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Abstract

The overall aim of this c-level thesis is to create an understanding of the concept 

critical thinking. This has been done by studying different critical traditions and their 

views on the concept as well as its occurrence in curricula from the beginning of the 

20th century and onwards, regarding upper secondary school.

     The first signs of an attitude based on critical thinking can be seen already during 

the classical antiquity, but it was Immanuel Kant who developed the concept in the 

18th century. Kant was followed by Karl Popper, whose philosophical ideas inspired 

the informal logical movement. The representatives of this movement have, in turn, 

spoken about critical thinking in connection to pedagogical activities. 

     In the 1940s the first formulations of the concept critical thinking was integrated 

into a Swedish curriculum and since then, the concept has been given more space 

when developing new curricula. The first formulations might originate from the 

American pedagogy of activity, whereas the present curriculum shows a connection 

between critical thinking and the classical concept of education, as it was formulated 

by German philosophers at the end of the 18th century.  

Sammanfattning

Det övergripande syftet med denna c-uppsats är att skapa klarhet i begreppet 

kritiskt tänkande, vilket görs genom att studera olika kritiska traditioners syn på 

begreppet samt dess förekomst i lärostadgor från 1900-talets början och framåt 

med avseende på gymnasieskolan. 

     De första tecknen på ett kritiskt förhållningssätt kan vi se redan under antiken, men 

det var först under 1700-talet som Immanuel Kant utvecklade innebörden av 

begreppet, vilket senare kom att influera Karl Popper, vars filosofiska idéer 

inspirerade de informella logikerna, som har uttalat sig om just kritiskt tänkande i 

relation till pedagogiken och skolvärlden.   

     Under 1940-talet kan vi se de första formuleringarna som innehåller begreppet 

kritiskt tänkande i de svenska lärostadgorna för gymnasieskolan och sedan dess har 

begreppet getts ett större utrymme allt eftersom nya läroplaner har utvecklats. De 

första formuleringarna kan härröra från den amerikanska aktivitetspedagogiken, 

medan nuvarande läroplan gör en viss koppling mellan kritiskt tänkande och det 

klassiska bildningsbegreppet, så som det formulerades inom den tyska 

bildningsfilosofin i slutet av 1700-talet.   
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Uppsatsens nyckelord

Autonomi, bildning, frihet, humanism, informell logik, kritiskt tänkande, läroplan, 

pedagogik, rationalism, rationalitet, upplysning. 

Tillkännagivanden

Ett varmt tack till min handledare, Hans Ruin, för insiktsfulla kommentarer och bra 

kritik.
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1 Inledning

Denna uppsats är ett examensarbete á 10 poäng, som har utförts på Södertörns 

högskola och som utgör en kurs i utbildningen ”Kompletterande lärarutbildning”. 

Uppsatsen behandlar begreppet kritiskt tänkande i ett pedagogiskt och 

utbildningsmässigt perspektiv.

1.1 Syfte och inriktning

Det övergripande syftet med uppsatsen är att reda ut begreppet kritiskt tänkande, 

vilket görs genom att jag

– ger en överblick över det kritiska tänkandets framväxt 

– ser på olika kritiska traditioner

– utvärderar filosofers definitioner och tankegångar kring kritiskt tänkande och 

ser på innebörden av föreställningen om rationalitet som kritiskt tänkande och 

kopplingen däremellan

– analyserar och jämför läroplaner för gymnasieskolan eller dess motsvarighet 

under 1900-talet med avseende på förekomst och formuleringar av kritiskt 

tänkande samt utreder om de är resultatet av en viss filosofisk riktning

– undersöker kopplingen mellan begreppet bildning och kritiskt tänkande

– lyfter fram vanligt förekommande kritik mot kritiskt tänkande samt utreder 

dess styrka

– för en diskussion kring hur man i praktiken kan omsätta läroplanens 

ambitioner och krav beträffande kritiskt tänkande i gymnasieskolan.

Med begreppet kritiskt tänkande avser jag ett samlingsnamn för de olika kritiska 

verksamheter som nämns i den filosofiska och pedagogiska litteraturen, däribland 

kritiskt förhållningssätt, kritisk analys, kritisk reflektion, kritisk förmåga, kritisk 

granskning, kritisk prövning etc.  

1.2 Metod och teori

Rent metodologiskt brukar man göra en distinktion mellan kvantitativa och kvalitativa 

studier. Grovt och enkelt kan vi säga att den grundläggande skillnaden mellan 

kvantitativa och kvalitativa metoder kommer till uttryck i att vi med kvantitativa 

metoder omvandlar information till siffror och mängder med vars hjälp statistiska 

analyser kan göras, medan det inom den kvalitativa metodiken är forskarens 
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uppfattning eller tolkning av information som står i centrum.1 I samband med 

kvantitativa studier brukar man säga att forskaren har tagit på sig en åskådarroll och i 

fallet kvalitativa studier en deltagarroll.2 Det som med andra ord kännetecknar den 

kvalitativa metoden är att man som forskare sätter sig in i situationen och försöker 

förstå ett fenomen eller en tanke ”inifrån”, vilket inte låter sig göras med en 

kvantitativ metod.3

     Metodiken för denna uppsats är varken att betrakta som kvantitativ eller renodlat 

kvalitativ, utan snarare använder jag mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt som 

innebär att jag försöker förstå texter genom att sätta in dem i deras sammanhang och 

stor vikt läggs vid personliga tolkningar av olika slag. Allmänt utmärkande för 

hermeneutiken är att mätningar och bedömningar av olika slag inte kan göras på annat 

sätt än att subjektivt ta ställning till olika resonemang och försöka se samband, ur 

vilka personliga slutsatser kan dras.4

     Jag har tagit mig an uppgiften ganska förutsättningslöst med begränsade 

bakgrundskunskaper inom området, vilket medfört att det inte varit möjligt att i 

förväg ställa upp exakta frågeställningar, eftersom jag ju inte visste vad som rymdes 

inom området i fråga. En sådan arbetsmetod som innefattar upptäckandets väg är 

utmärkande för kvalitativ forskning.5

     Mer konkret har mitt tillvägagångssätt inneburit att jag sökt material via databaser 

och därefter genom en kritisk och analytisk läsning och tolkning av texter utvecklat 

förståelsen av begreppet kritiskt tänkande och studerat dess förekomst i olika 

lärostadgor som varit avsedda att reglera den gymnasiala utbildningen, alternativt dess 

motsvarighet, från 1900-talets början och framåt. Undersökningen kan inte sägas ha 

utgått från någon övergripande teori, utan snarare har olika teorier och tankegångar 

jämförts och ställts mot varandra. Analysen innefattar en personlig tolkning, som i 

vissa fall kan ses som ett ställningstagande. Jag kommer inte att driva eller att pröva 

någon hypotes.

     Jag har haft för avsikt att i första hand använda mig av primärlitteratur, det vill 

säga den av de aktuella filosoferna skrivna litteraturen inom ämnesområdet, men till 

viss del har jag också utgått från sekundära källor för att kunna göra en kvalitativ 

jämförelse av mina egna tolkningar gentemot andra författares tolkningar. 

                                                
1 Holme & Solvang, 1997, s. 76.
2 Svenning, 2000, s. 21.
3 Holme & Solvang, 1997, s. 92.
4 Thurén, 1991, s. 46.
5 Kullberg, 2004, s. 53.
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Arbetsprocessen kan ses som ett framväxande resultat, där nästa steg ofta har 

motiverats av nya insikter och förståelse kring föregående steg. Uppsatsen kan ses 

som en tankeprocess, där jag tar hjälp av etablerade filosofer (och deras idéer) med 

motivet att förklara, fördjupa och skapa en dynamik i tankegångarna.

1.3 Avgränsningar

Begreppet kritiskt tänkande är ett i hög grad omtalat begrepp och rymmer många 

hyllmetrar med böcker och andra slags publikationer världen över. Tidsramen för 

denna uppsats (och även mina begränsade förkunskaper) har inte tillåtit en fullständig 

utredning av begreppet. Jag har därför begränsat mig till filosofisk litteratur, ibland 

med pedagogisk anknytning, framför renodlad pedagogisk litteratur. Med anledning 

av att arbetsformen dessutom har inneburit ett hermeneutiskt förhållningssätt är det 

möjligt att se saker och ting ur andra perspektiv, vilket i sin tur hade kunnat resultera i 

andra slutsatser. I övrigt så ges avgränsningen av de källor som jag arbetat med.

    

1.4 Uppsatsens upplägg

Uppsatsen är indelad i nio kapitel, inklusive inledningskapitlet. Kapitel 2 inleds med 

en historisk beskrivning av olika kritiska traditioners framväxt, vilket i kapitel 3 leder 

in på en presentation av en viss filosofisk riktning och dess företrädares syn på kritiskt 

tänkande. Kopplingen mellan kritiskt tänkande och rationalitet blir framträdande 

under denna analys och det resulterar i en mer detaljerad utredning av 

rationalitetsbegreppet i kapitel 4. Kapitel 5 behandlar det kritiska tänkandets 

grundvalar samt vanligt förekommande kritik gentemot begreppet. Kapitel 6 

innehåller en kartläggning av förekomsten av begreppet kritiskt tänkande i 

lärostadgorna ur ett historiskt och samtida perspektiv, vilket i kapitel 7 leder in på 

bildningsbegreppet och dess koppling till kritiskt tänkande. I kapitel 8 ger jag förslag 

på hur man skulle kunna närma sig en konkretisering av begreppet kritiskt tänkande 

och vilka frågor man som utredare då måste ta ställning till. Uppsatsen avslutas med 

kapitel 9, som till viss del sammanfattar studien och ger ett kortfattat förslag till 

aktionsforskning inom området. 
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1.5 Varför en c-uppsats om kritiskt tänkande?

”Critical thought is of the first importance in the conception and organization of 

educational activities.”

Israel Scheffler  (1923-)

Trots det växande intresset för kritiskt tänkande inom utbildningsområdet verkar det 

inte finnas någon klar överenskommelse om hur man ska förstå och använda 

begreppet. När kritiskt tänkande diskuteras inom olika utbildningar, reagerar 

människor ungefär på samma sätt som när man talar om frihet, rättvisa och en hållbar 

miljö. Begreppet möter stort medhåll, men det är få som har samma åsikt om vad det 

står för och få verkar veta vad det egentligen handlar om. Detta trots att det är klart 

och tydligt formulerat i dagens läroplaner att eleverna ska lära sig att tänka just … 

kritiskt.

     Varför är det då så viktigt att se kritiskt tänkande som ett av målen i en utbildning? 

Vissa forskare menar att kritiskt tänkande är en central dimension i bildningen och att 

det i utbildningen avspeglar sig som fostran till ett vetenskapligt tänkande. Man kan 

också tänka sig att svaret på frågan är att förmågan att förhålla sig kritisk hör till ett 

vuxet liv. Färdigheten att kunna ifrågasätta, att inte automatiskt och utan reflektion 

acceptera uppfattningar, teorier och olika värderingar kan ses som exempel på ett 

vuxet beteende. Att kunna förhålla sig kritisk är med andra ord en del av det många 

skulle anse som ett av kännetecknen för en utvecklad person. Om ett kritiskt tänkande 

innefattas i vad det bland annat innebär att vara vuxen blir det ett viktigt pedagogiskt 

mål. 

     Lärande och kunskapsbildning är en process som pågår fortlöpande under en 

människas hela liv. Därför kan man säga att redskapen för att inhämta kunskap är 

viktigare än själva kunskapen som sådan, eftersom inhämtad kunskap snabbt blir 

inaktuell, medan själva redskapen är mer tidsoberoende och där det kritiska tänkandet 

utgör en viktig del.6

     Vad som också kan vara intressant att nämna i sammanhanget är att viss kritik 

ändå har riktats mot kritiskt tänkande som pedagogiskt mål (utöver att begreppet är 

”luddigt”), särskilt från feminister som vill skilja mellan manligt och kvinnligt 

tänkande. De ser rationellt tänkande (i vilket de inkluderar kritiskt tänkande) som 

något manligt och uppfattar det som fördomsfullt, ofullständigt och sexistiskt och 

                                                
6 Sandberg, 2003, s. 288.
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därmed inte önskvärt som ideal.7 Dessutom har annan kritik riktats mot det kritiska 

tänkandet, till exempel att kritiskt tänkande inte skulle beakta känslor och att det 

kritiska tänkandet skulle lyfta fram ett rationellt och deduktivt tänkande framför ett 

intuitivt. Vissa kritiker har också uppfattat kritiskt tänkande som aggressivt och 

konfronterande snarare än som förståelse- och samarbetsinriktat och därmed har man 

ansett att kritiskt tänkande är individualistiskt och man har menat att det poängterar 

personlig autonomi framför relationer och gemenskap. Begreppet har också uppfattats 

som abstrakt och vissa har hävdat att det nonchalerar erfarenheter och konkreta 

situationer, att det utgår från objektivitet och därför inte uppmärksammar den 

enskildes situation.8

     Det som har drivit mig att skriva är viljan att försöka få klarhet i detta något 

otydliga och till viss del även kontroversiella begrepp. Innan jag påbörjade arbetet 

hade jag en ganska diffus uppfattning om vad kritiskt tänkande innefattar och en 

första ingång till begreppet var att jag kunde konstatera att termen kritisk är 

problematisk eftersom den både har negativa och positiva aspekter. Vidare tänkte jag, 

i likhet med många andra lärarstudenter som jag bollade tankar med, att ordet kritisk i 

det här sammanhanget inte ska tolkas som ”negativ” utan snarare som ”granskande” 

och granskningen ska kunna riktas mot både det egna och mot andras resonemang. 

Med andra ord förknippade jag kritiskt tänkande med förmågan att kunna ompröva 

sina tankar och värderingar och lyssna på andra meningar utan att omedelbart försöka 

argumentera mot dem. Jag såg också begreppet som idémässigt fundamental för hela 

det filosofiska tankesättet, utan att egentligen veta varför. Med dessa få insikter i 

bagaget inledde jag arbetet med att se på den historiska framväxten av begreppet och 

försöka få en struktur över de olika kritiska traditionerna.

2 Utvecklingen av de kritiska traditionerna 

Om man vill tala om kritisk samhällsforskning och kritiskt tänkande i allmänhet kan 

man välja bland många olika filosofiska ingångar. Eftersom jag har valt att skriva om 

kritiskt tänkande i relation till pedagogik och skolvärlden har jag valt att utgå från 

”the informal logic movement” (hädanefter: den informella logiken) eller ”the critical 

thinking movement”, en filosofisk-pedagogisk rörelse, vars filosofiska företrädare har 

uttalat sig om just kritiskt tänkande i förhållande till pedagogik och undervisning. 

Innan vi fördjupar oss inom denna filosofiska riktning och dess filosofiska företrädare 

                                                
7 Stenbock-Hult, 2004, s. 9 f.
8 Stenbock-Hult, 2004, s. 14.
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kan det vara på sin plats med en liten historisk tillbakablick hur själva begreppet kritik 

har vuxit fram som ett förnuftsideal och vilka kritiska traditioner som ligger till grund 

för den informella logiken.

     De första tecknen på ett kritiskt förhållningssätt gentemot kunskap kan vi se redan 

under antiken, men under denna tidsepok var det inte kritik som definierade förnuftet, 

utan mer sådana saker som besinning, rättvisa, omdömesförmåga etc.9 Min historiska 

ingång till kritiskt tänkande kommer därför inte att ske via antiken, utan långt senare, 

nämligen i slutet av 1700-talet och upplysningseran. 

2.1 Immanuel Kant och upplysningen  

Den i särklass mest betydelsefulla upplysningsfilosof som utvecklade den kritiska 

traditionen är Immanuel Kant (1724-1804). Hans kunskapsteori kallas för kritisk 

idealism. Det kritiska draget kommer också fram i Kants etik, där förnuftet och de 

etiska principerna spelar en viktig roll. Kants filosofi har varit en utgångspunkt för 

nästan all filosofi de senaste 200 åren. Kant menade att ”vår” tid är kritikens egentliga 

tidsålder och att allt måste underkastas förnuftets fria och öppna prövning (även 

förnuftet självt, eftersom en kunskap som är oberoende av erfarenheten 

definitionsmässigt inte kan ha sin grund i erfarenheten) och det framförs som ett 

motiv för hela hans förnuftskritiska projekt. Förnuftskritiken är en kritisk 

undersökning som, enligt Kant, måste närma sig förnuftets gränser inifrån just på 

grund av att det är en självkritisk undersökning.10

     Kritisk självmedvetenhet blir därmed en viktig faktor för Kant, men värt att notera 

är att i senare tolkningar av hans idéer har detta drag dock försummats och man har 

istället läst hans förnuftskritik som en kunskapsteori eller vetenskapsfilosofi. Ett 

resultat av detta är att själva innebörden av kritiskt tänkande har begränsats till något 

vetenskapsinternt perspektiv, som inte underkastas ”förnuftets fria och öppna 

prövning”, vilket har lett till en mindre radikal mening av begreppet kritik än den som 

man kan säga att Kant uttryckte som ideal. Det gäller framförallt i avseendet att denna 

mer begränsade mening av kritiskt tänkande inte alls har haft självmedvetenhet eller 

självinsikt som sitt syfte, utan snarare en motsatt strävan mot en sorts professionell 

objektivism.11

                                                
9 Hans Ruin, personlig korrespondens, 2007-04-25.
10 Höffe, 2000, s. 43 f.
11 Stenlund, kommande utgivning.
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     Kants filosofi ligger till grund för två kritiska traditioner som uppstod och 

utvecklades under 1900-talet, nämligen: den kritiska skolan, som också går under 

namnet Frankfurtskolan, och den kritiska rationalismen. I båda traditionerna spelar 

Kants filosofi en central roll och båda ställer sig kritiska till positivismen, men i övrigt 

skiljer sig deras samhällssyn och kunskapsteori från varandra.12

     Frankfurtskolan (eller den kritiska skolan) beskriver en samhällsfilosofisk 

verksamhet som utvecklades under åren 1930-1945. Max Horkheimer (1895-1973) 

var den som grundade Frankfurtskolan och hans idé var att genomföra ett program för 

en kritisk teori om samhället, en kritisk, empirisk socialforskning. Jürgen Habermas 

(1929-) anses vara den främsta efterföljaren till Frankfurtskolan i nutid.13

     Den andra riktningen, den kritiska rationalismen, har Karl Popper som den 

viktigaste företrädaren och han såg kritiken som den centrala metoden både för att 

finna kunskap och för att förbättra samhället.14

2.2 Karl Popper och hans kritiska rationalism

Karl Popper (1902-1994) räknas som en representant för den analytiska filosofin och 

var kritisk mot den logiska positivismen som byggde på en rent erfarenhetsorienterad, 

empirisk grundsyn. Han betonade istället kunskapens aprioriska karaktär och menade 

att våra observationer och erfarenheter är teori- och värdeladdade.15

     Popper förespråkar en metod han kallar kritisk rationalism, som innefattar att både 

traditioner och nya idéer och teorier ska ställas inför en kritisk granskning. Den 

kritiska rationalismen utgår från att kunskap är hypotetisk, vilket betyder att vi måste 

stå ut med osäkerhet, att inte veta säkert. Också när vi gör våra val, överväger och 

beslutar måste vi vara öppna för andra, nya möjligheter. Ett kritiskt, rationellt 

förhållningssätt förutsätter överväganden och beslut på goda grunder, det vill säga att 

man har goda skäl. Skälen ska stödjas av principer när man överväger olika beslut.16   

     För den kritiska rationalismen är rationalismen17 en av utgångspunkterna. 

Rationalismen är nära besläktad med en tro på människosläktets enhet, på den 

mänskliga gemenskapen (vilket innefattar en i huvudsak jämlik och humanitär 

uppfattning), på människans förmåga att ta ansvar samt att förnuftet bör få spela en så 
                                                
12 Stenbock-Hult, 2004, s. 18 f.  
13 Stenbock-Hult, 2004, s. 19 f.  
14 Stenbock-Hult, 2004, s. 33.  
15 Stenbock-Hult, 2004, s. 14.  
16 Stenbock-Hult, 2004, s. 200.  
17 Det är viktigt att särskilja de två begreppen rationalism respektive rationalitet. Rationalism står för en      
    filosofisk tradition som förespråkar rationalitet, medan rationalitet står för förnuftet och det  
    förnuftiga.
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stor roll som möjligt. Hela vår inställning till det sociala livets problem och hur vi 

förhåller oss till andra människor är, enligt Popper, beroende av om vi antar en variant 

av irrationalism eller om vi antar den kritiska rationalismen18 och är i sista hand ett 

moraliskt val19. Popper är därmed medveten om att varken logiska argument eller 

erfarenheter kan bevisa den rationalistiska hållningens riktighet, utan det handlar om 

ett val som är resultatet av en trosakt – tron på förnuftet.20

     För Popper är kritiken en metod för att förbättra teorier, samhällen och individer 

genom att sträva efter att korrigera och avlägsna brister. Hans kritiska rationalism 

innefattar alltså mer än ”bara” en vetenskaplig metod och i sista hand verkar den vara 

en livshållning, baserad på ett moraliskt val som har betydelse för den enskilda 

forskaren, för vetenskapens utveckling, för den enskilda individens utveckling och 

också för samhället. 

     Popper menar i likhet med Sokrates att vår kunskap endast kan förbättras i den 

rationalistiska traditionen, det vill säga traditionen att kritiskt diskutera. Popper 

betonar själv de etiska principerna om felbarhet, rationell diskussion och 

sanningsapproximation, men han understryker också respekt för medmänniskorna, 

tolerans, öppenhet samt en jämlik och humanitär uppfattning.21 Han menar att 

förnuftet är vår enda möjlighet att skapa en bättre värld. Det är hans starka 

övertygelse.

2.3 Popper stödjer sig på Kant

Popper stödjer sig på Kants autonomiprincip och han menar att den för in ett kritiskt 

element i hans etik och moralkunskap. Med autonomiprincipen menas att vi inte ska 

acceptera en auktoritets befallning oavsett hur accepterad den är som etisk grundsats. 

Det centrala blir att vi själva måste bedöma kritiskt om det är moraliskt eller 

omoraliskt att lyda. En auktoritet kan driva igenom sin vilja med makt, men om vi har 

kraft nog att välja ligger ansvaret hos oss. Det blir vårt eget kritiska ställningstagande 

som avgör om vi ska lyda en befallning, om vi ska underkasta oss en auktoritet.22

     Att välja ett kritiskt förhållningssätt, menar Popper, innebär också att välja 

rationalitet som ett sätt att nå kunskap och att förhålla sig till livet, vilket innebär att vi 

strävar att leva i enlighet med rationella ideal och standarder för vi tror att detta 

                                                
18 Stenbock-Hult, 2004, s. 23.  
19 Miller (red.), 1997, s. 37.
20 Se kapitel 5 ”Rationalism, irrationalism, kritiskt tänkande och värderingar” i denna uppsats för en  
    något utförligare diskussion.
21 Stenbock-Hult, 2004, s. 47 f.
22 Stenbock-Hult, 2004, s. 26.  
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skapar en bättre värld. Rationella val förutsätter ett autonomt, självständigt tänkande 

och handlande. En människa måste vara fri att välja det hon gör och hon har också ett 

moraliskt ansvar för sitt val. Den autonoma viljan är därmed grunden för ett 

moraliskt, rationellt ansvar.23 Syftet med den etik som Popper för fram blir därmed att 

motverka auktoritetsstyrning.24   

2.4 Den informella logiken

Popper har med sin kritiska rationalism haft ett stort inflytande inom 

vetenskapsfilosofi och samhällsfilosofi. Inom pedagogiken kan man se hans 

inflytande i den filosofisk-pedagogiska rörelse, den informella logiken, som betonar 

betydelsen av att elever ges möjlighet att utveckla ett kritiskt-rationellt tänkande i 

skolan.25

     Den informella logiken uppkom i USA under 1960-talet. Rörelsen är inte någon 

entydig eller enhetlig filosofisk strömning utan en benämning på filosofer med olika 

synsätt, men med det gemensamt att de vill utveckla färdigheter som kan användas i 

vardagssituationer, till exempel att resonera väl och att tänka kritiskt. Med begreppet 

informell logik menas en argumentationsanalytisk modell, som syftar till att ge 

användaren ett redskap för att kunna skilja på hederliga och ohederliga resonemang 

och genomskåda och avslöja tankefel.26 Det brukar erbjudas kurser i informell logik 

(dock inte på svenska universitet), där syftet är att utveckla studenternas tänkande.

     Fyra framträdande filosofer som betraktas som informella logiker är Robert H. 

Ennis, John E. McPeck, Richard W. Paul och Harvey Siegel, mer om dem senare i 

texten. De är alla viktiga och ledande personer inom rörelsen. Dessa filosofer var de 

första att uppmärksamma och försöka komma till rätta med problemet att det inte 

finns någon klar överenskommelse när det gäller hur man ska förstå och använda 

begreppet kritiskt tänkande inom utbildningsområdet. I likhet med Popper har de 

informella logikerna som mål att samhällets individer ska vara människor som är 

autonoma och som inte övertygas av falska argument. Dessutom ska de analysera 

auktoriteters synsätt kritiskt samt kunna handskas med livsproblem – både personliga 

och akademiska – på ett rationellt sätt. De är också överens om att detta tillstånd går 

att uppnå genom bildning via undervisning och att problemet är okunskap och 

                                                
23 Stenbock-Hult, 2004, s. 78.  
24 Stenbock-Hult, 2004, s. 31.  
25 Stenbock-Hult, 2004, s. 33.  
26 Stenbock-Hult, 2004, s. 33.  
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indoktrinering.27 Enligt min mening verkar det råda ett likartat förhållande mellan 

Popper och de informella logikerna, och de informella logikerna sinsemellan, som 

mellan företrädare för olika politiska partier i allmänhet: Man är överens om målen, 

men man är inte överens om hur vägen dit ser ut.

3 Presentation och granskning av de informella logikernas definitioner och

tankar

Nedan presenteras de ovan nämnda fyra informella logikernas syn på kritiskt 

tänkande, deras olika ställningstaganden och vad som förenar respektive skiljer deras 

tankar och idéer åt.

3.1 Robert H. Ennis 

Filosofen Robert H. Ennis (1927-) ger i en första ingång till begreppet kritiskt 

tänkande ett förslag till definition som innebär att kritiskt tänkande ska betraktas som 

en korrekt uppfattning eller värdering av påståenden.28 I mina ögon är det inte en bra 

formulering, eftersom en person godtyckligt mycket väl kan tänkas komma fram till 

en korrekt uppfattning utan att för den sakens skull ha anlagt ett i vardaglig 

bemärkelse kritiskt perspektiv. Exempelvis kan man tänka sig en person som litar 

blint på en mycket intellektuell människa, som uttalar sig om något som vi kan anta är 

sant. Den i sammanhanget välkände Robert Nozick (1938-2002) påpekar också att 

man kan bilda sig en korrekt uppfattning utan att vara rationell – det kan till exempel 

ske till följd av ett misstag, en slump eller en felkalkylering. För att kallas rationell 

måste handlingen enligt Nozick ha föregåtts av en rationell process eller procedur.29

     Även Ennis verkar inse att denna definition är bristfällig och ger senare en annan 

innebörd av begreppet, nämligen att kritiskt tänkande avser ett rationellt, reflektivt 

tänkande fokuserat på att besluta vad vi ska tro på eller vad vi ska göra.30 Denna 

definition känns mer fullständig, men kräver samtidigt en precisering av ”rationellt” 

och ”reflektivt”, för att göra definitionen rättvisa. Vad som kan vara intressant att 

notera är att denna definition inte utesluter ett kreativt tänkande, så med andra ord 

ryms under denna definition exempelvis hypotesformuleringar och alternativa synsätt 

och angreppssätt av problem. Ennis verkar antyda att det finns en naturlig koppling 

                                                
27 Stenbock-Hult, 2004, s. 48.  
28 McPeck, 1981, s. 2.
29 Nozick, 1995, s. 65.
30 Baron & Sternberg (red.), 1987, s. 10.
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mellan kritiskt tänkande och rationalitet, och flera av de informella logikerna delar 

denna uppfattning. Jag kommer att återkomma till begreppet rationalitet senare. 

     Ennis menar vidare att kurser i informell logik ofta presenteras som kurser där 

studenterna ska utveckla sitt tänkande. Dylika kurser har därmed samma grundidé 

som undervisning i kritiskt tänkande, men en viktig skillnad är, enligt Ennis, att 

informell logik ska undervisas som skilda kurser och inte vara kopplade till olika 

ämnen, medan undervisning i kritiskt tänkande inte har denna begränsning. Kritiskt 

tänkande kan presenteras som egna kurser, men kan också kopplas till olika ämnen.31

     Ennis anser att förmågan till kritiskt tänkande kan fångas upp i, vad han kallar, ett 

antal förmågor och dispositioner, vilka han listar i en tabell. Av de förmågor som 

Ennis tar upp kan exempelvis nämnas analys av argument, granskning av källornas 

trovärdighet, användning och värdering av deduktion respektive induktion, medan 

viktiga dispositioner är att beakta hela situationen, att ha ett öppet sinne, att kräva så 

mycket precision som ämnet förutsätter etc. Jag kommer inte att fördjupa mig i dessa 

förmågor och dispositioner som Ennis åberopar, utan hänvisar i stället till boken 

Teaching thinking skills – Theory and practise (se litteraturlista), s. 12 ff för den 

nyfikne.

     Något som, enligt min mening, är intressant att konstatera i samband med Ennis 

införande av dispositioner är att några av dem kan ses som tydliga och konkreta 

handlingsrekommendationer, men att det också finns dispositioner, exempelvis ”to be 

sensitive to others”, som närmast är att betrakta som dygder. Att åberopa dygder för 

att fånga kärnan i ett begrepp kan leda till att begreppets omfång vidgas, men 

dessvärre leder det, enligt min mening, också ofta till att vi får göra avkall på 

tydlighet och stringens hos begreppet, eftersom en dygd karaktäriseras och beskrivs 

av adjektiv som både kan vara vaga och mångtydiga och därmed också olämpliga att 

använda i konkreta handlingsdirektiv.   

     Ennis har även skrivit böcker som närmast är att betrakta som användarmanualer 

för studenter som vill lära sig att tänka kritiskt, exempelvis boken Critical thinking (se 

litteraturlista), där han sakligt och noggrant går igenom en metod som han väljer att 

kalla ”the FRISCO approach”, en metod som bygger på hans tidigare tankar kring 

kritiskt tänkande som just en fråga om förmågor och dispositioner. 

                                                
31 Baron & Sternberg (red.), 1987, s. 11.
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3.2 John E. McPeck 

En annan företrädare för den informella logiken är John E. McPeck (1945-) och han 

menar att kritiskt tänkande är en dimension av rationalitet.32 Han definierar kritiskt 

tänkande som benägenheten och förmågan att med reflektiv skepticism engagera sig i 

en aktivitet.33 Med reflektiv skepticism menar McPeck att kunna uppskjuta eller avstå 

från samtycke till något givet, en norm eller ett sätt att göra saker och ting på. Denna 

reflektiva skepticism kan med tiden leda till accepterande, men ett accepterande som 

inte tar sanningen för given.34 Målet för reflektiv skepticism är inte att vara av olika 

åsikt och mening, utan att nå lösning på problemet och därmed utgör problemlösning 

ett centralt begrepp för kritiskt tänkande.35

     McPeck ser en koppling mellan kritiskt tänkande och rationalitet, som han  

definierar som intelligent användning av alla tillgängliga fakta och argument för att 

lösa ett problem.36 Han menar att det inte alltid är frågan om kritiskt tänkande när 

rationellt tänkande sker, men när något inte stämmer borde vi börja ifrågasätta våra 

grundantaganden eller trosuppfattningar och pröva på alternativ – det är kritiskt 

tänkande.37

     McPeck menar att kritiskt tänkande inte är kopplat till något speciellt område, till 

exempel akademiska ämnen. Däremot förhåller han sig kritisk till det han kallar ”det 

allmänna synsättet på kritiskt tänkande”, eftersom det för tankarna till att det skulle 

vara frågan om en färdighet eller förmåga att resonera.38 Enligt McPeck finns det 

ingen övergripande färdighet som skulle kunna ersätta baskunskaper inom olika 

berörda områden.39 Eftersom kritiskt tänkande involverar kunskaper och färdigheter 

kan en person vara en kritisk tänkare inom ett område, men behöver inte vara det 

inom ett annat,40 menar McPeck och är kritisk till lärare som säger ”Jag lär studenter 

att tänka” utan att precisera vad de tänker kring41. Det måste enligt McPeck finnas en 

tydlig koppling däremellan och han anser att det skulle behövas kurser som innefattar 

ämnets epistemologi som en integrerad del av det som undervisas i ämnet.42  

                                                
32 McPeck, 1981, s. 12.
33 McPeck, 1981, s. 8.
34 McPeck, 1981, s. 6.
35 Stenbock-Hult, 2004, s. 35.
36 McPeck, 1981, s. 12.  
37 Stenbock-Hult, 2004, s. 35.
38 Stenbock-Hult, 2004, s. 39.
39 McPeck, 1981, s. 9.
40 McPeck, 1981, s. 13.
41 McPeck, 1981, s. 3.
42 McPeck, 1981, s. 22.



17

     Om innebörden av kritiskt tänkande ska betraktas som en färdighet, anser McPeck 

att vi erhåller en vag och mycket brett formulerad innebörd av begreppet, vilket också 

gör begreppet meningslöst eftersom det då blir mycket svårt att tillämpa på konkreta 

fall i en given, specifik situation.43

3.3 Richard W. Paul 

Richard W. Paul (1937-) skiljer på kritiskt tänkande i svag och stark mening.   

     Kritiskt tänkande i svag mening innebär att kritiska begrepp och tekniker används 

för att bevara fördomar och irrationella vanor och tankar, genom att få dem att verka 

mera rationella. Det är också ett tänkande som verkar i en given individs eller grupps 

intressen. Detta är ofta ett egoistiskt tänkande, där man strävar efter egna mål och 

personliga intressen på sanningens bekostnad. Det är ofta också frågan om ett 

tänkande, som utgår från ett synsätt, en referensram. Vidare kan det betyda att 

personen inte har samma intellektuella standarder för sig själv som för andra och att 

det kritiska tänkandet därmed blir partiskt.44  

     Kritiskt tänkande i stark mening är tänkande som kan tillämpas på 

förnuftsresonemang just inom sådana områden där det är mest sannolikt att individer 

har egocentriska och sociocentriska fördomar. Det är ett tänkande som beaktar olika 

personers och gruppers intressen. Den kritiska tänkaren sätter sig in i den andres 

argument och hur den andra argumenterar. Man fokuserar på att komma bort från 

självbedrägeri och det är centralt för den kritiska tänkaren att känna sig själv. Det 

betyder att personen upptäcker och ger upp sina egna fördomar och egna bedrägliga 

tankar. Vidare innebär det att vara konsistent i sina intellektuella standarder, det vill 

säga personen använder samma standarder för sig själv och andra och kan också se 

sanningen i opponenternas åsikter.45  

     Paul ser ett dialognärmande som nödvändigt för det kritiska tänkandet, eftersom 

fakta och värden kräver analys ur olika synvinklar och olika angreppssätt. 

Vardagsfrågor, till exempel politiska, sociala och personliga frågor, kräver enligt Paul 

kritiskt tänkande. Han begränsar dock inte kritiskt tänkande till enbart vardagslivets 

frågor, utan han tar också upp akademiska discipliner. Men, säger Paul, om vårt mål 

är tänkande studenter, så är de akademiska disciplinerna för smala. Håller vi oss 

                                                
43 McPeck (red.), 1990, s. 14.
44 Paul, 1993, s. 205 f.
45 Paul, 1993, s. 206.



18

enbart innanför disciplingränserna, så är tänkandet för begränsat och tekniskt. Frågor 

som berör vardagslivet kräver däremot ett interdisciplinärt närmande.46

     De viktigaste kännetecknen för en kritisk tänkare är, enligt Paul, förmågan till 

dialog, öppenhet för andras perspektiv, rättvisa och intellektuell ödmjukhet.47      

Enligt min mening är åtminstone ett av de kännetecken som Paul lyfter fram alltför 

oprecist för att vi ska kunna dra någon egentlig nytta av beskrivningen av en kritisk 

tänkare, nämligen begreppet rättvisa. Trots det faktum att de flesta människor 

uppfattar ”rättvisa” som något positivt och att så gott som alla är överens om att 

rättvisa bör eftersträvas, så medför det inte automatiskt att vi erhåller ett entydigt 

recept för hur utformningen av en sådan handling ska se ut. Detta med anledning av 

att olika värderingar och innebörder läggs i ordet rättvisa, bland annat beroende på 

vilka ideologiska värderingar som ligger till grund. Problemet ligger därmed i de olika 

tolkningarna av begreppet och frågan är därför hur vi i praktiken ska kunna dra någon 

nytta av rättvisetermen.

     Om vi studerar de drag som, enligt Paul, karaktäriserar en kritisk tänkare kan vi, 

enligt min mening, se en viss koppling till Ennis tankar om kritiskt tänkande som ett 

begrepp som till viss del innefattar utvecklande av i sammanhanget relevanta dygder. 

Genom utvecklandet av dygder erhåller vi, enligt Paul, ett fritt samhälle med fria och 

autonoma människor. Paul betonar att kritiskt tänkande inte endast involverar 

färdigheter utan hela personen och hans karaktär.48

     Pauls nyckelbegrepp i samband med kritiskt tänkande verkar vara att föra dialog. 

Eftersom vårt instinktiva intellekt, enligt Paul, till en början oftast är egocentriskt, 

måste vi lära oss att framföra våra implicita idéer och resonemang i en öppen dialog 

med andra som tänker annorlunda. På det sättet kan vi ta rationella beslut. Har vi 

ingen som kommer med motförslag, så måste vi göra det själva. Det är sådana 

situationer och handlingar, som tvingar oss utanför vår egen referensram, vilket är 

nödvändigt för att förhindra att det mänskliga sinnet ska bli oflexibelt.49 När det gäller 

själva undervisningen, bör man undervisa kritiskt tänkande i stark mening, så att 

studenterna utvecklar, förstår och kritiserar sina egna djupaste fördomar, 

snedvridningar och missuppfattningar och på det sättet göra det möjligt för dem att 

upptäcka och utmana egna egocentriska och sociocentriska tendenser.50

                                                
46 Paul, 1993, s. 205.
47 Stenbock-Hult, 2004, s. 44.
48 Stenbock-Hult, 2004, s. 45.
49 Paul, 1993, s. 344.
50 Stenbock-Hult, 2004, s. 46.
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3.4 Harvey Siegel 

Ytterligare en av de informella logikerna, Harvey Siegel (1952-), har en syn på 

kritiskt tänkande som är starkt sammankopplad med rationalitet. Siegel menar att 

kritiskt tänkande sammanfaller med rationalitet. Med kritiskt tänkande (och tillika 

rationalitet) åsyftar Siegel en person som tror på och handlar på basen av 

förnuftsskäl.51 Kritiskt tänkande består med andra ord av att göra eller att tro saker 

därför att vi har goda skäl att göra så.52 Om vi ska avgöra om en handling eller trosakt 

är (var) rationell måste vi fråga om det finns (fanns) sunda skäl för det. En rationell 

varelse är enligt Siegel en individ som tänker och handlar konsistent. Hon följer 

opartiska, generaliserbara principer som hon själv har valt och som heller inte får 

negligeras även om egna intressen står på spel.53

     Att förstå kritiskt tänkande betyder enligt Siegel att förstå betydelsen av karaktär, 

värden och andra moraliska dimensioner av begreppet. Han kopplar starkt ihop moral 

och kritiskt tänkande och menar att målet för en undervisning som tar fasta på kritiskt 

tänkande är att stödja ett fritt, rationellt, och autonomt medvetande. Undervisning som 

bedrivs i en kritisk anda går ut på att inviga studenter i det rationella livet, där kritiskt 

sökande efter förnuftsskäl blir viktigt.54 Att inte undervisa kritiskt är enligt Siegel 

omoraliskt.55

     Siegel argumenterar mot McPecks tanke att man inte kan lära studenter tänka utan 

att koppla det till ett ämne. Siegel menar att man kan lära sig resonemangsfärdigheter 

som kan användas i olika sammanhang, till exempel att identifiera antaganden, söka 

relationerna mellan premisser och slutsatser och att kunna identifiera 

standardfelaktigheter.56 Han argumenterar för att informell logik är nödvändig för 

kritiskt tänkande. Trots denna inställning så menar han också att kritiskt tänkande 

ändå går långt utöver skicklighet i att granska och värdera påståenden och han gör en 

koppling till Ennis, i och med att han lyfter fram dispositioner, vanor och 

karaktärsdrag som centrala för ett kritiskt tänkande. Han talar om en person som inte 

endast har en specifik disposition utan är en speciell person. Det är alltså inte endast 

frågan om en uppsättning kognitiva färdigheter. Att förstå detta, säger Siegel, är att 

inse djupet av begreppet kritiskt tänkande.57

                                                
51 Siegel, 1988, s. 30.
52 McPeck (red.), 1990, s. 79.
53 Stenbock-Hult, 2004, s. 36.
54 Siegel, 1988, s. 46.
55 Stenbock-Hult, 2004, s. 45.
56 McPeck (red.), 1990, s. 77.
57

 Siegel, 1988, s. 41.
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4 Rationalitet och dess koppling till kritiskt tänkande

Det förekommer ett stort antal försök att fånga innebörden av kritiskt tänkande i den 

filosofiska litteraturen och ovanstående beskrivning är långt ifrån heltäckande och gör 

endast anspråk på att lyfta fram ett par olika synsätt av de viktigaste företrädarna för 

den informella logiken. Vad som kan konstateras är att de informella logikerna ser en 

klar koppling mellan kritiskt tänkande och rationalitet och de ger rationaliteten en 

framträdande roll (Siegel går ju till och med så långt att han menar att det är samma 

sak). För att få en klar och tydlig innebörd av begreppet kritiskt tänkande måste därför 

begreppet rationalitet utredas ytterligare, eftersom det är centralt både inom den 

kritiska rationalismen och den informella logiken.

     Det verkar finnas en ganska varierad bild av vad rationalitet innebär bland de 

filosofer som har uttalat sig. Vissa har en ganska snäv syn på rationalitet, bland dem 

finns många beslutsteoretiker som menar att när man är rationell handlar man så att 

man maximerar den egna nyttan. Andra filosofer, bland andra Kant och Popper står 

för ett vidare synsätt där man också beaktar den moraliska sidan och ser det som ett 

val för hur vi väljer att leva våra liv. Att vara kritiskt rationell lägger, menar Popper, 

ytterligare en dimension till det rationella. När man är kritiskt rationell räcker det inte 

med att man är öppen, har principer och kan ange skäl. Man måste också söka 

begränsningar, svagheter, fel och brister för att kunna rätta till dem, hitta nya kreativa 

lösningar och förbättringar.58

     En annan vanligt förkommande distinktion när det gäller tolkningen av 

rationalitetsbegreppet är att vissa ser rationaliteten som ett slags medel, ett 

instrumentellt redskap för att nå ett godtyckligt mål, medan andra menar att det 

rationella ligger i själva målet. En företrädare för det första synsättet är Nozick, som 

menar att det är naturligt att se rationalitet som en målinriktad process. Givet denna 

instrumentella syn på rationalitet, så avgörs graden av en handlings rationalitet av hur 

effektivt målet nås. Däremot är målet som sådant ointressant. När det fungerar som 

bäst, kan det hjälpa oss att nå målet och också hur vi ska nå målet så effektivt som 

möjligt – oberoende om målet är bra eller dåligt.59 En rad andra filosofer delar 

Nozicks uppfattning om att förnuftet kan hjälpa oss att finna medel för att nå våra 

mål, men att det har mycket litet att säga om målen i sig. 

     En tidigare nämnd filosof som dock är kritisk mot att betrakta rationalitet som 

endast ett instrumentellt verktyg är Siegel, som menar att det är olämpligt och 

                                                
58 Stenbock-Hult, 2004, s. 78.
59 Nozick, 2005, s. 64.
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bristfälligt när man granskar sambanden mellan rationalitet och moral.60 Som tidigare 

nämnts,61 så anser ju också Siegel att kritiskt tänkande och rationalitet sammanfaller 

och att kritiskt tänkande är att betrakta som en slags färdighet som ska gå att tillämpa 

inom olika ämnesområden. Om vi nu kombinerar dessa tre antaganden så får det den 

intressanta konsekvensen, som Siegel indirekt måste acceptera (för att hans 

tankegångar inte ska bli inkonsekventa), att kritiskt tänkande handlar om att uppnå ett

för alla gemensamt mål.62 Siegel talar emellertid inte om vilket målet är, vilket enligt 

min mening känns bristfälligt. Det räcker inte med att hänvisa till att det faktiskt finns 

ett gemensamt mål vi alla bör uppnå, han borde också tala om vad det här målet 

innebär, för att vi ska komma vidare. Som tidigare nämnts,63 så menar ju Siegel att 

målet för en undervisning som tar fasta på kritiskt tänkande ska vara att stödja ett fritt, 

rationellt, och autonomt medvetande, men detta medvetande måste väl sträva mot 

något för att det också ska betraktas som ett mål, eller? Jag har svårt att se hur ett fritt, 

rationellt, och autonomt medvetande kan ha ett värde i sig, utan det intressanta måste 

väl vara vad som kan åstadkommas med ett sådant medvetande. För att styrka 

tankegången kan vi stödja oss på Kant, som ju talar om att människan bör träda ur sin 

självförvållade omyndighet,64 men detta utträde verkar inte Kant se som ett 

självändamål, utan han ser det snarare som någonting nödvändigt för att kunna 

motivera den moraliska plikten.65 Ett likartat förhållande borde råda mellan Siegels 

tanke om ett fritt, rationellt och autonomt medvetande och hans odefinierade mål.

5 Rationalism, irrationalism, kritiskt tänkande och värderingar

En intressant fråga är om förhållningssättet att förespråka kritiskt tänkande i grunden 

utgår från en värdering. En annan intressant fråga är om det finns en absolut, 

förutsättningslös kritik eller om kritiskt tänkande alltid måste utgå från en 

värdemässig ståndpunkt. I nedanstående text har jag för avsikt att försöka besvara 

dessa två frågeställningar.  

                                                
60 Siegel, 1988, s. 129.
61 Se kapitel 3.4 ”Harvey Siegel” i denna uppsats.
62 En eventuell invändning mot Siegels resonemang om att alla människor bör sträva mot exakt 
    samma mål skulle kunna vara att man då förutsätter att alla människor delar varandras uppfattning 
    om vad som ska betraktas som det goda målet och att alla människor vill sträva mot detta mål. Men, 
    bara för att människor inte vill sträva mot ett visst mål behöver inte det betyda att de faktiskt inte kan
    eller bör sträva mot det givna målet, så denna invändning mot Siegel är svag.
63 Se kapitel 3.4 ”Harvey Siegel” i denna uppsats.
64 Östling (red.), 2000, s. 27.
65 Se kapitel 7 ”En alternativ historisk-filosofisk ingång till kritiskt tänkande” i denna uppsats för en  
    något utförligare diskussion om Kant och hans upplysningstankar.
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5.1 Kritiskt tänkande – ett förhållningssätt som utgår från en värdering?

För att reda ut den första frågan tänkte jag föra ett resonemang kring den tidigare 

nämnda rationalismen, ett resonemang som också borde gälla analogt för 

förhållningssättet att förespråka kritiskt tänkande. 

     Den rationalistiska hållningen kännetecknas av den vikt vi tillskriver argument och 

erfarenhet. Men, varken logiska argument eller erfarenheter kan bevisa den 

rationalistiska hållningens riktighet, för de enda som är beredda att ta argument och 

erfarenheter i beaktande är de som redan har intagit denna hållning. En rationalistisk 

hållning måste med andra ord först intas innan argument eller erfarenhet kan göra 

någon verkan, och kan därför inte baseras på argument eller erfarenheter. Detta får till 

följd att var och en som intar den rationalistiska hållningen gör detta på grund av att 

denna omedvetet eller medvetet har gjort ett antagande av något slag som kan kallas 

”irrationellt”.66 Det är därför omöjligt att valet mellan rationalism och irrationalism i 

sista hand skulle kunna baseras på någonting annat än en värdering. Om man som 

individ vill följa den rationalistiska hållningen, så måste det handla om just en tro på 

förnuftet. Ovanstående diskussion ger oss en tydligare förståelse för Poppers tankar 

när han säger att rationalisten, till syvende och sist, har gjort ett moraliskt val då 

denna valt rationalismen. Ett liknande resonemang måste gälla för förhållningssättet 

att förespråka kritiskt tänkande och därmed måste även det förhållningssättet utgå från 

just en tro och ingenting annat. 

     Det är i sammanhanget viktigt att göra en distinktion mellan politiska ideologier 

och andra ideologier.67 Trots det faktum att kritiskt tänkande utgår från en 

värdemässig ståndpunkt, så betyder det inte att skolan går politiska ärenden.

     En del av den förekommande kritiken mot kritiskt tänkande grundar sig i just 

denna tankegång, det vill säga att det inte går att visa att kritiskt tänkande är det rätta 

förhållningssättet, utan man menar att förespråkandet av kritiskt tänkande är och 

förblir ett förhållningssätt som baseras på en värdering. Och ja, visst är det så. Frågan 

är om denna slags kritik är befogad eller inte, enligt min mening är den inte det. Låt 

mig få dra en parallell till matematiken som teori. Många skulle nog vilja hävda att 

matematiken är helt värderingsfri och ur ett visst perspektiv är det så klart så. Givet ett 

antal axiom och definitioner kan vi formulera satser med tillhörande bevis. Styrkan 

hos dessa bevis är naturligtvis lika starka oavsett i vilket begreppssystem de 

presenteras eller formuleras i (givet att axiomen och definitionerna godtas i de olika 

                                                
66 Miller (red.), 1997, s. 36.
67 Bergström & Boréus, 2000, s. 150 ff.
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systemen). Men, fortfarande har vi att göra med en övergripande värdering, nämligen 

den att räkna rätt (mer exakt: följa logikens lagar vid deducerandet av ny matematisk 

kunskap). Egentligen skulle man kunna tänka sig en alternativ ”matematisk” rörelse 

som strävar efter att räkna fel. På samma sätt är det också här omöjligt att visa att 

förhållningssättet att följa logikens lagar är det rätta. Även det förhållningssättet vilar 

på en värdering! Denna kritik gentemot matematiken (såsom matematiken som ämne 

idag är utformad, det vill säga att följa logikens lagar) ter sig absurd i mina ögon och 

på samma sätt, menar jag, är det absurt att på grundval av att inte ha ”bevis” för att det 

kritiska förhållningssättet är det rätta, inte anamma detta förhållningssätt. Givetvis kan 

det emellertid finnas andra invändningar mot kritiskt tänkande som bör tas i 

beaktande, men ovanstående invändning håller inte.   

5.2 Kan kritiskt tänkande vara absolut och förutsättningslöst? 

Vi tvingades alltså i ovanstående text konstatera att förhållningssättet att förespråka 

kritiskt tänkande vilar på en värdering, men att det å andra sidan är svårt att se hur 

saker och ting skulle förhålla sig om så inte var fallet. När denna insikt väl har nått en, 

kan det vara naturligt att känna en viss uppgivenhet inför tanken om det kritiska 

tänkandets funktion och pålitlighet, men min förhoppning är nu att kunna visa att så 

inte behöver vara fallet. 

     Min tanke kring kritiskt tänkande, innan jag påbörjade skrivandet av denna 

uppsats, var att det måste finnas en absolut, förutsättningslös kritik som inte utgår från 

en värdemässig ståndpunkt och att de som menade motsatsen (och därtill också 

framförde kritik mot kritiskt tänkande på dessa grunder) måste ha fel. Idag tänker jag 

annorlunda och jag anser att dessa personer har rätt i det de säger, så till vida att det 

inte finns en neutral ståndpunkt, däremot håller jag inte med dem i deras kritik, som 

baseras på denna tankegång. Kritiken innefattar lite mer konkret att det finns en 

orimlig tanke bakom innebörden av kritiskt tänkande, nämligen den, menar de, att 

kritiskt tänkande måste förutsätta att man som individ kan ”kliva ur” sig själv, det vill 

säga att avlägsna sig från sitt språk, kultur, ideologiska övertygelse etc. för att på så 

sätt göra en neutral, kritisk bedömning i egenskap av att vara objektiv och utan 

bakomliggande värderingar. Enligt min mening är avsaknaden av värderingar (och 

också objektivitet för den delen) inte ett nödvändigt inslag i begreppet kritiskt 

tänkande. Jag har svårt att se hur det ska kunna vara möjligt att ”skala av” sig själv 

från sitt sociala och kulturella sammanhang. Det behöver inte ens vara önskvärt menar 

jag: Ta till exempel en forskare. En förutsättning för att han överhuvudtaget ska arbeta 



24

med sin forskning är rimligtvis att han är intresserad och denna egenskap att vara 

intresserad är utan tvekan en värdering som dessutom är omöjlig att komma runt. Man 

skulle faktiskt också kunna tänka sig att objektivitet och avsaknad av värderingar är 

värden i sig och då hamnar vi i en paradox.

     Enligt min mening bör man därför inte se frånvaron av värderingar och närvaron 

av objektivitet som nödvändiga kriterier för ett kritiskt tänkande, utan istället bör ett 

ingående kriterium för kritiskt tänkande vara att teorin eller fenomenet ifråga har 

utsatts för kritik ur olika synvinklar, inte från en neutral synvinkel.  

6 Begreppet kritiskt tänkande i lärostadgorna i ett historiskt och samtida 

perspektiv

Den kritiska tradition som har uttalat sig mest om pedagogik och utbildning är den 

informella logiken. En intressant fråga är huruvida det finns någon koppling mellan 

den informella logiken och formuleringarna i de svenska lärostadgorna kring vad 

kritiskt tänkande är för något. Eller kan det eventuellt vara någon/några andra 

filosofiska riktningar som har influerat formuleringarna? Med följande text har jag för 

avsikt att försöka besvara dessa frågor. 

     Jag kommer att begränsa mig till stadgor som varit avsedda att reglera den 

gymnasiala utbildningen, alternativt dess motsvarighet, från 1900-talets början och 

framåt. Anledningen till att jag endast väljer att se på gymnasieskolan är att 

gymnasister är betydligt mer mogna och reflekterande än grundskoleelever och därför 

borde kritiskt tänkande rimligtvis ges större utrymme i stadgorna för detta stadium. 

Dessutom är min förhoppning att få undervisa på gymnasiet och eftersom 

begränsningar är nödvändiga sett till tidsramen för denna uppsats, så ter sig denna 

avgränsning då ganska naturlig. 

     Dagens gymnasieutbildning har sitt ursprung i två olika traditioner, båda med 

rötter i medeltiden. Yrkesutbildningen har sin grund i skrå- och lärlingsväsendet, där 

de unga fick lära sig grunderna i yrket direkt i arbetslivet. Den andra traditionen utgår 

från katedral- och latinskolorna, som utbildade för främst kyrkliga ändamål, och de 

senare realläroverken med mer allmänbildande uppgifter. Genom ett stegvis 

reformarbete under de senaste decennierna har de två traditionerna förts samman 

inom en och samma gymnasieskola.68

                                                
68 Läroplanskommittén, 1992, s. 59.
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     Gymnasieskolan regleras av skollagen, men även en rad andra stadgor styr skolans 

utformning, däribland läroplaner. En läroplan är en förordning som är utfärdad av 

regeringen och som ska följas.69 Idag kan läroplaner beskrivas som fastställda 

förordningar som innehåller riktlinjer för undervisningen, däribland föreskrivna mål, 

huvudmoment och metoder. Under årens lopp har det dock förekommit en rad olika 

beteckningar för det som vi idag kallar läroplan, däribland lärokurs, normalplan, 

normalundervisningsplan, undervisningsplan.70 Den läroplan som idag reglerar 

gymnasieskolan är Lpf -94. I den beskrivs verksamhetens värdegrund och uppdrag 

samt mål och riktlinjer för arbetet. 

     Från 1900-talets början fram till idag har ett flertal läroplaner reglerat 

gymnasieskolan eller dess motsvarighet. Tidsramen för den här uppsatsen tillåter inte 

behandling av samtliga dessa dokument (som innefattar grundversioner, reviderade 

versioner, supplement, propositioner, betänkanden och tillhörande bilagor samt andra 

yttranden). Däremot kommer ett försök till analys att göras av de publikationer, som 

Eva Lindmark menar är de viktigaste, i bemärkelsen mest inflytelserika.71 Dessa tio 

är:

1. Nya läroverksstadgan med flera nya författningar rörande rikets allmänna 

läroverk jämte aflöningstabeller (utgiven 1905).

2. 1933 års förnyade läroverksstadga med förklaringar och hänvisningar jämte 

timplaner och undervisningsplan m.m. rörande allmänna läroverken (utgiven  

1933).

3. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det 

svenska skolväsendets utveckling (utgiven  1948).

4. Kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet (utgiven 1960).

5. Kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet, 2:a upplagan (utgiven  

1964).

6. Läroplan för gymnasiet (utgiven 1965).

7. Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 1, allmän del (utgiven 1970).

8. Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 1, allmän del, 2:a upplagan (utgiven  

1975).

9. Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 1, allmän del, 3:e upplagan (utgiven  

1983).

                                                
69 Jenny Engberg, personlig korrespondens, 2007-04-10
70 www.sub.su.se/startasok/doc/GamlaLaeroplaner.pdf, 2007-14-12.
71 Eva Lindmark, personlig korrespondens, 2007-04-12.
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    10. Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf -94 (utgiven 1994).

Jag kommer att behandla dessa dokument och även de propositioner och betänkanden 

som ligger till grund för läroplanernas utformning. Jag kommer att lägga extra vikt 

vid den nu rådande läroplanen, det vill säga Lpf -94, just med anledning av att det är 

den som ska efterlevas i dagens gymnasieskolor. 

     Ett allmänt kännetecken för läroplaner är att de är av föreskrivande, snarare än av 

beskrivande karaktär. Stora delar av textmaterialet lyfter fram skolans värdegrund och 

beskriver hur skolan bör vara. I likhet med Linde,72 menar jag att man kan se 

läroplanen som uttryck för normativ etik. Ett annat kännetecken är att formuleringarna 

är vaga och oprecisa. En nackdel med det är att det kan vara svårt att avgöra vad som 

faktiskt förväntas gälla i skolan. Mer konkret kan detta innebära att ”luddiga” 

formuleringar kan tolkas på ett ganska godtyckligt sätt och i sin tur fungera som ett 

led i en härledning till en synnerligen kontroversiell ståndpunkt. Jag har därför valt att 

endast lyfta fram den explicita informationen kring kritiskt tänkande från stadgorna 

och inte tagit med några implicita antaganden. Visst hade man kunnat lägga större 

vikt vid sådana typer av antaganden, men då ges också ett större utrymme för 

subjektivitet och godtycklig tolkning, vilket enligt min mening inte är att föredra.

6.1 De första formuleringarna om kritiskt tänkande

Viljan att via ett offentligt skolsystem skapa och utveckla en förmåga till kritiskt 

tänkande verkar i hög grad vara en 1900-talsföreteelse. I Sverige finns ingen sådan 

vilja uttryckligen formulerad i lärostadgorna till och med den från 1933. 

     Det är först under 40-talet som begreppet kritiskt tänkande förs på tal och 

skillnaden mellan 40-talets och tidigare epokers officiella pedagogik är så stor, att det 

är uppenbart att en rejäl omsvängning skett. Det kan dock vara viktigt att påpeka att 

bara för att det inte fanns några explicita formuleringar där kritiskt tänkande ingick 

tidigare, behöver det nödvändigtvis inte betyda att man negligerade innebörden av 

detta begrepp. Som ett exempel kan nämnas följande formulering från 1905 års stadga 

som uttrycker att eleverna ska få ”//…// grundlägga de vetenskapliga insikter, som vid 

universitet eller högre tillämpningsskola vidare utbildas.”73 Förvisso ingår inte 

begreppet kritiskt tänkande explicit i uttrycket, men någon skulle kunna hävda att vad 

författaren egentligen avser är att eleverna ska lära sig att tänka kritiskt. Vad som 

                                                
72 Linde, 2001, s. 19.
73 Bergqvist, 1905, s. 2.
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dock, enligt min mening, talar kraftigt emot denna slutsats är att det i samma 

dokument förekommer ett stort antal formuleringar kring vördnad och respekt för 

auktoriteter, vilket knappast är förenligt med tanken om ett kritiskt tänkande. 

     Den första formuleringen (bland de dokument jag har behandlat), där ”kritisk” 

ingår finns i 1946 års Betänkande och lyder: ”//…// är det i högsta grad angeläget, att 

till skolans bruk utformas arbetsmetoder, som främjar elevernas självständighet och 

kritiska sinnelag //…//”.74 Tre av nyckelbegreppen när de nya pedagogiska idealen 

formulerades på 40-talet verkar ha varit samarbetsförmåga, självständighet och kritisk 

förmåga eftersom de omnämns på flera ställen i Skolkommissionens betänkande från 

1946.

     Det fanns en rad faktorer som gjorde sig gällande under första halvan av 1900-talet 

som i stor utsträckning hämmade utvecklingen och diskussionen kring kritiskt 

tänkande, vilket i sin tur förklarar varför det tog sådan lång tid innan kritiskt tänkande 

fanns med på dagordningen. De kanske viktigaste av dessa faktorer var att dåtidens 

skolverksamhet präglades i stor omfattning av vördnad för auktoriteter, av mekanisk 

inlärning, av likformighet och av konkurrens.75  

     I betänkandet från 1946 beskriver man att det finns en tydlig historisk koppling till 

den rådande pedagogiska utformningen och bland annat nämns att den då rådande 

pedagogiken påvisar ett starkt medeltida inslag, som innebär att eleverna fostras till 

lydnad och osjälvständighet gentemot auktoriteterna. Den förhärskande 

undervisningsmetoden är utantillinlärning och förhör och det finns ingen som helst 

anledning att tänka på att utveckla sinnet genom reflexion eller eget tillägnande av 

kunskaper.76    

     

6.2 Utvecklingen under 60-, 70- och 80 talet

Under 60-talet åberopas återigen kritiskt tänkande i läroplanerna, utan att för den 

sakens skull ge någon ytterligare information om hur vi ska förstå och tolka dess 

innebörd. I läroplanen för gymnasiet från 1965 kan vi bland annat läsa att ”En 

huvudlinje i gymnasiets undervisning är att utveckla ett självständigt och kritiskt 

betraktelsesätt.”77 och ”Oavsett vilka verksamhetsformer som väljs bör de emellertid 

                                                
74 Skolkommissionen, 1946, s. 5.
75 Willner, 1986, s. 18.
76 Skolkommissionen, 1946, s. 2.
77 Skolöverstyrelsen, 1965, s. 14.
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ge eleverna tillfälle till självständig och mångsidig aktivitet samt bidra till att 

förmedla den skolning till objektivitet och kritisk prövning som gymnasiet vill ge.”78

     1970 års läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70, ger ett större utrymme för kritiskt 

tänkande jämfört med föregångarna under 60-talet. Utöver en likartad version av 

ovanstående formulering, så tillkommer även en något utförligare beskrivning av vad 

kritiskt tänkande bör innefatta, nämligen: ”//…// eleverna bör redan från början vänja 

sig vid en undersökande inställning till de kunskaper och den information som erbjuds 

dem inom och utom skolan, att granska sakuppgifternas korrekthet, argumentationens 

uppbyggnad och slutsatsernas tillförlitlighet samt att ställa krav på intellektuell 

redlighet både när de bedömer andras upplysningar och framför egna synpunkter.”79

Värt att notera är att ovanstående konkretisering av vad kritiskt tänkande innebär bär 

vissa likheter med Siegels tankar om att man kan lära sig resonemangsfärdigheter som 

kan användas i olika sammanhang som någon slags övergripande färdighet. Vi kan 

också se en koppling till Ennis tidigare nämnda tankar om att förmågan till kritiskt 

tänkande kan fångas upp i ett antal dispositioner och förmågor, däribland de i citatet 

ovan nämnda. Enligt min mening är dock ovanstående citat alltför löst och 

allmängiltigt formulerat för att vi ska kunna hävda att det finns kopplingar till Siegels 

och/eller Ennis idéer.

     I 1970 års läroplan betonas vidare värdet av att ett kritiskt förhållningssätt är en 

sådan inställning som är viktig för alla områden, såväl inom som utom skolans 

gränser. Utredarna menar att politisk och annan opinionsbildning, nyhetsförmedling 

och annan information som möter eleven i dennes dagliga tillvaro får sina rätta 

proportioner, då den genomgår en kritisk bearbetning hos eleven.80

    Under 80-talet tillkommer inget nytt av intresse vad gäller synen på kritiskt 

tänkande och dess innebörd, utan det är först i och med att en ny läroplan antas 1994, 

som formuleringarna förändras.

6.3 Kritiskt tänkande och Lpf -94

1994 antogs alltså den läroplan för gymnasieskolan som gäller än idag, nämligen Lpf -

94. Dokumentet är indelat i två huvudkapitel, ett som berör skolans värdegrund och 

dess uppgifter, respektive ett som behandlar mål och riktlinjer. Lpf -94 är utformat 

efter en helt ny struktur, jämfört med föregångarna, och läroplan och kursplaner är 

                                                
78 Skolöverstyrelsen, 1965, s. 34.
79 Skolöverstyrelsen, 1970, s. 12.
80 Skolöverstyrelsen, 1970, s. 12.
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skilda dokument. Läroplanen anger gymnasiets uppdrag och allmänna 

utbildningsmål.81

     Det finns tre formuleringar i Lpf -94 som innefattar begreppet kritiskt tänkande, 

nämligen: ”Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig 

eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.”82, ”Skolan skall sträva 

mot att varje elev i gymnasieskolan //…// kritiskt ska kunna granska och värdera 

påståenden och förhållanden.”83 och slutligen ”Skolan skall sträva mot att varje elev 

//…// ökar sin förmåga att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl 

empirisk kunskap och kritiskt analts som förnuftsmässiga och etiska överväganden 

//…//”.84

     Lpf -94 är den läroplan, av de tio jag studerat, som utförligast beskriver kritiskt 

tänkande. En av förklaringarna till det kan vara att vi lever i ett alltmer komplext 

informationssamhälle och för att eleverna ska kunna få överblick i informationsflödet 

och förstå sin omgivning behövs mer än någonsin förmåga att kunna sovra och 

kritiskt granska. 

6.4 Eventuella historisk-filosofiska kopplingar

Efter att ha gått igenom ett utvalt antal lärostadgor (och tillhörande betänkanden och 

propositioner) från 1900-talets början och framåt kan vi konstatera att förekomsten av 

formuleringar som innehåller begreppet kritiskt tänkande uppkom på 40-talet och har 

fått ett större utrymme ju närmare vi kommer nutiden. Jag har svårt att se att denna 

slutsats kan vara kontroversiell eller uttryck för mina personliga åsikter, utan jag tror 

att så är fallet.

     Vad som däremot är svårare att uttala sig om är om formuleringarna kring kritiskt 

tänkande har någon specifik koppling till en filosofisk strömning eller enskild filosof. 

Mitt svar på den frågan är nekande.

7 En alternativ historisk-filosofisk ingång till kritiskt tänkande

En alternativ ingång till kritiskt tänkande skulle kunna innebära att nu istället gå via 

begreppet bildning, som tangerar kritiskt tänkande, för att försöka spåra en historisk-

filosofisk koppling till kritiskt tänkande.

                                                
81 www.vxu.se/hum, 2007-04-15.
82 Läroplanskommittén, 1994, s. 5.
83 Läroplanskommittén, 1994, s. 9.
84 Läroplanskommittén, 1994, s. 9.
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     Begreppet bildning började användas i Sverige i slutet av 1700-talet och härrör 

från den tyska pedagogiken. Bildning innebär att en individ bildar sig, skapar sig, gör 

sig till något som inte fanns innan, vilket innefattar förmågor och omdöme som gör ett 

fritt tänkande möjligt. Detta är kärnan i det begrepp ”Bildung” som under 1700-talets 

slut och tidigt 1800-tal blev ett centralt pedagogiskt begrepp. Ett annat grundläggande 

begrepp inom den klassiska tyska bildningsfilosofen är ”Mündigkeit”, ett begrepp 

som syftar till människans förmåga att styra sig själv. När Kant åtog sig att definiera 

begreppet upplysning tog han hjälp av begreppet myndighet och hans kända 

formulering som definierar upplysning lyder: ”Upplysning är människans utträde ur 

hennes självförvållade omyndighet. Omyndighet är oförmågan att göra bruk av sitt 

förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet om orsaken 

till densamma inte ligger i brist på förstånd, utan i brist på beslutsamhet och mod att 

göra bruk av det utan någon annans ledning.”85 Kant menade att först när människan 

är en autonom och myndig, moralisk och politisk varelse som frigjort sig från alla 

yttre auktoriteter, handlande och tänkande enbart i enlighet med sitt förnuft, först då 

har upplysningen förverkligats.86 Det enda som, enligt Kant, krävdes för denna 

upplysning var frihet i form av att få använda sitt förnuft.87 Upplysningen tilldelade 

förnuftet en roll som emancipatorisk och befriande kraft.88

     Intressant i sammanhanget är att det faktiskt är en enskild filosof som anses ha haft 

ett stort inflytande när det gäller bildningsfilosofin och dess påverkan och inflytande 

inom det svenska utbildningsväsendet. Filosofen i fråga är tysken Wilhelm von 

Humboldt (1767-1835). Allra viktigast för den definition av bildning, som kom att 

införas i den svenska pedagogiska diskussionen i slutet av 1700-talet var kanske hans 

program, där han framhävde att undervisningen skulle syfta till frihet och inte till 

undersåtlighet. I programmet behandlas också vad han kallar den didaktiska 

undervisningen, ett uttryck som på den tiden innebar en undervisning som förberedde 

för vetenskaperna. Att Humboldt fäste så stor vikt vid vetenskapen hade bland annat 

att göra med att denna, enligt Humboldt, gör det möjligt för eleven att slippa ur sitt 

omyndiga beroendeförhållande till läraren och finna vägen till eget omdöme och 

underbyggd kritik.89 Humboldt var en företrädare för den s.k. nyhumanismen, som 

nådde sin kulmen under senare halvan av 1700-talet, vars huvudsakliga riktning var 

                                                
85 Östling (red.), 2000, s. 27.
86 Nordin, 1995, s. 402.
87 Östling (red.), 2000, s. 29.
88 Nordin, 1995, s. 417.
89 Läroplanskommittén, 1992, s. 49 f.
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formandet av fria och självständiga individer.90 I Tyskland verkar Humboldts 

inflytande i första hand gälla för universitet och det högre utbildningsväsendet,91,92

men i Sverige kom hans program att betydda mycket för utvecklingen av det svenska 

gymnasiet.93

     Under 1800-talet förändrades dock innebörden av bildning i Sverige och därmed 

verkar Humboldts idéer ha försvunnit, även om begreppet bildning fanns kvar. Man 

talade istället om bildningsgods, som blev likvärdigt med en fast uppsättning 

kunskaper.94 Med andra ord, bildningsbegreppet blev mer synonymt med begreppet 

utbildning.

     Bildning har alltså sedan i slutet av 1700-talet varit ett centralt begrepp i debatten 

om skolans värde och uppgift, men under 1950-talet föll det bort ur 

läroplansspråket.95 Värt att notera är emellertid att begreppet återinfördes i Lpf -94, 

vilket tyder på att man anser att dess innebörd åter bör aktualiseras och diskuteras. 

Utöver en explicit formulering i själva läroplanen som säger att skolan ska skapa 

”//…// de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling.”96, så berörs begreppet och kopplingen till kritiskt tänkande mer 

utförligt i det betänkande och den proposition som ligger till grund för läroplanen. Där 

betonas skolans viktiga roll i att ge medborgerlig bildning, vilket enligt författarna 

bland annat innefattar att ”//…// ha förmåga till kritisk granskning och att kunna möta 

och värdera argument.”97

7.1 Bildning, kritiskt tänkande och strävansmål

Det motsägelsefulla faktum vi nu står inför är att när begreppet bildning försvann ur 

den pedagogiska diskussionen så trädde istället begreppet kritiskt tänkande fram, 

samtidigt som ovanstående diskussion visar på att det finns en tydlig koppling 

begreppen emellan. Hur går det ihop? 

     Till en början kan vi konstatera att under efterkrigstiden så hamnade 

bildningsfrågan i skymundan, då den pedagogiska diskussionen inte längre utgick från 

pedagogikens filosofi och dess historia, eller mer konkret; den tidigare idealistiska 

bildningsfilosofin av tyskt ursprung. Det var framförallt 1946 års skolkommission 
                                                
90 Läroplanskommittén, 1992, s. 455.
91 Nordin, 1995, s. 608.
92 Läroplanskommittén, 1992, s. 350.
93 Läroplanskommittén, 1992, s. 455.
94 Läroplanskommittén, 1992, s. 351.
95 1993, s. 18.
96 Läroplanskommittén, 1994, s. 6.
97 1993, s. 5 bilaga 1.
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som ville föra skolan i en ny riktning. Vanligt förekommande när nya pedagogiska 

idéer formuleras är att de formuleras mer som en reaktion mot vissa idéer än som en 

aktion för andra och det är påtagligt för just denna skolkommission.98 Under 40-talet 

riktades blickarna mot USA och i synnerhet mot den amerikanska 

beteendevetenskapen, som nu började få stort inflytande över pedagogiken i Europa. 

Den pedagogiska bildningsfilosofin ersattes i stor utsträckning av den så kallade 

aktivitetspedagogiken, som grundar sig på idén att inlärning antas fungera bättre 

genom diskussion och ifrågasättande jämfört med traditionell förmedling i form av 

endast lyssnande och antecknande elever.99 Denna pedagogiska idé kan därmed, 

indirekt, ha lett till idén om att eleverna bör utveckla ett kritiskt tänkande och det är 

inte omöjligt att denna tankegång kan ha varit en av influenserna till formulerandet av 

kritiskt tänkande i de svenska stadgorna under 40-talet och den närmaste tiden 

därefter. Så en möjlig förklaring till det motsägelsefulla faktum att bildningsbegreppet 

föll bort samtidigt som formuleringarna av det kritiska tänkandet växte sig starkare, 

kan ha varit beteendevetenskapens och aktivitetspedagogikens frammarsch.  

     Värt att notera är att från och med 40-talet och ända till och med 80-talet har 

formuleringarna i läroplanerna gått mot att bli mer och mer målinriktade,100 vilket är 

en naturlig följd om man anammar de amerikanska idealen,101 något som styrker 

slutsatsen. Något förenklat kan vi säga att det övergripande målet i en sådan 

undervisning blir att utbilda elever, snarare än att bilda dem.102 Ett synsätt som inte 

alls är förenligt med den ursprungliga bildningstanken, som ju innefattar tron på att 

bildning genom kritisk självreflektion kan påverka och förändra oss till det bättre, 

vilket dock inte behöver innebära att alla bildade människor så att säga ”drar åt 

samma håll” och uppfyller samma mål. 

     Intressant i sammanhanget är att det är först under 90-talet som 

läroplanskommittén verkar uppmärksamma motsägelsen i att utgå från extremt 

målinriktade formuleringar och samtidigt åberopa ett kritiskt tänkande hos eleverna. 

Det verkar som att man till syvende och sist ändå har tvingats inse behovet av att 

återinföra bildningsbegreppet för att ge begreppet kritiskt tänkande en bättre grund att 

vila på. Vad som tyder på att läroplanskommittén stödjer sig på denna tanke är att 

                                                
98 Willner, 1986, s. 18.
99 Willner, 1986, s. 17.
100 Läroplanskommittén, 1992, s. 57.
101 Läroplanskommittén, 1992, s. 360.
102 Ett sätt att skilja mellan begreppen ”bildning” och ”utbildning” är att säga att utbildning syftar till   
    att ge speciella kunskaper, medan bildning på ett annat sätt än utbildning innebär ett  
    självreflekterande arbete. 
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man i Lpf -94, har gjort en distinktion mellan så kallade strävansmål (som ska ange 

inriktningen på skolans arbete) och uppnåendemål, och där ett av strävansmålen 

utgörs av att eleverna ska lära sig att tänka kritiskt; något som går hand i hand med 

bildningsbegreppet. Bildning som ett uppnåendemål blir ju en självmotsägelse. I de 

äldre läroplaner jag studerat verkar däremot kritiskt tänkande betraktas mer som ett 

uppnåendemål (trots att det inte framgår explicit; måldistinktionen fanns ju ännu inte) 

och i dessa omtalas heller inte bildningsbegreppet. Vi kan alltså, från och med Lpf -

94, se en tydlig koppling mellan bildning (i dess äldre betydelse) och kritiskt tänkande 

och att det kanske inte är så meningsfullt att tala om kritiskt tänkande om vi inte 

samtidigt också för in begreppet bildning i diskussionen.103  

8 Behovet av en konkretisering i pedagogiska sammanhang

Vi har konstaterat att formuleringarna av kritiskt tänkande först i samband med Lpf -

94 får en någorlunda historisk-filosofisk koppling i och med aktualiseringen av 

bildningsbegreppet, till skillnad från tidigare läroplaner där formuleringarna verkar 

vara en indirekt konsekvens av anammandet av andra idéer. Vi är fortfarande långt 

ifrån ett klargörande av vad begreppet syftar eller borde syfta till, men vi kan kanske 

ändå säga att vi har gjort en grov inringning av den historisk-filosofiska kontexten.  

     Fortfarande råder en stor osäkerhet om vad kravet på kritiskt tänkande innebär och 

det blir svårt för enskilda lärare, som förväntas efterfölja läroplanen, att veta hur de 

ska lägga upp undervisningen så att detta kriterium uppfylls. För att den svenska 

skolan ska bli likvärdig104 krävs det tydlighet i vad som menas med kritiskt tänkande, 

annars kommer det att råda ett alltför stort godtycke när det gäller värdering och 

innebörd av begreppet kritiskt tänkande, bland annat beroende på vilka 

kunskapsfilosofiska och etiska värderingar som den individuella läraren utgår ifrån. 

     Närmast har jag för avsikt att lyfta fram några av mina tankar kring kritiskt 

tänkande och diskutera hur en konkretisering av detta begrepp skulle kunna se ut. 

8.1 Ett förslag till konkretisering

Jag är av den åsikten att innebörden av kritiskt tänkande i de pedagogiska 

sammanhangen bör bestämmas med hjälp av olika kritiska traditioner som förebilder. 

                                                
103 Intressant i sammanhanget är att Siegels syn på kritiskt tänkande, som jag tidigare presenterade, inte 
    behöver innefatta en integrering av bildningstanken för att göra kritiskt tänkande rättvisa. Han verkar 
    snarare se syftet med kritiskt tänkande i att forma en viss bestämd människotyp och hans syn är 
    därmed förenlig med att se just kritiskt tänkande som ett uppnåendemål.
104 I Lpf -94 står det uttryckligen att gymnasieskolan ska vara likvärdig, se s. 4 i Lpf -94.
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Det finns många filosofiska och pedagogiska publikationer kring kritiskt tänkande 

som kan ligga till grund för en konkretisering av begreppet. Att bara ha med 

begreppet i läroplanerna för att det låter vettigt kan inte utgöra en bra anledning. Att 

försöka ge en konkret innebörd av begreppet utan att hänvisa till någon/några kritiska 

traditioner och samtidigt behålla namnet känns konstigt. I så fall är det bättre att 

mynta ett nytt uttryck (med tydligt tillhörande definition), som inte för tankarna till ett 

begrepp som faktiskt har tydlig historisk-filosofisk koppling.

     Som vi konstaterade tidigare så är ett förhållningssätt som förespråkar kritiskt 

tänkande inte ett värderingsfritt förhållningssätt. Det är därför viktigt att komma ihåg 

att de värderingar som ligger till grund för det kritiska tänkandet och som ju mer eller 

mindre verkar göra anspråk på att vara universella, är just värderingar och därmed inte 

faktuella påståenden och att dessa härrör från 1700-talets upplysning. Det kan därför 

vara viktigt att inse att delar av denna värdegrund inte på något sätt är självklar för 

alla och därför bör det enligt min mening motiveras varför just denna värdegrund och 

därmed också i förlängningen kritiskt tänkande bör ges utrymme inom skolans värld. 

Jag anser att upplysningstankarna, åtminstone till viss del, kan motiveras av 

vetenskapligt tänkande. Därför kan det vara lämpligt att i värdegrundskapitlet 

motivera varför just dessa upplysningstankar (och i förlängningen den humanistiska 

värdegrunden) ska appliceras inom skolvärlden, och inte bara rada upp värderingar

som obestridliga sanningar.

     Om vi ska sammanfatta ovanstående tankegångar så vill jag alltså förespråka 

följande: 

1) En precisering av vad begreppet kritiskt tänkande står för. En diskussion som 

gärna får utgå från olika kritiska traditioner.

2) En motivering till varför just kritiskt tänkande bör ges utrymme inom skolan. 

Ur dessa två punkter följer sedan (mer eller mindre av sig självt) en tredje punkt, 

nämligen:

3) Så här ska kritiskt tänkande integreras och utformas i den svenska 

gymnasieskolan.

Givetvis är ovanstående resonemang en förenkling, men grundtanken kan 

förhoppningsvis leda oss en bit på vägen.
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     Utöver ovanstående mycket förenklade förslag till tillvägagångssätt, så uppstår en 

rad konkreta frågor som vi tvingas ta ställning till för att kunna precisera innebörden 

av kritiskt tänkande. Jag tänkte diskutera dessa härnäst.  

8.2 Ska begreppet ges en snäv eller vid tolkning?

En intressant fråga blir om vi ska ge innebörden av kritiskt tänkande en snäv eller vid 

tolkning? En svår avvägning blir att avgöra i hur stor utsträckning kritiskt tänkande 

bör reduceras till att enbart handla om teknik. Om denna reducering görs alltför snäv 

missar vi Siegels och även Ennis tankar om att kritiskt tänkande innefattar andra 

egenskaper utöver skicklighet i att granska och värdera påståenden. Siegel menar ju, 

som tidigare nämnts,105 att kritiskt tänkande inte endast handlar om en uppsättning 

kognitiva färdigheter, utan att det också handlar om att förstå betydelsen av karaktär, 

värden och andra moraliska dimensioner av begreppet och att vara en speciell person. 

Hur kan vi definiera kritiskt tänkande så att det även rymmer dessa dygder? Dessutom 

betonar ju Kant, som tidigare nämnts,106 den självkritiska sidan, vilket knappast ryms 

i en snäv tolkning.  

     Å andra sidan, om vi ger begreppet en alltför vid innebörd så uppstår svårigheter i 

att bedöma den enskilde elevens förmåga till kritiskt tänkande och läraren får därmed 

också svårigheter i att integrera begreppet i elevens betyg. Det vore förvisso mycket 

praktiskt om kritiskt tänkande kunde översättas till i praktiken observerbara storheter i 

den pedagogiska målbeskrivningen. Detta skulle underlätta för läraren, inte bara i 

utvärdering av eleven utan en sådan storhet skulle också fungera som ett tydligt 

pedagogiskt direktiv. Men, även om det vore önskvärt ur ett praktiskt perspektiv, att 

kritiskt tänkande skulle kunna vara en slags färdighet som går att mäta i någon 

bemärkelse, så låter sig detta knappast göras. Sammanfattningsvis kan vi konstatera 

att ju snävare tolkning, ju mer missvisande innebörd av begreppet, ju vidare tolkning, 

ju svårare att fånga begreppet i betyget.   

8.3 Ska begreppet betraktas som en generaliserbar färdighet? 

En intressant aspekt av kritiskt tänkande är om det ska betraktas som en 

generaliserbar färdighet som kan användas inom i princip alla olika områden (såväl 

inom olika akademiska ämnen som i vardagen) eller om kritiskt tänkande ska ses som 

ämnesberoende. Den här frågan lyfte jag fram redan i samband med presentationen av 

                                                
105 Se kapitel 3.4 ”Harvey Siegel” i denna uppsats.
106 Se kapitel 2.1 ”Immanuel Kant och upplysningen” i denna uppsats.
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de informella logikernas syn på kritiskt tänkande. Som tidigare nämnts,107 så svarar 

McPeck ”nej” på frågan, medan Siegel lutar mer åt ett ”ja”.

     En förutsättning för att kunna tänka kritiskt är att man som elev har baskunskaper 

inom ämnet i fråga. Eleven är inte mogen förrän dessa kunskaper har införlivats.108

Förvisso är det enligt Siegel möjligt att ställa upp allmänna kriterier för vad ett kritiskt 

tänkande borde innebära,109 och visst kan man tänka sig att många vardagsproblem 

kan lösas utifrån sådana kriterier, där man inte är i behov av speciellt avancerade och 

ovanliga bakgrundskunskaper. När det gäller problem i specifika ämnesdiscipliner är 

jag dock tveksam till Siegels idéer. 

     Visst är det möjligt att ställa upp en punktlista med tips om vad ett kritiskt

tänkande skulle kunna tänkas innebära, men samtidigt tänker jag ändå att en sådan 

lista måste bli ganska begränsad och att den inte kan fungera på annat sätt än att just 

ge övergripande små tips. Det är ofrånkomligt att inse att olika ämnesdiscipliner har

olika epistemologi och av denna anledning kan kritiskt tänkande inte betraktas som en 

generaliserbar färdighet. Den kritiska gränsdragningen blir därmed när man ska anse 

att ämnesberoende baskunskaper påverkar förmågan till att kunna tänka kritiskt.  

     Om vi istället utgår från McPecks synsätt bör inte kritiskt tänkande ses som ett 

isolerat begrepp som kan extraheras och bilda en självständig disciplin som sedan 

skulle kunna gå att förankra på likartat sett inom valfritt ämnesområde. För att kunna 

anlägga ett kritiskt tänkande inom en viss disciplin måste man enligt honom först 

förses med den epistemologi som gör sig gällande inom just den disciplinen. Om vi 

försöker integrera McPecks synsätt i lärostadgorna, så kan det (utifrån hur jag tolkar 

hans idéer) förvisso vara rimligt att i ett övergripande dokument som Lpf -94 endast 

formulera det kritiska tänkandet som något mycket övergripande och inte inom ramen 

för det aktuella dokumentet gräva ner sig i detaljer. Däremot måste då de olika 

kursplanerna för respektive ämne, i högre utsträckning än idag, uppmärksamma vilka 

epistemologiska grunder det kritiska tänkandet vilar på. Exempelvis borde innebörden 

av kritiskt tänkande för matematikämnet inte ha särskilt hög relevans för 

historieämnet och vice versa. 

                                                
107 Se kapitel 3.2 ”John E. McPeck” respektive 3.4 ”Harvey Siegel” i denna uppsats.
108 Lindqvist & Hyltegren, 1995, s. 12.
109 Se kapitel 3.4 ”Harvey Siegel” i denna uppsats.
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9 Avslutning

Nyckelbegreppen när de nya pedagogiska idealen formulerades i mitten av förra 

seklet var samarbetsförmåga, självständighet och kritisk förmåga, varav särskilt de två 

senare ofta nämns tillsammans.110 Under en lång följd av år har sedan kunskapen om 

samverkan individ/grupp vuxit. Dessa kunskaper reflekteras i läroplaner som 

detaljerade anvisningar om hur läraren bör gå till väga för att träna självständighet och 

samarbetsförmåga hos eleverna. För det kritiska tänkandet, som tillskrivs samma vikt, 

gäller däremot att det råder en stor brist på metodiska anvisningar,111 och oavsett om 

det faktiskt förekommer någon träning i att lära sig att tänka kritiskt i våra skolor, så 

är det ett faktum att det finns direktiv om att sådan träning ska förekomma. För att den 

svenska gymnasieskolan ska bli likvärdig krävs det tydlighet i vad som menas med 

kritiskt tänkande. Det råder idag en alltför stor oklarhet om innebörden av kritiskt 

tänkande och om jag får hårdra lite så är det enda som man är överens om att kritiskt 

tänkande är något eftersträvansvärt. Det krävs därför en konkretisering av begreppet 

som sådant. En av de få anvisningar som uttalar sig om hur kritiskt tänkande i 

praktiken ska integreras i undervisningen är att man lyfter fram svenskämnets centrala 

roll för kunskapsutveckling och utvecklande av elevens förmåga till kritisk 

prövning.112  

     Läroplaner är viktiga för skolans riktlinjer, men jag har samtidigt svårt att förstå 

varför utformningen och definitionen av ingående begrepp och fenomen som man 

hänvisar till måste vara så allmänna och oprecisa. Varför inte formulera en 

motsägelsefri, mer specifik läroplan som faktiskt går att förankra i verkligheten? Om 

en sådan läroplan tas fram kanske avståndet mellan vision och verklighet krymper, 

vilket på sikt förhoppningsvis kan resultera i att skolväsendet uppmärksammar de 

undervisningsproblem som finns ute på skolorna och att läroplanen då kan fungera 

som ett stödjande dokument och inte likna en ouppnåelig och främmande utopi.

9.1 Uppslag till framtida aktionsforskning

I slutskedet av arbetet med denna uppsats funderade jag kring ett möjligt uppslag till 

så kallad aktionsforskning, vars grundidé är att genomföra en studie över forskning 

som vill medverka till att förändra i praktiken.113 En tanke som växte sig allt starkare 

allt eftersom jag skrev var om ett genusperspektiv skulle kunna bidra med nya 

                                                
110 Willner, 1986, s. 17.
111 Willner, 1986, s. 19.
112 1993, s. 57 bilaga 2.
113 Mattsson, 2004, s. 10.
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dimensioner till begreppet kritiskt tänkande. En annan vidgning, som känns angelägen 

utifrån den kritik som riktats mot just kritiskt tänkande, är att utreda kopplingen 

mellan kritiskt tänkande och beaktandet av känslor och emotioner. Detta är frågor 

som inte kan få sina svar i denna korta text, utan som kräver större tidsresurser.

9.2 Slutord

Att den problematik som tas upp i denna studie har relevans för lärarutbildningen är 

tydligt i och med den ständigt pågående debatten kring just kritiskt tänkande inom 

utbildningsområdet. Jag ser med spänning fram emot att få följa utvecklingen av detta 

viktiga begrepp och min förhoppning är att större utrymme kommer att ges för 

begreppet kritiskt tänkande i framtida läroplaner och tillika kursplaner.  
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