliseras med Bermudez fyra verktyg för att granska kritiskt tänkande. På så sätt kunde vi 

nå god validitet då vi mätte det vi avsåg att mäta. Däremot kan den externa validiteten begränsas 

vid kvalitativa analyser eftersom studien har ett mindre urval och på så sätt begränsas 

generaliserbarheten. Resultatet kan därmed inte säga något om hur alla läromedel avsedda för 

samhällskunskap förhåller sig till kritiskt tänkande (David & D. Sutton, 2016:33). Vi hoppas med 

denna studie i stället kunna bidra med nya perspektiv till undervisning om kritiskt tänkande och 

uppmärksamma hur färdigt material så som läromedel kan bidra till fler möjligheter för att utveckla 

ett kritiskt tänkande hos elever. 

Det kan vara svårt att bedöma trovärdigheten i kvalitativ forskning eftersom resultaten kan bli  

svåra att replikera. Svårigheterna beror på att någon annan kan tolka samma material annorlunda 

(Denscombe, 2018:419–421). Ytterligare en faktor som kan påverka hur väl studien går att 

replikeras och därmed dess reliabilitet är om en annan definition av kritiskt tänkande skulle 

användas. Då vi har förklarat tillvägagångsättet och vilken definition av kritiskt tänkande vi använt, 

anser vi att studien skulle kunna replikeras och få ett liknande resultat om samma urval använts 

(David & D. Sutton, 2016:220).  
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7. Analys  

I detta kapitel redovisas de kvantitativa resultaten från Arena 123 och Forum 123. Därefter 

redovisas de kvalitativa resultaten från båda läromedlen. Avslutningsvis behandlas en 

sammanfattning av analysen.  

7.1 Kvantitativt resultat av Arena 123  

 

 
 

Figur 1. Andel uppgifter som uppmuntrar till kritiskt tänkande i Arena 123  

 

Figuren visar hur många uppgifter som uppmuntrade till kritiskt tänkande i Arena 123. I samtliga 

kapitel återfanns uppgifter som stimulerar till kritiskt tänkte. Läromedlet hade totalt 536 uppgifter. 

Av dessa kunde 79 uppgifter kategoriseras till kritiskt tänkande. Detta motsvarar 15 procent av 

uppgifterna. Därmed är resterande 85 procent uppgifter som inte kategoriserats som kritiskt 

tänkande utifrån Bermudez (2014) beskrivning. Några exempel på uppgifter som vi kategoriserade 

till kritiskt tänkande är exempelvis ”På vilket sätt skiljer sig Hobbes och Lockes tankar åt i synen 

på samhällskontrakt och naturrätt”, ”Hur kan polisen både begränsa och skydda individens makt”, 

”Hur kan man argumentera för att klass spelar mindre roll i dagens Sverige än för 100 år sedan?”. 

Uppgifterna som ansågs uppmuntra till kritiskt tänkande låg i linje med en eller fler verktyg i 

Bermudez modell. De uppgifter som inte uppmuntrade till kritiskt tänkande var bland annat 
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begreppsfrågor, faktafrågor och att återge en generell beskrivning av olika typer av händelser. Dessa 

frågor uppmuntrade inte till vidare reflektion eller fördjupning som kan motsvara kritiskt tänkande. 

Några exempel på uppgifter som inte uppmuntrar till kritiskt tänkande var ”Vilken är Sveriges 

konstitution?”, ”Vad är konsensus?”, ”Sveriges nationaldag infaller 6 juni. Vilka två händelser i 

svensk historia utspelade sig på detta?”.  
 

 

Figur 2. Kategorisering av uppgifter som uppmuntrar till kritiskt tänkande i Arena 123. 

 

Figuren visar vilka uppgifter som tillhör vilken av Bermudez fyra verktyg för att granska kritiskt 

tänkande. Läromedlet innehåller totalt 79 uppgifter som uppmuntrar till kritiskt tänkande och av 

dessa har 31 uppgifter kodats till problemformulerande. Ett exempel på en uppgift som har 

kategoriserats till problemformulerande är uppgiften ”Vad innebär påståendet ”man är norm inom 

kategorin kön””. Därefter har totalt tre uppgifter kodats till reflekterande skepsis. Ett exempel på 

en sådan uppgift är: ”Först från 1500-talet kan man tala om ekonomisk politik, varför inte 

tidigare?”. Vidare har 26 uppgifter kodats till verktyg nummer två vilket var flerperspektivet. Ett 

exempel på en sådan uppgift är: ”Hur skiljer sig kommunister och anarkister åt i synen på det 

samhälle som ska komma efter revolutionen? Finns det några likheter?”. Till sist hade vi 14 

uppgifter som kodats till systemtänkande och ett exempel på en sådan är uppgiften: ”Vad är 

vanligen orsaken till att en finanskris uppstår?”. Vid kodning av materialet såg vi att en uppgift kan 

uppmuntra till olika sätt att tänka kritiskt. Därmed har vi även med en spalt som skildrar flertalet 

verktyg. Detta innebär att en och samma uppgift uppmuntrar till att använda två eller flera olika 
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verktyg för kritiskt tänkande. I Arena 123 identifierade vi fem sådana uppgifter. Ett exempel på en 

sådan uppgift som vi har kategoriserat till spalten ”flertalet verktyg” är: ”Under andra världskriget 

sålde många stater så kallade krigsobligationer, vad var poängen med det? Jämför med första 

världskriget.”. Denna uppgift uppmuntrar till både problemformulerande och flerperspektivet.  

7.2 Kvantitativt resultat av Forum 123 

 

 

Figur 3. Andel uppgifter som uppmuntrar till kritiskt tänkande i Forum 123.  

Figuren visar resultat av hur många uppgifter som uppmuntrade till kritiskt tänkande i Forum 123. 

I samtliga kapitel återfanns uppgifter som möjliggjorde för kritiskt tänkande Läromedlet hade totalt 

424 uppgifter och av dessa var 64 kategoriserade till kritiskt tänkande. Detta motsvarar 15 procent 

i diagrammet. Resterande 85 procent var alltså uppgifter som inte uppmuntrade till kritiskt 

tänkande utifrån Bermudez (2014) beskrivning. Några exempel på uppgifter som vi kategoriserade 

som kritiskt tänkande är ”Hur kan nationalism både vara bra och dåligt? Ge några exempel”, ”Kan 

det finnas situationer då diktatur är att föredra före demokrati? Motivera!”, ”Vad är 

offentlighetsprincipen och varför är den viktig för journalister?”. Dessa uppgifter som 

uppmuntrade till kritiskt tänkande uppfyllde en eller flera verktyg från Bermudez modell. De 

resterande frågorna som vi inte ansåg stimulerade till kritiskt tänkande kunde vara begreppsfrågor, 

faktafrågor eller att eleven ska ge en generell beskrivning av händelser. Några exempel på sådana 

frågor som vi inte kategoriserat till kritiskt tänkande är ”Vad gör Europadomstolen?”, ”Ge exempel 
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på könsidentiteter och sexuella läggningar”, ”Berätta kort om hur fattigvården i Sverige fungerade 

förr.”.  
 

 

Figur 4. Kategorisering av uppgifter som uppmuntrar till kritiskt tänkande i Forum 123. 

 

Figuren visar resultat av vilka uppgifter som kategoriserats till vilket verktyg från Bermudez modell. 

Läromedlet hade totalt 64 uppgifter som uppmuntrade till kritiskt tänkande och av dessa har 18 

uppgifter kodats till problemformulerande. Ett exempel på en sådan uppgift är: ”Kan medierna i 

västvärlden betraktas som fria?”. Vidare har sex uppgifter kodats till reflekterande skepsis och ett 

exempel på detta är uppgiften ”Leta upp ett exempel på vetenskapliga undersökningar som 

presenteras i medier. Är de värderingsfria eller bygger de på outtalade (eller tydligt uttalade) 

värderingar? Är det olika i olika medier?”. Därefter har 16 av uppgifter kodats till flerperspektivet 

exempelvis uppgiften ”Hur kan nationalism både vara bra och dåligt? Ge några exempel.”. Till sist 

har vi totalt 14 uppgifter som kategoriserats till systemtänkande. Ett exempel på en sådan uppgift 

är: ”Tillgången till internet ökar runtom i världen. Vilka konsekvenser är tänkbara på individ-, 

grupp-och samhällsnivå av att alla inte har den möjligheten?”. Även vid kodandet av detta material 

hittades uppgifter som uppfyllde en eller flera av Bermudez fyra verktyg för att granska kritiskt 

tänkande. Därmed hade vi tio uppgifter som kategoriserades till spalten Flertalet verktyg. Ett exempel 

på en uppgift som uppmuntrade till flera verktyg är: ”Välj en artikel i valfri tidning eller webbsida 

och använd frågorna i avsnittet ”källkritik av medierna” på sidorna 444–445 för att granska källan 

kritiskt”.  
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7.3 Kvalitativt resultat av Arena 123 

För att redogöra för analysen har ett urval av uppgifter valts ut för att exemplifiera kodning och 

vårt resonemang.  

En uppgift som har kategoriserats till verktyget problemformulerande är: ”I diktaturer kan det  

vara farligt att veta för mycket. Varför?” (Karlsson, 2021:66). Genom problemformulerande ska 

eleven undersöka accepterade företeelser ytterligare och reflektera över den kunskap de tar in 

(Bermudez, 2014:106–108). Det som avgjorde att uppgiften kategoriserades till 

problemformulerande var att, ”att veta för mycket i en diktatur” är ett accepterat faktum. I denna 

uppgift får eleven möjlighet att undersöka saken ytterligare genom frågan ”varför”. Ett annat 

exempel på en sådan uppgift är: ”Är främlingsfientlighet synonymt med rasism? Kan man vara 

främlingsfientlig utan att se ner på ”främlingar?” (Karlsson, 2021:179). Likt den förra uppgiften 

uppmuntras eleverna även i denna uppgift att undersöka företeelser ytterligare. Eleverna behöver 

problematisera om främlingsfientlighet är synonymt med rasism för att sedan kunna svara på frågan 

om man kan vara främlingsfientlig utan att se ner på främlingar. På så sätt förväntas eleven bilda 

sig en egen uppfattning för att sedan kunna svara på frågan.  

Gällande Bermudez andra verktyg ”reflekterande skepsis” identifierades följande uppgift: ”Vad  

är natur och kultur av följande: a) att dricka när man är törstig b) att skåla c) att äta när man är 

hungrig d) att äta tillsammans med andra) e) att äta med pinnar” (Karlsson, 2021:37). I uppgiften 

får eleven analysera olika implicita situationer och analysera om dessa sker av naturliga eller 

kulturella faktorer. Detta liknar Bermudez andra perspektiv som handlar om att granska 

underliggande antaganden och mer specifikt saker vi tar för givet. Det kan vara olika antaganden 

som kommer från olika kulturer eller traditioner (Bermudez, 2014:108–109).  

Ytterligare ett exempel är uppgiften: ”Antalet anmälda sexualbrott ökar, det behöver dock inte  

betyda att antalet sexualbrott ökar. Varför?” (Karlsson, 2021:373). Uppgiften kategoriserades till 

Bermudez (2014:108) tredje perspektiv i reflekterande skepsis som är avslöjande och korrigering av 

snedvridningar. Perspektivet handlar om att eleven behöver bli uppmärksam på faktorer som felaktigt 

kan återge fakta och kunskap. I uppgiften får eleven tillfälle att reflektera om kausalitet och 

korrelation.  

Flerperspektivet identifierades i följande uppgift: ”Anta att riksdagen inför en terminsavgift på  

50 000 kr för högskolestudier. Hur skulle en sociolog, statsvetare respektive en nationalekonom 

kunna fundera kring vilka effekter en sådan avgift skulle ha på samhället?” (Karlsson, 2021:485). 

Uppgiften uppmuntrar eleven till att bearbeta olika perspektiv vilket i detta fall är olika 

samhällsvetares syn på en terminsavgift för att förstå ett ämne. Perspektivtagande inom 

flerperspektivet, går ut på att eleven ser saker ur olika synvinklar. Den andra grenen inom 

flerperspektivet är perspektiv-koordinering (Bermudez, 2014:109–110). Till denna aspekt av 

flerperspektivet identifierades följande uppgift: ”I rutan ska man vara med i facket diskuteras olika 

skäl för den enskilde att bli medlem i en fackförening. Vilket eller vilka tycker du väger tyngst?” 
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(Karlsson, 2021:314). Här får eleven ställa olika perspektiv gentemot varandra vilket i det här fallet 

motsvarar olika skäl till att vara medlem i en fackförening. Sedan ska eleven ta en personlig ställning 

och diskutera vilket argument som väger tyngst.  

Systemtänkande vilket är det fjärde verktyget identifierades i följande uppgift:  

”Förklara skillnaden mellan ett proportionellt valsystem och ett majoritetsvalsystem. Använd gärna 

en av dagens svenska valkretsar, exempelvis Kronobergs län med sex mandat. Hur skulle det 

påverka valet av riksdagsledamöter som väljarna i Kronobergs län skickar till Riksdagen?” 

(Karlsson, 2021:67). Inom systemtänkande finns perspektivet kapsling vilket handlar om att 

analysera fenomen och förstå det större system det tillhör, exempelvis sambandet globalt-lokalt 

(Bermudez, 2014:111–112). I uppgiften ansåg vi att Kronobergs län kan ses som det lokala medan 

valsystem kan ses som det större fenomen det tillhör. Alltså kommer eleven inte kunna förklara 

vad som sker i Kronobergs län utan att förstå ”valsystem”. Vidare har systemtänkande även 

ytterligare ett perspektiv som är avgränsning vilket handlar om att vi behöver synliggöra strukturer 

som skapar nya sociala företeelser. Till avgränsning har vi identifierat uppgiften: ”Diskutera tänkbara 

orsaker till att kvinnor i genomsnitt har lägre löner än män” (Karlsson, 2021:314). Vi anser att den 

struktur som eleven behöver synliggöra är att samhället inte är jämställt och att den sociala 

företeelsen i detta fall är kvinnors lägre ställning.  

Slutligen hittades uppgifter där fler av Bermudez verktyg gick att finna i en och samma uppgift.  

Ett exempel på en sådan uppgift är: ”Under andra världskriget sålde många stater så kallade 

krigsobligationer, vad var poängen med det? Jämför med första världskriget.” (Karlsson, 2021:286). 

Denna uppgift uppmuntrar både till verktygen problemformulerande och flerperspektivet. Eleven 

får i uppgiften tillfälle att undersöka en händelse ytterligare vilket är likt problemformulerande. 

Genom uppgiften uppmuntras eleven till att reflektera över varför många stater sålde många 

krigsobligationer vilket också gör att eleven inte blir en passiv mottagare av kunskap (Bermudez, 

2014:108–109). Eleven ska i uppgiften även jämföra händelsen med det första världskriget vilket 

även Perspektiv-koordinering inom flerperspektivet uppmuntrar till (Bermudez, 2014:109–110).  

7.4 Kvalitativt resultat av Forum 123 

Den kvalitativa innehållsanalysen på läromedlet Forum 123 tar utgångspunkt i de kvantitativa 

resultaten som presenterades ovan. En uppgift som har kategoriserats till problemformulerande är: 

”Idag finns inget land med ren planekonomi eller ren marknadsekonomi. Analysera varför det är 

så. Vilka olika faktorer begränsar förekomsten av renodlade ekonomiska system?” (Brolin & 

Noghagen, 2017:169). I uppgiften får eleven möjlighet till att analysera ekonomiska system 

ytterligare samt undersöka varför det ser ut som det gör. Eleven får även möjlighet till att omvandla 

kunskapen till handling genom att undersöka vilka faktorer som faktiskt begränsar förekomsten av 

renodlade ekonomiska system. Eleven kan på så sätt synliggöra oklarheter och identifiera olika 

svagheter (Bermudez, 2014:106–108).  
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Även följande exempel är en uppgift som kan betraktas som problemformulerande: ”Varför  

finns det tydlig koppling mellan tidningsläsande och demokrati?” (Brolin & Noghagen, 2017:489). 

Eleven får möjlighet att reflektera kring en företeelse ytterligare samt undersöka varför det finns 

ett samband mellan tidningsläsande och demokrati. På så sätt får eleven en klarhet kring varför 

tidningsläsande och demokrati hör ihop.  

Det andra verktyget vilket är reflekterande skepsis går att hitta i följande uppgift: ”Studera  

åter Buchanans argument kring gruppers rätt till avskiljning från existerande stater på sidan 386. 

Analysera argumenten: a) finns det något argument som kan stå för sig själv? b) behöver vissa 

argument stöd av ytterligare argument för att vara hållbara och rimliga? (Brolin & Noghagen, 

2017:525). Här får eleven tillfälle att analysera argument och bedöma dess hållbarhet. Mer 

specifikt ska eleven undersöka argumentens giltighet och se om de stöds med hållbara 

antaganden. Uppgiften är därmed förenligt med det andra perspektivet i reflekterande skepsis 

vilket är metodisk granskning av argument (Bermudez, 2014:108).  

Den andra uppgiften är: ”Som du har sett i detta kapitel är det viktigt att skilja på fakta från  

värderingar. Välj ut en argumenterande text- insändare, debattartikel- och analysera den. Skilj ut 

sak-/faktapåståenden och värdepåståenden. Har författaren gjort en tydlig åtskillnad mellan fakta 

och värderingar? Finns det risk att som läsare luras att värderingar är fakta?” (Brolin & Noghagen, 

2017:525). Vi anser att uppgiften uppfyller alla perspektiv inom reflekterande skepsis. Verktyget 

handlar om att undersöka argumentens hållbarhet, att de underbyggs med bevis samt att analysera 

implicita antaganden. Men även synliggöra de omständigheter som kan snedvrida kunskap. Eleven 

uppmuntras till att bland annat skilja på sak-/fakta och värdepåståenden (Bermudez, 2014:108).  

Uppgiften ”Hur kan nationalism vara bra och dåligt? Ge några exempel.” (Brolin & Noghagen,  

2017:77) kategoriserades till det tredje verktyget som är flerperspektivet. Det är även en uppgift 

som uppmuntrar till perspektivtagande vilket handlar om att se saker ur flera perspektiv (Bermudez, 

2014:109–110). I detta fall blir de olika perspektiven att argumentera för hur nationalism både kan 

vara bra och dåligt. Den andra uppgiften är: ”Utgå från rutan om demokratiteorier på sida 300 och 

diskutera vilken demokratidefinition som är att föredra. Motivera varför.” (Brolin & Noghagen, 

2017:315). Detta är ett exempel på en uppgift som uppmuntrar till grenen perspektiv-koordinering 

inom flerperspektivet. Perspektiv-koordinering handlar om att ställa olika perspektiv mot varandra och 

därefter ta en ställning (Bermudez, 2014:109–110). Eleven får i uppgiften ställa olika 

demokratiteorier mot varandra och överväga vilken definition som är att föredra vilket kan 

motiveras som att ta ställning.  

Systemtänkande är det sista verktyget som lyfts fram. En uppgift kategoriserad till  

det verktyget är: ”Välj en situation som omfattar olika människor eller grupper och redogör för 

vilka som har makt i den situationen och varför de har den makt de har” (Brolin & Noghagen, 

2017:315). Uppgiften ligger i linje med Bermudez förklaring av avgränsning. Bermudez (2014:111–

112) skriver att många sociala fenomen som exempelvis ojämlikhet, är ett resultat av underliggande 

strukturer som behöver synliggöras. I uppgiften får eleven reflektera över olika maktförhållanden 
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och därmed synliggöra ojämlikheter. Nästa uppgift är: ”Analysera brottsligheten i Sverige utifrån 

modellen på sida 97, ligger enligt din mening orsakerna på individ, grupp eller samhällsnivå? Vilka 

tre åtgärder skulle du föreslå? Ge sakliga argument” (Brolin & Noghagen, 2017:111). Uppgiften 

stämmer in med nätverkande som är en gren inom systemtänkande. Nätverkande handlar om att 

analysera faktorer som utgör ett fenomen och analysera orsaker och konsekvenser (Bermudez, 

2014:111–112). I uppgiften ska eleven analysera brottslighet samt argumentera för vilken individ-, 

grupp- eller samhällsnivå, orsakerna ligger på.  

I läromedlet fann vi även tio uppgifter där fler verktyg kunde identifieras i en och samma  

uppgift. Ett exempel på en sådan uppgift är: ”A: I vilka sociala grupper (kategorier) brukar vi 

människor dela in varandra i ett samhälle? B: Varför gör vi dessa indelningar och vilka för och 

nackdelar kan detta innebära?” (Brolin & Noghagen, 2017:77). Eleven ska i uppgiften reflektera 

över hur människor kategoriserar in andra individer i sociala grupper. Genom att förklara ”varför?” 

får eleven möjlighet till att synliggöra möjliga strukturer vilket vi kategoriserade som 

systemtänkande (Bermudez, 2014:111–112). Eleven får även tillfälle att granska något djupare och 

på så vis få en bild av varför något är på ett visst sätt vilket vi kodade som problemformulerande 

(Bermudez, 2014:111–112). Dessutom ska eleven avgöra vilka för- och nackdelar detta kan 

innebära vilket i sin tur liknar verktyget flerperspektivet (Bermudez, 2014:109–110).  

7.5 Sammanfattning av resultat från Arena 123 

Resultatet av den kvantitativa analysen från Arena 123 visade att det förekom uppgifter som 

uppmuntrade till kritiskt tänkande i samtliga kapitel. Detta utgjorde 15 procent vilket motsvarar 79 

uppgifter av totalt 536 uppgifter. Resultatet visar på att läromedlet Arena 123 möjliggör för att 

utveckla ett kritiskt tänkande. De resterande frågorna som inte var kritiskt tänkande var faktafrågor, 

begreppsfrågor samt att kunna återge beskrivningar av händelser. Av de 79 uppgifter som 

uppmuntrade till kritiskt tänkande var den största andelen problemformulerande vilket utgjorde 31 

uppgifter. Vidare var reflekterande skepsis den minst antal förekommande uppgiften. Det fanns 

totalt 3 uppgifter som uppmuntrade till det. Det fanns även uppgifter som uppmuntrade till 

flerperspektivet och systemtänkande. I läromedlet fanns även fem uppgifter som uppmuntrade till 

flera verktyg. Majoriteten av dessa är en kombination av problemformulerande och ett eller två till 

verktyg. 

Det kvalitativa resultatet från Arena 123 visar att frågorna kunde uppmuntra till kritiskt 

tänkande på olika sätt. Verktygen flerperspektivet, reflekterande skepsis och systemtänkande har 

flera synvinklar inom redskapen. Detta innebär att två uppgifter som uppmuntrar till exempelvis 

flerperspektivet kunde likaså uppmuntra till olika former av infallsvinklar. Exempelvis 

perspektivtagande eller perspektiv-koordinering som båda uppmuntrar till olika förhållningssätt av 

flerperspektivet.  
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7.6 Sammanfattning av resultat från Forum 123 

Det kvantitativa resultatet från Forum 123 är detsamma som från Arena 123. Av alla uppgifter i 

läromedlet uppmuntrar 15 procent av dessa till kritiskt tänkande. Detta motsvarar 64 uppgifter av 

totalt 424.  Uppgifter som uppmuntrar till kritiskt tänkande fanns med i samtliga kapitel. Forum 

123 är därmed också ett läromedel som har möjligheter för att utveckla elevernas kritiska tänkande.  

Precis som i Arena 123 var de resterande uppgifterna i läromedlet faktafrågor, begreppsfrågor och 

att kunna redogöra för händelser. Även i Forum 123 var problemformulerande den mest 

förekommande uppgiften. Totalt fanns det 18 uppgifter som uppmuntrade till 

problemformulerande. Vidare var reflekterande skepsis den minst förekommande uppgiften där 

det var totalt sex uppgifter. Likaså fanns det uppgifter som uppmuntrade till flerperspektivet och 

systemtänkande. I Forum 123 fanns det även totalt tio uppgifter som uppmuntrar till att använda 

flera verktyg. Även i detta läromedel utgjorde majoriteten av kombinationerna. 

Problemformulerande tillsammans med ett eller två andra verktyg.  

Resultatet från den kvalitativa analysen från Forum 123 visade att även detta läromedel  

uppmuntrar till kritiskt tänkande i olika former. Alltså kan exempelvis synvinklarna avgränsning och 

nätverkande ge olika perspektiv av systemtänkande och därmed två olika sätt att tänka kritiskt.  
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8. Diskussion  

Kapitlet inledes med en diskussion av resultatet för att sedan övergå i en mer djupgående diskussion 

av enskilda verktyg. Därefter avslutar vi med ett delkapitel om vad resultatet kan betyda för 

undervisningen med hänsyn till tidigare forskning.    

8.1 Generell diskussion av resultat 

Denna studie har som mål att besvara två frågeställningar. Den första är att undersöka hur 

läromedlen avsedda för samhällskunskap på gymnasiet är utformade för att stärka elevernas kritiska 

tänkande. Sammanfattningsvis har analysen visat att läromedlen har frågor som uppmuntrar till 

kritiskt tänkande och dessa utgör 15 procent i båda läromedlen. Frågorna kunde vara formulerade 

på olika sätt och därmed uppmuntra till olika aspekter av kritiskt tänkande. Den andra frågan var 

hur fördelningen ser ut av de olika förmågor av kritiskt tänkande samt vad det kan betyda för 

samhällskunskapsundervisningen. Resultatet visar att problemformulerande var dem mest 

förekommande uppgifterna och därmed den förmåga som eleven får flest möjligheter att kunna 

utvecklas inom. Reflekterande skepsis är den minst förekommande uppgiften vilket kan innebära 

att samhällskunskapslärare behöver komplettera läromedlen för att stötta eleven. Uppgifter som 

kategoriserat till flerperspektivet och systemtänkande förekom däremellan. Av dessa två förekom 

flerperspektivet mer frekvent än systemtänkande.   

Båda läromedlen innehåller även några uppgifter som uppmuntrar till flera verktyg av kritiskt  

tänkande. Som nämnt innan är majoriteten av dessa en blandning av problemformulerande 

tillsammans med ett eller två av de andra verktygen. Detta innebär att eleven får möjlighet till att 

tänka kritiskt om ett fenomen på olika sätt. Eleven får i dessa uppgifter bredda sitt 

tankeresonemang i en och samma fråga. Precis som Larsson (2013:30–32) menar är kritiskt 

tänkande ett brett begrepp och förmågorna som kopplas till kritiskt tänkande kan variera.  

8.2. Diskussion av problemformulerande 

Det första verktyget är problemformulerande vilket handlar om att problematisera den kunskap 

som mottas. Eleven ska ifrågasätta vanliga accepterade företeelser ytterligare, vilket kan vara 

påståenden, övertygelser och sociala metaforer. Verktyget uppmuntrar eleven till att reflektera över 

den kunskap de får i undervisningen vilket ska resultera i att de inte blir passiva mottagare av 

information. Problemformulerande hindrar eleven från att acceptera sociala företeelser som inte är 

underbyggda med hållbara argument (Bermudez, 2014:106–108). Resultatet från de båda 

läromedlen i uppsatsen visade att det var totalt 31 uppgifter som uppmuntrade till 

problemformulerande i Arena 123 och i Forum 123 var det totalt 18 uppgifter. 

Problemformulerande var den förmåga som återkom flest antal gånger i respektive läromedel. 

Problemformulerande var även det verktyget som återkom flest antal gånger tillsammans med 
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andra verktyg. Detta innebär att elever kommer få fler möjligheter att utveckla denna aspekt av 

kritiskt tänkande. Problemformulerande är även det första steget i att tänka kritiskt. Verktygen 

synliggör problem som sedan kan analyseras vidare med resterande verktyg, vilket därmed kan vara 

en anledning till att dessa typer av uppgifter förekommer mest både enskilt och tillsammans med 

andra verktyg (Bermudez, 2014:106–108). Läromedlen förmedlar på så sätt även vad som är 

värdefullt att lära sig (Wikman, 2004:82–85). Samhällskunskapslärare lägger bland annat stor vikt 

vid att deras elever ska kunna problematisera (Hjort, 2014:103–105). Detta går även att identifiera 

i de undersökta läromedlen då förmågan att kunna problematisera även betonas i uppgifterna. Trots 

att problemformulerande kan argumenteras för att vara en komplex förmåga att ta till sig, behöver 

eleven ha med sig dessa kunskaper för att kunna delta i samhället (Børhaug, 2014:432). 

 

8.3 Diskussion av reflekterande skepsis 

Reflekterande skepsis är indelat i tre olika synsätt (Bermudez, 2014:108–109). Alla dessa synsätt 

gick att identifiera i uppgifterna. Eleverna får därmed möjlighet till att analysera olika argument och 

om dessa är hållbara och giltiga genom att analysera huruvida de stöds med bevis. Vidare får eleven 

möjlighet till att analysera antaganden som vi är kritiska till samt implicita antaganden som kan vara 

dolda. Eleven ombeds även i uppgifterna kategoriserade till reflekterande skepsis, att förstå olika 

sammanhang eller omständigheter som kan snedvrida kunskap. Hjort (2014:103–105) påpekade att 

samhällskunskapslärare lägger stor vikt i att lära ut hur eleverna ska undersöka fakta och 

information vilket läromedlens uppgifter kategoriserade till reflekterande skepsis möjliggör. 

Samtidigt som eleven får möjlighet till att utveckla denna del av kritiskt tänkande i läromedlen så 

förekom inte dessa uppgifter i omfattande utsträckning. I Arena 123 var det totalt tre uppgifter 

som uppmuntrande till reflekterande skepsis och i Forum 123 var det totalt sex uppgifter. Av alla 

aspekter av kritiskt tänkande var alltså reflekterande skepsis den minst förekommande formen, 

vilket i sin tur innebär att eleven har mindre möjlighet till att utveckla den aspekten av kritiskt 

tänkande i läromedlen. Likt lärarna i Hjorts (2014) studie bör alltså samhällskunskapslärare fortsätta 

lägga extra stort fokus på att arbeta med förmågor relaterade till reflekterande skepsis i 

klassrummen och på så sätt komplettera läromedlen. Detta eftersom uppgifterna är få i läromedlen 

och därmed får eleven inte tillräckligt med tillfällen för att utvecklas inom dessa aspekter av kritiskt 

tänkande.  

8.4 Diskussion av flerperspektivet  

Det tredje verktyget är flerperspektivet som handlar om att kunna se saker från olika synvinklar för 

att förstå olika ämnen eller problem. Det innebär att eleven via flerperspektivet får möjlighet till att 

förstå flera perspektiv (Bermudez, 2014:109–110). Även det här verktyget är indelat i tre olika 

synsätt. Via perspektivtagande får eleven möjlighet till att se saker från olika synvinklar. Nästa del 
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handlar om att kunna ställa dessa perspektiv mot varandra och sedan ta en personlig ställning. 

Resultatet från innehållsanalysen visade att båda läromedlen har uppgifter som möjliggör för att se 

saker från olika perspektiv samt har uppgifter som uppmuntrade till att ta en personlig ställning. I 

Arena 123 förekom totalt 26 uppgifter som uppmuntrande till flerperspektivet och i Forum 123 

var det 16 uppgifter. Flerperspektivet var det näst mest förkommande verktyget efter 

problemformulerande. När lärare undervisar om olika perspektiv på samma fenomen så kan 

elevens förmåga till att tänka kritiskt vidgas (Hjort, 2014:114–115). I läromedlen fanns det uppgifter 

som möjliggjorde för eleven att både se saker ur olika perspektiv och uppgifter som därefter 

uppmuntrade till ställningstagande. Därmed kan vi se att Arena 123 och Forum 123 är två 

läromedel som kan användas i undervisningen i syfte att förbättra elevernas kritiska tänkande med 

fokus på perspektivtagande och perspektiv-koordinering. Den sista delen av flerperspektivet handlar om 

att kontextualisera vilket innebär att kunna sätta ett perspektiv i rätt sammanhang för att 

perspektivet ska vara representativt och inte snedvridas. Den del av flerperspektivet identifierades 

aldrig i någon uppgift i läromedlen, vilket i sin tur innebär att eleven inte får vidare möjlighet till att 

kontextualisera. Här behöver läraren därför vara extra uppmärksam och eventuellt komplettera 

med övningar som utvecklar denna del av elevens kritiska tänkande.  

8.5 Diskussion av systemtänkande  

Det sista verktyget var systemtänkande, vilket handlar om att förstå ett mindre fenomen och hur 

samma fenomen tillhör ett större system. Verktyget var i sin tur indelat i fyra olika synvinklar. Via 

kapsling får eleven möjlighet till att se det mindre fenomenet i större kontext. Vidare får eleven i 

nästa steg möjlighet till att analysera orsak och konsekvenser. Det tredje steget handlar om att 

eleven ska få ett tidsperspektiv på olika fenomen. Det sista synsättet handlar om att synliggöra 

underliggande strukturer som skapar nya sociala fenomen (Bermudez, 2014:111–112). Arena 123 

och Forum 123 hade båda totalt 14 uppgifter som uppmuntrade till systemtänkande. Båda 

läromedlen hade likaså uppgifter som uppmuntrade till olika synvinklar av systemtänkande. Att 

tillägga är att en och samma uppgift möjliggjorde för ett av dessa perspektiv. Varje enskild uppgift 

gav alltså möjlighet till att utveckla olika delar av systemtänkande.  

När elever diskuterar olika samhällsfrågor kan de delvis resonera utifrån sakkunskap och  

välgrundade argument (Tväråna, 2019:72–72). Samtidigt bygger elevernas diskussioner främst på 

deras åsikter (Tväråna, 2019:108). Det kan innebära att eleverna saknar tillräckligt med kunskap om 

ämnet för att kunna tänka kritiskt och formulera välgrundade argument (Hjort, 2014:103–105). 

Systemtänkande är en form av kritiskt tänkande där eleven får kunskap om ett fenomen både i sitt 

större sammanhang, i olika tidsperspektiv samt vad fenomenet kan vara ett resultat av. Genom 

läromedlen får alltså eleven kunskap som liknar systemtänkande och därmed bredare förståelse för 

olika företeelser, för att sedan kunna föra välgrundade diskussioner. Att förstå de strukturer som 

utgör vårt samhälle är nödvändiga att förstå för att kunna ta välgrundade beslut. Det är likaså viktigt 
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för världens positiva utveckling att beröra strukturer som makt, demokrati och etik vilket 

systemtänkande möjliggör (Hjort, 2014:115–116).  

8.6 Vad kan resultatet betyda för undervisningen? 

Skolverket (Lgy22) lyfter att undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar olika förmågor  

som är relaterade till kritiskt tänkande. Enligt Lgy22 ska eleven exempelvis kunna söka, strukturera 

och värdera information. Båda läromedlen ligger i linje med styrdokumenten, då resultatet visade 

att läromedlen uppmuntrar till olika förmågor av kritiskt tänkande vilket styrdokumenten betonar. 

Detta bortsett från att reflekterande skepsis samt kontextualisering från flerperspektivet är två 

aspekter som kan behöva kompletteras ytterligare av läraren.  Vi fann uppgifter som uppmuntrade 

till kritiskt tänkande med olika innehåll och inte enbart uppgifter relaterade till rättvisa (Tväråna, 

2019). Det innebär att eleverna får möjlighet till att tänka kritiskt i uppgifter som inte nödvändigtvis 

bara är kopplade till rättvisefrågor.   

Uppgifterna behöver även uttryckligen uppmuntra till kritiskt tänkande om eleven ska kunna  

förstå hur de ska resonera och svara. Hur väl eleven kommer kunna svara på uppgiften hänger 

samman med hur väl eleven förstår uppgiften eftersom det påverkar vilken förmåga av kritiskt 

tänkande som används (Larsson, 2013:323–324). Eleven kommer troligtvis inte kunna resonera 

kritiskt på ett visst sätt om inte frågan explicit uttrycker det. Instruktioner i uppgiften kan därmed 

vara avgörande för hur väl eleven förstår uppgiften. Eleven kommer med andra ord inte kunna ge 

ett svar som täcker in de förmågor som utgör exempelvis systemtänkande om inte uppgiften 

uppmuntrar till det och hjälper eleven att resonera.  

I Tvärånas (2019:108) studie belyses det att uppgifter och frågor kan stödja diskussioner 

som förs muntligt. På samma sätt tycker vi att läraren behöver stödja de frågor och uppgifter som 

används i läromedlen. Att enbart arbeta med läromedlens uppgifter utan tillsyn av läraren är därför 

inget vi förespråkar. Detta eftersom inlärningen av kritiskt tänkande är ett komplext moment. Som 

nämnt innan beskriver eleverna ofta sina åsikter i stället för att diskutera med välgrundade argument 

(Tväråna, 2019:108). Detta är en anledning till att läraren behöver finnas med och kontrollera det 

eleven skriver. Läraren behöver uppmärksamma om eleven kan formulera sig med välgrundade 

argument och inte enbart använda egna åsikter eller svar som inte är tillräckligt underbyggda.  

Kritiskt tänkande är som nämnt även sammanlänkat med känslor, olika sammanhang samt  

samspel med andra individer. Huruvida eleven vågar yttra sig kritiskt i diskussioner eller inte, kan 

höra samman med gruppdynamiken (Hjort, 2014:107–109). Det kan därför även argumenteras för 

att det kan vara positivt om eleven ensamt får jobba med ett läromedel för att våga uttrycka sig och 

reflektera utan att känna sig begränsad av sin omgivning vid muntliga diskussioner.  

Avslutningsvis kommer utveckling av kritiskt tänkande gynna eleven i flertalet ämnen  

i skolan. Som Hjort (2014:115–116) nämner så är kritiskt tänkande givande för individen själv men 

också för livet utanför skolan så som i arbetslivet. Kritiskt tänkande är därmed inte bara viktigt för 

skolsammanhang utan även för individen själv. Det är däremot viktigt att komma ihåg att dessa 
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förmågor inte är något som eleven bär med sig naturligt utan som Nygren (2018:63) påpekar så 

behövs dessa förmågor läras ut i kombination med ämneskunskaper.  
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9. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka utvecklingsmöjligheter det finns i läromedel avsedda 

för samhällskunskap på gymnasiet för att kunna utveckla ett kritiskt tänkande. Vi har analyserat 

uppgifter i läromedlen för att se hur och på vilket sätt de uppmuntrar till kritiskt tänkande. 

Resultatet från analysen visade att alla verktyg gick att identifiera i läromedlen men i olika 

utsträckning. De uppgifter som återkom flest antal gånger var uppgifter som möjliggjorde för 

problemformulerande. Aspekterna kopplade till problemformulerande är alltså förmågor som 

eleverna har störst möjlighet att utvecklas inom. Att problemformulerande är det första steget i att 

tänka kritiskt skulle kunna vara en förklaring till varför det finns flest antal uppgifter länkade till 

detta verktyg, både som enskilda uppgifter och tillsammans med andra verktyg Bermudez, 

2014:106–108). Minst förekommande var reflekterande skepsis vilket i sin tur innebär att eleverna 

inte får tillräckligt med tillfällen för att träna på aspekterna kopplade till reflekterande skepsis. 

Lärare kan därför behöva lägga större fokus på dessa aspekter av kritiskt tänkande. Däremellan 

fanns även alla delar av flerperspektivet förutom kontextualisering samt systemtänkande vilket kan 

tala för att läromedlen likaså uppmuntrar till dessa former av kritiskt tänkande. 

Bermudez (2014:104) menade att kritiskt tänkande ska ses som ett flerdimensionellt perspektiv  

och för att eleverna ska kunna bli aktiva demokratiska medborgare i framtiden behöver förmågan 

till att kunna tänka kritiskt prioriteras. Om eleverna ska få rätt verktyg för att bli dessa medborgare, 

behöver olika aspekter av kritiskt tänkande vara representerade vilket de båda läromedlen uppfyller. 

Däremot likt diskuterat tidigare behövs mer fokus läggas på reflekterande skepsis samt perspektivet 

kontextualisering från flerperspektivet. Detta för att eleven ska kunna uppnå sin fulla potential 

inom kritiskt tänkande.  

Då vi enbart analyserat vilka möjligheter uppgifterna har och inte hur eleverna svarar på dessa  

kan vi inte uttala oss om hur eleverna hade presterat i praktiken. Det vi kan uttala oss om är att 

uppgifterna är skrivna på ett sätt som möjliggör för kritiskt tänkande och därmed får eleven tillfälle 

att utveckla sitt tankeresonemang. När frågorna explicit möjliggör för kritiskt tänkande är det troligt 

att elever som förstår uppgiften, kommer kunna ge ett utvecklat svar där de resonerat kritiskt 

(Larsson, 2013:323–324). 

Framtiden kommer högst troligt innefatta ett ännu snabbare informationsflöde och mer  

utvecklad teknik vilket i sin tur kommer ställa högre krav på människors förmåga att förhålla sig 

kritiskt. Skolan behöver därför vara mer förberedda och se till att det material som finns tillgängligt 

utvecklar rätt förmågor och därmed exempelvis alla aspekter av kritiskt tänkande.  

Då tidigare forskning haft kvantitativa inslag har nya synvinklar inom området kritiskt tänkande  

med kvalitativa inslag behövt undersökas (Larsson, 2013:21–22). Uppsatsen har haft både 

kvantitativa inslag men framför allt kvalitativa resultat för att kunna bidra med nya perspektiv till 

området. Uppsatsen finner stöd för att alla former av kritiskt tänkande finns representerat i den 

valda kurslitteraturen. Däremot är resultaten till följd av det bekvämlighetsurval som har gjorts inte 
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generaliserbara till all kurslitteratur för gymnasiet, vilket innebär att vidare studier av motsvarande 

läromedel krävs för att kunna befästa slutsatserna.   

En kunskap som tas vidare till vårt framtida yrkesliv är att granska vilka utvecklingsmöjligheter  

läromedlen erbjuder. Detta kommer underlätta för oss som nyblivna lärare då analysen synliggör 

delar som vi senare behöver lägga mer fokus vid när läromedlen inte räcker till.  
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10. Vidare forskning 

Det blir mer intressant att utföra fler läromedelsanalyser på grund av den uteblivna statliga 

granskningen av läromedel (Ammert, 2011:17). Då de flesta studier inom området har kvantitativt 

inslag bör fler kvalitativa studier genomföras (Larsson, 2013:21–22). 

Om arbetets tidsomfattning varit längre hade fler läromedel analyserats i denna uppsats. Det  

hade givit en större förståelse för hur och vilka läromedel som kan fungera för att utveckla elevernas 

kritiskt tänkande. Vidare hade det varit intressant att undersöka om uppgifterna faktiskt utvecklar 

elevernas kritiska tänkande eller inte. Därav hade elevsvar varit ett bra komplement för att kunna 

dra en slutsats kring om uppgifterna faktiskt bidrar till att förbättra förmågan att tänka kritiskt.   

Även intervjuer med samhällskunskapslärare hade varit ett intressant tillägg till studien.  

Elevsvar och lärarintervjuer i relation till uppgifterna i läromedlen hade givit ett bredare perspektiv 

på hur väl uppgifterna uppmuntrar till kritiskt tänkande i undervisningen.  
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