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FÖRORD 
 
 
Ett stort tack till den klass där jag bedrivit detta examensarbete samt till mina två 

praktikhandledare, vilka arbetet igenom kommit med goda råd och idéer och som möjliggjort 

det praktiska genomförandet.  

 

Sist men inte minst vill jag tacka min vetenskapliga handledare, Bo Renberg,  som hela tiden 

trott på idén, kommit med litteraturuppslag samt stöttat mig i utformandet av den teoretiska 

delen av detta arbete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRAKT 
 
 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur elever utvecklar sitt kritiska och kreativa 

tänkande och sin förmåga att argumentera för sina åsikter. Min praktikklass utgjordes av 19 

elever på gymnasiets Samhällsvetenskapliga program årskurs 2. Den mätmetod jag nästan 

uteslutande använt mig av är elevtextanalys och de bedömningskriterier jag använt mig av är 1) 

kritiskt tänkande – att ”granska, pröva, jämföra, reflektera över, tolka, analysera, bedöma, 

ifrågasätta och värdera” 2) kreativa infallsvinklar – att ”filosofera, förstå, fördjupa, utforska, 

utveckla, visualisera” 3) argumentationsförmåga – att ”identifiera tes och argument”. 

Resultatmässigt visar eleverna upp ett ökat kreativt tänkande genom att i högre utsträckning 

utveckla perspektiv, se lösningar och skapa visioner. Beträffande kritiskt tänkande och 

argumentationsförmåga har eleverna visserligen skapat nya frågeställningar, men 

undersökningen är för begränsad, för att det skall gå att peka på några klara tendenser. 
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1. BAKGRUND 
 
 
1.1 Inledning 

Tillgången och närheten till information har genom TV- och datorteknikens försorg blivit 

ofantlig men också mer svåröverskådlig. För många innebär detta mediebrus en svår-

genomtränglig djungel av sensationslystnad och spekulationsiver. Den farhåga man som lärare 

då kan erfara är hur vi skall lotsa oss fram genom denna svårtydda tillvaro om vi inte äger 

språket och den medvetenhet den förser oss med? Genom språket blir vi varseblivna om oss 

själva och den verklighet som vi de facto ställs inför och kan utifrån denna vetskap på ett mer 

konstruktivt och inkännande sätt interagera med vår omgivning. Att ha förvärvat språkkunskap 

är således inte bara en fråga om formella färdigheter. Samhällets krav på precision i olika typer 

av utsagor samvarierar med problemställningens art, omfattning och inriktning. Vi medborgare 

kan genom träning tillägna oss kunskaper som i sin tur möjliggör en ökad medvetenhet kring 

allehanda samhällsfenomen, inte minst det som förmedlas i våra medier. Artikulerandet av 

värderingskonflikter, formulerandet av kunskap och uttolkandet av mönster och tendenser 

bottnar i hur väl vi nyttjar vår språkliga medvetenhet. Betydelsen av att utveckla kommunikativ 

kompetens kan inte nog understrykas, oavsett vad som avses, skriftlig eller verbal förmåga, och 

skolan har i detta avseende en utomordentligt viktig funktion att fylla. Orden styr tänkandet och 

tänkandet påverkar handlandet vilket i sin tur förutsätter att man äger förmågan att koppla 

samman reflektion och skeende. Personligen anser jag att själva reflektionen fördjupas om var 

och en börjar med att nagelfara och sätta ord på sitt eget tänkande och att denna process som 

leder till utveckling. Ett kritiskt förhållningssätt bör således föregås av självreflektion och 

förhoppningsvis utmynna i ett konstruktivt tänkande. 

 
På ett tidigt stadium bestämde jag mig för att utvecklingsarbetet skulle innehålla argumentation 

och kritiskt tänkande men det som definitivt avgjorde inriktningen var Skolverkets slutsatser 

utifrån projektet ”Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål” där en konstaterad 

brist på kritiskt tänkande och dialog i skolan kopplas samman med uppgifternas art och förmåga 

att beröra. Utifrån dessa nyvunna kunskaper beslöt jag mig för ett aktuellt tema, terrorism, där 

elevers kritiska tänkande och argumenteringsförmåga skulle vara det primära. Fördelen med 

tematisk arbetsgång är enligt läskonsulenten Connie de Capite att centrala begrepp kan 

utvecklas och klargöras samtidigt som reflektionsprocessen får en skjuts framåt. Detta innebär 

att ”ett kritiskt och kreativt tänkande kan utvecklas och medverka till meningsfull inlärning” 

(Selander, 1991, s. 97).     
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1.2 Förankring i styrdokument 

Beträffande de generella målen uttrycks det i 1994 års läroplan varje elevs rättighet att kunna få 

”använda sina kunskaper som redskap för att reflektera över erfarenheter, kritiskt granska och 

värdera påståenden och förhållanden” samt det önskvärda i att varje elev dessutom ”ökar sin 

förmåga att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl empirisk kunskap och 

kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska överväganden”(Lpf 94, Mål att sträva mot, s. 11). 

Vidare sägs det att det åligger skolan att varje elev efter slutfört program ”har förmåga att 

kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning 

i olika värderingsfrågor,” (Lpf 94, Mål att uppnå, s. 12). I de särskilda programmålen kan man 

för Samhällsvetenskapsprogrammet läsa att eleverna efter fullföljda studier ”har förmåga att 

formulera, analysera och ta ställning i aktuella frågor” samt att eleverna ”skall kunna uttrycka 

sig nyanserat i tal och skrift i argumenterande och utredande sammanhang” (Lpf 94, Strävan, s. 

32) vilket väl stämmer överens med mina intentioner. 

 

Vid en fokusering på kärnämnet Svenska och dess karaktär kan bl.a. följande läsas: ”Arbetet 

skall bidra till […] att utveckla förmågan att tolka, reflektera över och kritiskt granska olika 

typer av text.” Dessutom framhålls det faktum att läsandet, skrivandet och talandet blir 

meningsfullt ”när eleverna får svar på frågor om sig själva och sina relationer till andra, till 

historien, till nutiden eller till framtiden” (s. 35). Här visar resonemanget på att lärandet ofta blir 

verkningfullt om dess moment på något sätt anknyter till verkligheten och den omvärld 

eleverna möter i vardagen. Alltför abstrakta diskussioner tenderar ofta att bli en 

skrivbordsprodukt utan egentlig koppling till det primära dvs. att eleverna genom inkännande 

reflektioner kan upptäcka sig själva och sina ställningstaganden. 

 

I kursplanen för svenska kurs A, ’Språket och människan’, står det att eleverna efter 

genomgången kurs skall ”kunna formulera egna tankar, iakttagelser och jämförelser” samt att 

på ett klart och koncist sätt verka till en förmedling av åsikter genom skrivande eller genom att 

”aktivt och konstruktivt” delta i samtal och diskussioner med olika syften (s. 36). Beträffande 

kurs B, ’Språk – litteratur – samhälle’, betonas det att kunskapandet har en analytisk inriktning 

där eleverna efter genomförda studier kan ”analysera och samtala om budskap i texter av olika 

slag i olika medier för att kritiskt granska och bedöma deras innehåll och syfte” (s. 36).  
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1.3 Kritiskt tänkande 

Vikten av att tillägna sig ett kritiskt tänkande betonas starkt i skolverkets rapport nr. 175 

angående Läroplanerna i praktiken där man som skäl anger det alltmer mediedominerade 

samhällslivet och det ”accelererande informationsflödet”. Men vad innebär konkret ett kritiskt 

granskande angreppssätt? Skolverkets definition i rapporten är att inte ta varje påstående för 

sant utan att värdera dess hållbarhet och relevans  samt att verifiera dess sanningshalt genom 

andra källor. Dessutom menar Skolverket att man inte skall dra sig för att ifrågasätta 

auktoriteter. (Skolverket 1998, s. 141). Vidare konstaterades i utvärderingen som omfattar 5 

kunskapsområden, 1440 elever från grund- och gymnasieskolor, att de studerandes förmåga till 

reflexion och kritiskt tänkande stimulerades när de ställdes inför dilemman som på allvar 

berörde dem, vilket för övrigt stämde in på de erfarenheter jag själv fått. 

 

Vilka kriterier och definitioner har den tidigare forskningen då utgått ifrån beträffande kritiskt 

tänkande? Svar på den frågan får man bl.a. i högskolelektor Sven-Åke Selanders översikt 

Reflektion och kritiskt tänkande från maj 1991. Han tar bl.a. upp ’Critical Thinking Movement’ 

(CrThM), en rörelse vars hemvist är Kalifornien, där man årligen ordnar en stor konferens kring 

kritiskt tänkande. Richard W. Paul, verksam vid Sonoma State University, är en av 

förgrundsgestalterna för rörelsen och har angett en fundamental princip för verksamheten, 

nämligen att ”olika frågor kräver olika sätt att tänka”. Han gör en uppdelning och drar en 

skiljelinje mellan dels ett ’instinktivt’, icke skolat sätt att tänka, dels ett ’systematiskt’, byggt på 

förmågan att rationellt bearbeta problem, samt åtskiljer insamlande av empiriska data, kritiskt 

granskning av data och analyserande av underliggande hypoteser och värderingar (Selander, 

1991, s. 95). I Critical Thinking-rörelsen har inriktningen främst avsett att lära eleverna 

reflektera över erfarenheter i anslutning till skolans ämnesundervisning. Mycket av innehållet 

har således haft som mål att göra de studerande medvetna om att kunskaperna till stor del 

handlat om dem själv och deras livsvärld. Vilken didaktisk ledstjärna man i stort vill uppnå 

framgår av följande proklamation:  

 

Förändringen i världen går allt snabbare, och undervisande institutioner har inte hunnit med 

[…] Elever lär i de flesta fall inte hur de skall arbeta och tänka självständigt. […] De lär 

inte hur de skall analysera olika typer av logik i skilda frågor och problem som de möter 

eller hur de skall anpassa sitt tänkande till dessa problem.  De lär sig inte hur de skall 

komma in i andras tänkande eller hur de skall handskas med skiljaktiga ståndpunkter. De 

lär sig inte bli kritiska läsare, författare, talare och lyssnare  (Selander, s. 117). 
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”Att komma in i andras tänkande”  och som det också står ”att använda sitt modersmål klart, 

precist och övertygande” förutsätter att man är ’litterat’, dvs. att man genom litteratur och annan 

typ av läsning uppövat en känsla för språk och stil. Här kan man tänka sig att det tema eller 

moment man tänkt genomföra kan ta avstamp i en analyserbar och för ungdomar lättläst bok 

eller tidningsartikel, vilken får tjäna som en emotiv introduktion till det man som lärare ämnar 

ta upp. Richard W. Paul anser att människor lär vad de vill lära sig och är därför förbundet med 

individers grundläggande värderingar. Det kritiska tänkandet har enligt Paul följaktligen med 

personlighetsutveckling, individuellt och socialt, att göra (Selander, s. 119) För att helt eller 

delvis undgå ett okritiskt förhållningssätt måste man öva sin färdighet i att formulera, analysera 

och fastställa: 

 

1 vilket problem eller vilken fråga det rör sig om 

2 avsikten eller målet för tänkandet 

3 referensramar eller synpunkter 

4 antaganden 

5 centrala begrepp och idéer 

6 principer eller teorier 

7 bevis, data och skäl 

8 tolkningar och krav 

9 slutledningar, reflektioner och tankelinjer 

10 förutsättningar och följder  

              (Selander, 1991,s. 119) 

 

Dessa premisser för kritiskt tänkande ingår till stora delar också i momentet argumentations-

analys och i de argumentationsmodeller som jag tänkt begagna mig av i detta utvecklings-

arbete, vilka jag återkommer till i nästföljande avsnitt  ”Argumentation”. 

 

En annan viktig förträdare inom den kritiska skolan är Robert H. Ennis, som genom Illinois 

Critical Thinking Project inriktat sig på testning av resultat av kritiskt tänkande i skolan. Ennis 

ger följande definition: ”kritiskt tänkande är rationellt, reflekterande tänkande som koncentrerar 

sig på vad man skall tro eller göra”. Uifrån detta har han konstruerat en egen grundmodell för 

kritiskt tänkande där han gör åtskillnad mellan egenskaper (dispositions) och förmåga 

(abilities). Några av ’egenskaperna’ kommer jag att utnyttja i mitt arbete t.ex. att eleverna  

söker en klar formulering för tesen, söker skäl, söker alternativ, söker dra slutsatser , söker bli 

så exakt som ämnet tillåter (Selander, s. 122 f ).  
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Det Ennis i kritiskt hänseende främst vill motverka är att slutsatser leder till värdeomdömen. 

Följaktligen måste man vara observant på ”mot vilka bakgrundsfakta man gör detta, bedöma 

konsekvenserna, klargöra vilka olika alternativ som finns, försöka finna ut den rätta balansen 

mellan olika krav, väga för och emot och söka komma till ett resultat”. Selander konstaterar att 

Ennis uppfattning om värderingar tycks äga mindre av moralisk innebörd och mera av att vara 

förvissad om att ens ståndpunktsantaganden vilar på rationell grund (Selander, 1991, s. 126). R. 

W Paul går in på argumentationens betydelse, speciellt i avseende på moraliska dilemman, och 

menar att individen måste kunna skilja ”fakta från moralprinciper, värderingar och ideal” (s. 

127). Detta låter sig dock inte göras om inte vi som kritiska betraktare har en strävan att 

bedöma ett skeende ur olika aspekter, t.ex. sociala, religiösa och ekonomiska samt att vara 

öppen för alternativa lösningar, vilket i sin tur förknippas med ett kreativt tänkande. 

 

Ett annat belysande exempel ur Critical thinking-rörelsen är Connie de Capites spiralmetodik 

där ”tänkande, skrivning och läsning tjänar utveckling (breddning och samspel), progression 

(gå från konkret till abstrakt), kumulativ ,eg. anhopning, (lektioner, färdigheter och begrepp 

bygger på varandra)” , dvs där lektioner, färdigheter och begrepp går i ’spiral’ och hakar fast i 

varandra. I sin undervisning utgår hon ofta från begrepp; t.ex. begreppet ’konflikt’ ur vilket hon 

plockar ut ett tema där eleverna känner att studierna känns angelägna, vilket i sin tur gör att 

centrala begrepp efterhand kan fördjupas och synliggöras. På det sättet främjas ett holistiskt 

studium dvs. att ”innehåll och färdigheter, personlighetsutveckling och kritiskt tänkande” 

skapar ett helhetssammanhang, samtidigt som ett kreativt och kritiskt tänkande kan utvecklas. 

(s. 97) 

 

I de Capites metodik ingår ett slags ’sokratisk frågeprocess’, dvs. en successiv bearbetning och 

gruppering av olika frågeställningar. Denna frågeindelning kan omfatta; utgångspunkter och 

perspektiv, klargörande, prövning av antaganden, prövning av skäl och bevis osv. Connie de 

Capite betonar betydelsen av att först identifiera problemet och sedan ge eleverna tid för 

eftertanke och reflektion för att därefter utröna vilka idéer och tankeflöden som problemet gett 

upphov till. Det primära i detta skede är att problemformuleringen verkligen leder till reflektion 

och kritiskt tänkande. Enligt min  mening är en idéstorm ett lämplig sätt att inleda ett arbete där 

kritiskt tänkande står i förgrunden. Mitt tema, terrorism, bär på aktualitetens prägel och kan 

genom sin komplexitet ge upphov till diskussioner och ställningstaganden kring godhet och 

ondska, etik och moral. Förhoppningsvis leder tematiken, problemformuleringen och 

uppläggningen av arbetet också till ett kreativt tankeflöde där olika perspektiv och infallsvinklar 



 

 

 

6

penetreras och värderas. En betydelsefull del i denna progression är en viss förtrogenhet med 

användandet av teser och argumenttyper, vilket jag redogör för i kapitlet som följer.  

 
 
1.4 Argumentation 

Argumentering är att antingen föra fram skäl och ta ställning för någonting eller argumentera 

mot detsamma. Det finns dock en osäkerhetsfaktor med i bilden som man måste kalkylera med, 

vilket även kan inverka negativt på det arbete kring argumentation och kritiskt tänkande som 

jag valt att genomföra. Universitetslektor Jan Evers, preciserar detta närmare i sin lärobok Att 

analysera argument (1974): ”Om ett argument inte kan förstås av mottagaren, så är denne 

oförmögen att uppfatta detta det som ett argument, han vet inte vad han skall taga ställning 

till.” (s. 47) Därmed förfelas argumenteringens reella syfte och verkan.  

 

Huvudtanken med mitt utvecklingsarbete beträffande argumentation är inte att avkräva eleverna 

resonemang med logiskt bindande beviskedjor utan istället förmå eleverna att strukturera sina 

idéer efter en valfri tes, utifrån temat. Boel Englund har i sitt arbete Språk, argumentation och 

vetenskaplig verksamhet uttryckt en liknande tankegång vid betoning av argumentationen som 

en ”strävan efter vidsyn och kritisk reflektion, önskan att underkasta både egna och andras 

argument samma kritiska granskning, vägandet och bedömandet efter bästa förmåga” (Englund, 

1994, s. 34). 

 

Ett led i min uppläggning av arbetet består i att förmå eleverna att observera och ta ställning till 

olika typer av resonemang. Genom att eleverna får lära sig upptäcka att materialet kan tolkas på 

olika sätt samt att ge akt på när åsikter, ideal och fakta blandas stimuleras det kritiska tänkandet. 

Christina Kärrqvist konstaterar i sin undersökning om Gymnasieelevers problemlösande 

färdigheter att elevernas val av argument bl.a. visar på en emotiv förmåga samt på en känsla för 

etik och moral. Argumenten kan enligt Kärrqvist delas in i tre grupper: 

 

 1) Känslomässiga argument – starkt känsloladdade privata åsikter som ibland tenderar att 

glida över i abstrakta   och  vaga resonemang. 

2) Sakligt grundade –  förnuftsmässiga, logiska resonemang byggda på faktamässig grund.  
3) Etiska överväganden – värderingar  och ideal i termer av rätt och fel. 

   (Kärrqvist, 1996, s. 78 f) 
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Genom att eleverna i min egen studie genomför en idéstorm vilken de själva innehållsmässigt 

utifrån ovanstående argumentkategorier får analysera, uppövas även den kreativa förmågan, 

dvs. förmågan att uppmärksamma och utveckla olika perspektiv och infallsvinklar.  

 

De beståndsdelar som bär upp mitt utvecklingsarbete inom argumentation baseras främst på 

Ingegerd Blomstrands och Lennart Björks argumentationsmodell i Tanke-och skrivprocesser 

från 1994 [ny utökad upplaga 1999, står angiven i min litteraturförteckning]. Modellen består 

av följande delar: 

 

• Tes. I en god argumentation behövs ett klart ställningstagande (med tillräcklig 

information för att mottagaren skall förstå vad det är du tar ställning till). 

• Förargument. För att stödja tesen behövs förargument. De bästa argumenten är 

faktaargument eller sakskäl, dvs. argument som bygger på bevisbara fakta.  

• St ödargument. Ett ensamt argument räcker inte för att övertyga mottagaren. 

• Motargument. I en argumentation bör man – för att visa tolerans och öppenhet för 

andras åsikter – också ta upp möjliga motargument (dvs. argument som talar emot tesen 

eller emot något av ens egna argument). 

• Argument mot motargument. För att kunna bemöta och/eller avvisa ett motargument 

behövs också argument. 

• Stödargument för argumentet mot motargument. Här bygger man ut sin ståndpunkt för 

att om möjligt vända resonemanget.  

 (Efter Björk & Blomstrand, 1999, s. 104) 

 

Om kriterierna för en tes skriver Boel Englund i forskarrapporten från 1994 bl.a. att tesen själv 

inte kan fungera som ett slags argument för ett påstående. För att ett påstående skall kunna 

fungera som tes i en text måste den inneha en central position, t.ex. i rubriken. Dessutom måste 

det i texten finnas argument för (eller emot) denna utsaga. Beträffande argumenten säger hon 

att sammansatta argument bör brytas upp och behandlas ett i taget. För att ett påstående skall 

kunna fungera som ett argument ska det vara avsett att stöda eller motbevisa tesen eller ett 

annat påstående. (Englund, s. 38).  

 

Utgångspunkten för en argumenterande text bör således vara att ha en tes som man vill backa 

upp eller vederlägga, och denna tes eller påstående kan med fördel vara densamma som textens 

rubrik. Kärnfrågan bör definieras på sådant sätt att det man tar ställning för eller emot tydligt 

framgår. Hur hållbart eller relevant ett argument är avgörs av vilken relation det har i 
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förhållande till tesen. Jag vill dock poängtera att ett logiskt tänkande inte alltid behöver vara 

liktydigt med ett kritiskt, eftersom det logiska tänkandet ofta är sammankopplat med de 

värderingar man har. Argumentationen bör vara en metod för kritiskt tänkande och som sådan 

ett sätt att reflektera över sina egna uppfattningar. Ord speglar värderingar och ords 

värdeladdning kan vilseleda det kritiska tänkandet, vilket följande avsnitt visar prov på. 

 
 
1.5   Kreavision och värdeladdning 

Språket strukturerar verkligheten och har en förmåga att skapa enhet i mångfalden. Därigenom 

kan språket, genom sin räckvidd, både förena och skilja åt, vare sig det gäller attityder eller 

föreställningar. Ord och formuleringar uttrycker således ofta en viss attityd till eller värdering 

av den företeelse de syftar på. Härigenom avses ordets eller formuleringens specifika 

värdeladdning. Lennart Hellspong & Barbro Söderberg har  i Grepp om språket (1975) 

beskrivit språket som kommunikationsmedel och tankeredskap. De tar bl.a. problemet med att 

associativ mångtydighet kan användas i vilseledande syfte eftersom utsagor ibland kan tolkas på 

olika sätt. Exemplet som tas upp handlar om en politiker som avger ett löfte om att skatterna 

inte kommer att höjas om hans part kommer till makten, men formuleringen är i praktiken så 

allmän, att den bortser ifrån att det finns olika typer av skatter, t.ex. mervärdersskatt. Detta 

påverkningsmedel är ett av de mest utnyttjade eftersom man i efterhand kan slå ifrån sig genom 

att säga att man blivit feltolkad (Hellspong & Söderberg, 1975 , s. 107). Ett annat slående 

exempel är om en person förklarar att denne är positiv till befogade förändringar. Härigenom 

undviker han att inta någon fast ståndpunkt, vilket benämns som en propagandistisk plattityd, 

dvs. en sakligt intetsägande fras som på ytan ger sken av något positivt (s. 98).  

 

Hellspong och Söderberg pekar också på det faktum att betydelseinnehållet direktpåverkar 

värdeladdningen hos två ord, även när de används om samma fenomen. Personer som genom 

attentat bekämpar en förtryckarregim skulle kunna betecknas såväl med benämningen ’terrorist’ 

som med benämningen ’frihetskämpe’. De två benämningarna skulle således i en given 

språksituation kunna syfta på samma individer. Men benämningen ’terrorist’ förmedlar avgjort 

en negativ känsloladdning, medan frihetskämpe betecknar något positivt. (Hellspong & 

Söderberg, s. 48) I Vägar genom texten (1997) skriver Hellspong att värdeord kan betecknas 

som socialt ”betydelsefulla inte bara genom sin direkta attitydpåverkan utan också genom att de 

kan visa på en värdegemenskap som redan finns mellan deltagarna. Ibland är det nog deras 

viktigaste uppgift: att bekräfta en samhörighet” (s. 170). Boel Englund anser att sensiviteten för 

ords och beteckningars värdeladdning, och ordets makt över tanken, är ett utmärkande drag i de 
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senaste decienniernas svenska samhälle.Vidare anser hon att det beklämmande med alla dessa 

starkt värdeladdade ord är att de har en så stor genomslagskraft att många vill använda dem för 

sina egna syften, och med en innebörd som man själv vill ge dem (Englund, 1994, s. 20) Man 

kan i sammanhanget nästan drista sig till att säga att det inte endast är en rättighet utan också en 

medborgerlig skyldighet att tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt.  

 

En annan aspekt på, och som en följd av kritiskt tänkande är att reflekterandet och insikten 

skapar ett mervärde i form av kreativitet. Enligt min mening underlättar temaundervisning detta 

slags tänkande eftersom man då ges tillfälle att successivt utveckla en generell förståelse av 

olika betingelser. Eleverna pluggar i detta avseende inte in osammanhängande fakta för att 

reproducera kunskaper. I stället bör lärandet ses som en process karakteriserad av en pendling 

mellan konkret (vardagshändelser) och abstrakt kunskap (generella tendenser). I mitt 

utvecklingsarbete om terrorism kan den konkreta nivån symboliseras av den tragik som 

utspelade sig i New York den 11 september 2001 medan den generella tendensen kan bestå i 

den debatt och de spekulationer som följde. Här kan man tänka sig att eleverna förmedlar s.k. 

kreavisioner dvs. kreativa uttryck för egna framtidsföreställningar eller konstruktion av 

alternativbilder (Bjerstedt, 1989, s. 67). Det primära är att deltagarna i mitt projekt får tillfälle 

att medvetandegöra vad de tror, tänker, fruktar och önskar, därav rubriken: Att synliggöra 

tankar.  
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2. SYFTE 
 
 
Syftet med examensarbetet är undersöka hur elever utvecklar sitt kritiska och kreativa tänkande 

och sin förmåga att argumentera för sina åsikter. 

 
 
3.  METOD 

 
 
3.1  Bedömningskriterier 

Bedömningen av elevernas kritiska och kreativa tänkande och deras argumentation kring temat 

terrorism kommer att baseras på följande tre kriterier: 1) kritiskt tänkande 2) kreativa 

infallsvinklar 3) argumentationsförmåga. Det kritiska tänkandet innebär att deltagarna a) kan 

urskilja tre olika typer av argument: känslomässiga, sakligt grundade och etiska b) kritiskt 

granska ordval och påståenden c) ta ställning i olika värderingsfrågor d) uppfatta huvudtesen i 

olika texter. Vid definitionen av det kritiska tänkandet har jag först och främst utgått från det 

Christina Kärrqvist skriver i Gymnasieelevers problemlösande färdigheter – Om ansvar, 

samarbete, informationssökande, kritiskt tänkande och ställningstagande (1996).  Hon 

uttrycker sig bl.a. på följande sätt: ”Det gäller att systematiskt närma sig ett material och inse att 

det kan tolkas på olika sätt och att uppmärksamma då åsikter och fakta blandas och om 

resonemang är ologiska. Häri ingår att reflektera över sitt eget arbete […] och ta ställning till 

alternativa val” (s.70). För att närmare klargöra vad begreppet ’kritiskt tänkande’ konkret 

innebär mäste jag bryta ner det i förståeliga bitar och använder därför Kärrqvists uppräkning av 

”verb som anger aktiviteter i samband med kritiskt tänkande [min kurs.] Dessa verb innebär att 

”granska, pröva, jämföra, reflektera över, tolka, analysera, bedöma, ifrågasätta och värdera” 

(Kärrqvist, 1996, s. 70). Just denna definition har eleverna tagit del av vid reflekterandet av 

egna och andras ståndpunkter. Vill man ytterligare precisera vad deltagarna i min studie ägnat 

sig åt går det bra att citera Boel Englund när hon framhåller att demokratin ”förutsätter 

självständig opinionsbildning både hos den enskilde och institutioner, dvs. ’egna tankar över 

anammade idéer’ – kritisk självreflektion” (Englund, 1994, s. 45). 

 

Med kreativa infallsvinklar menas att utforska problemets art och omfattning från skilda 

utgångspunkter och med olika perspektiv. Ett exempel på detta är att utforska om  uppror,  

faktiskt kan leda till förändring och framsteg  eller om det endast är en fråga om destruktivt 

handlande. Ur ett etiskt-moraliskt perspektiv kan t.e.x. en Greenpeace-aktion vara försvarbar 
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men sett ur en företagsekonomisk aspekt är kampen att betrakta som ett hot.  Ett tredje 

perspektiv är att fråga sig hur vårt samhälle ska hantera upproret?  

 

Argumentationsförmågan slutligen, innebär att a) eleverna preciserar och konkretiserar sina 

uttryck i kommunikativt syfte dvs. att läsaren/mottagaren lätt kan förstå vad problemet / tesen 

är och samt att b) argumentationen byggs upp av relevanta argument. 

 
 
3.2 Försökspersoner 

Utvecklingsarbetet omfattade gymnasieelever från andra året på Samhällsvetenskapligt program 

i ämnena Svenska och Samhällskunskap. Klassen bestod av 19 elever varav 17 flickor. 

Anledningen till att jag bedrev arbetet med just denna klass var dels att jag under min första 

praktikperiod redan bekantat mig med eleverna, vilket underlättade implementerandet, dels att 

undersökningen innehöll moment som argumentation och kritiskt tänkande, vilket av min 

handledare i svenska ansågs som särskilt angeläget för eleverna att behärska eftersom 

kunskaperna åter kunde bli aktuella vid kommande nationellt prov. 

 
 
3.3 Bortfall  

Vid introduktion och första skrivtillfälle (arbetsblad 1) deltog 16 elever. Två elever var 

frånvarande, en lämnade inte in sitt arbetsblad. Under skrivmoment II (arbetsblad 3) deltog15. 

Fyra var frånvarande.  Sista skrivtillfället (arbetsblad 8) hade 16 deltagare. 

 
 
3.4  Material 

Idén att elever skulle skriva på speciella arbetsblad hämtade jag ur Susan Fountains Att 

undervisa för utveckling (orginalets titel: Education for development. A teacher´s resource for 

global learning, 1995. Följande arbetsblad och textmaterial ingår i arbetet: 

• Arbetsblad  1 – Idéstorm /insändare (se bilaga 1:1).  

• Arbetsblad  2 – Bokrecension (se bilaga 2:1) samt vald litteratur (bilaga 2:2). 

• Arbetsblad  3 – Argumenttyper / elevers syn på kritiskt och kreativt tänkande (bilaga 3:1).  

• Citat från idéstorm (bilaga 3:2).  

• Informationsblad kring argumentyper samt kritiskt och kreativt tänkande (se bilaga 3:3). 

• Arbetsblad 4 – Stöd- och motargument (bilaga 4:1). Texter som användes var ”Ett plagg för 

okunniga” (ur Björk & Blomstrand, 1999, s. 102 f ) samt påföljande gång ”Upprorsmakare 

eller hjälte” (Jägerhorn, Världspolitikens Dagsfrågor 2001:10, s. 3 f). 
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• ”Karaktäristiska drag för argumenterande text” (bilaga 4:2).  

• Arbetsblad 5 – Terrorlagar (bilaga 5:1). I samband med arbetsblad 5 i samhällskunskap 

utdelades bl.a. artiklar om folkrätt (ur Internationella studier 2001:4), faktablad om 

internationellt samarbete mot terrorism inom FN och EU från regeringskansliet, 

konventioner, protokoll samt Regeringsproposition 2001 / 02:10.  

• Arbetsblad 6 – Jämförelse av artiklar (bilaga 6:1) Två tidningsartiklar tagna från den 

tidigarenämnda Att undervisa för utveckling av Fountain (s. 151) samt två dagstidnings 

artiklar 1) ”Världen blir aldrig densamma igen” av Bengt Albons (DN 01-09-12). 2) ”Idag 

är vi alla amerikaner” (Dagens ledare i Expressen 01-09-12).  

• Arbetsblad 7 – ”Tyck till för och emot” (bilaga 7:1). Ingående artiklar: ”Grumlig rätt efter 

terrorn” av Anders Kruse (SvD 01-12-08),”Terrorism går inte att utrota med våld” av Kari 

Molin (DN  01-10-23), ”Bomba Afghanistan – rätt eller fel” av Stefan Lindgren (Folket i 

bild 2001:12) samt ”Terrorkriget. Den nya folkrätten: Se upp för missbruk” av Anna 

Dahlberg (Expressen, 02-01-18).  

• Arbetsblad 8 – anknyter till både arbetsblad 1 och 3 vilka tillsammans utgör stommen i min 

undersökning (se bilaga 8:1). 

 
 
3.5 Genomförande 

Med tanke på min första praktikperiod i gymnasieskolan och de diskussioner som terrordådet i 

New York den 11 september 2001 skapade, bestämde jag mig för att utvecklingsarbetet skulle 

ha terrorism som tema. Redan tidigare hade jag satt argumentation som ledstjärna i ett 

kommande examensarbete, nu tillkom det kritiska tänkandet. Dessutom hoppades jag på att 

läsandet av kritiska artiklar skulle inge nya impulser som i sin tur ökade antalet perspektiv.  

 

Tid som kunde disponeras för en dylik studie hade jag i samråd med mina handledare utmätt till 

4 veckor, närmare bestämt 2 svensklektioner och 3 samhällslektioner per vecka. I klocktimmar 

handlade det ungefär om 16 timmar med ett visst bortfall för annan studieinformation och annat 

lärande, däribland diskussioner kring frågor i Ungt val 2002. Arbetet initierades vecka 5 i ett 

samhällsvetenskapsprogram åk 2. Ungefär trettio minuter gick åt till introduktion av tema och 

upplägg samt besvarande av frågor. Resterande tid av detta sjuttiominuterspass i svenska åtgick 

bl.a. till arbetsblad 1 där följande förutsättningar gavs: ”Tag och skriv ner det ni förknippar med 

begreppet terrorism. Idéstorma och uttryck det ni tror, tycker, känner och önskar. Tänk som om 

ni var i färd med att skriva en insändare i en tidning, men ni behöver inte skriva mer än det som 

ryms på arbetsbladet.” En elev undrade om hon kunde skriva om annat än militär terror och fick 
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svaret att terrorism kan den som blir utsatt uppleva även om det inte alltid behöver handla om 

synbart våld. Trettio minuter förlöpte ytterligare och de flesta verkade ha skrivit färdigt, vilket 

föranledde mig och min handledare att ta fram ett tjugofemtal boktitlar som deltagarna fritt 

kunde välja bland. Böckerna handlade om terror, men av vitt skilda slag, med allt från mobbing 

till motståndskamp. Jag bestämde mig dock för att spara utdelandet av  arbetsblad 2, 

innefattande uppgifter kring bokläsandet till gången därpå. 

 

För det fortsatta utredandet måste jag poängtera att själva bedömningen av att utveckling skett i 

huvudsak baserats på arbetsblad 1, 3, och 8 eftersom dessa utgår från likartade förutsättningar, 

såväl tids- som innehållsmässigt. Arbetsblad 1 och 8, utgår från ett självständigt skapande och 

är till sitt format begränsat med förhoppning om att deltagarna konkretiserar sina utsagor. 

Insändare brukar vanligtvis vara korta och kärnfulla vilket också ’tänkta’ inlägg borde vara.. 

Differensen mellan dem består endast i att på blad 8 uppmanas deltagarna att fånga in 

resonemanget under en ”lätt urskiljbar tes med dithörande argument.” Beträffande arbetsblad 3 

utgick jag från arbetsblad 1 och presenterade de tjugotre mest relevanta och träffande citaten på 

ett OH-blad. Samtliga elever som deltagit vid författandet av sitt första arbetsblad kunde 

åtminstone känna igen ett, ibland två, av sina yttranden. Det kändes i sammanhanget logiskt att 

jag vid detta tredje tillfälle introducerade den första egentliga svårigheten, nämligen att låta 

eleverna reflektera över sin ’idéstorm’ genom att introducera termen argumenttyp. Eftersom 

detta också var en sjuttiominuters lektion och deltagarna verkade mottagliga för mer, kom vi 

snart in på det viktiga begreppet, det kritiska tänkandet. Ur detta kan också kopplingen mellan 

blad 3 och blad 8 befästas eftersom deltagarna på båda ställen uppmanas att utforska sitt 

kritiska tänkande.  

 

En annan betydelsefull faktor att beakta är att själva undersökningen utgick från svenskämnet 

och de deltagare som ingick i denna grupp. De elever från bl.a. Komvux som tillkom när jag 

överskred ämnesgränserna och fortsatte undersökningen inom ramen för samhällskunskaps- 

ämnet räknas inte in i undersökningen. Syftet var i stället att komplettera den individuella 

bilden med ett rent samhällsperspektiv utifrån uppgifterna på blad 5 och 7. Därigenom kunde 

elever utifrån ’haka på’ utan att det påverkade undersökningen i stort. 
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3. RESULTAT 
 
 
4.1 Elevernas kritiska tänkande 

När jag fortsättningsvis talar om vad de olika deltagarna visat prov på skrivs (Elev). För att 

skilja eleverna åt skrivs (Elev 1, Elev2) osv. Bedömningen är helt baserad på de förutsättningar 

som angavs i avsnittet om olika ’bedömningskriterier’ dvs. att deltagaren i sitt textskapande 

”granskar, prövar, jämför, reflekterar över, tolkar, analyserar, bedömer, ifrågasätter eller 

värderar” ståndpunkter och perspektivval. För att min tolkning skall äga tillförlitlighet har jag 

valt att i största möjliga grad använda deltagarnas egna formuleringar från respektive 

arbetsblad.  

 

Vi inleder denna kritiska exkursion med arbetsblad 1 och en elev som ’ifrågasätter’ 

användandet av våld: ”vad är det i dagens samhälle som gör att det finns människor som känner 

att de bara kan få sin röst hörd genom våldsaktioner?” (Elev 1). Citatet indikerar att Elev 1 

’reflekterat över’ den upptrappade våldsspiralen i världen. Det intressanta här är att se om Elev 

1 utvecklar frågeställningen och kanske ger oss ett svar längre fram. I arbetsblad 8 får vi oss 

alla en välbehövlig känga och tankeställare genom att vi uppenbart saknar viljan, ”viljan att 

bota denna världens ’sjukdom’ som vi alla drabbas på ett eller annat sätt”. Elev 1 har ’bedömt’ 

och ’värderat’ vårt förhållningssätt till terrorn och ’tar ställning’ mot vår uppenbara 

handlingsförlamning. På frågan, som tidigare ställdes om vad som kan orsaka förekomsten av 

våld, ger Elev 1 följande förklaring: ”De [terroristerna] har drabbats av orättvisor som vi kanske 

inte kan tänka oss in i.” Vi, samhällsmedborgare äger följaktligen inte den insikt och kunskap 

som erfordras för att komma tillrätta med tillvarons avarter. Detta utmynnar i att eleven drar 

följande slutsats: ”Förståelsens och kunskapens väg” måste beträdas för att uppnå en optimal 

lösning.  
 

Elev 2 baserar i sin tur sina betraktelser på en övervägande saklig grund. Ur arbetsblad 1 är 

följande hämtat: ”Ingen tänkte på hur terrorism har förekommit på Nordirland, i Israel, i 

Afghanistan och på andra ställen i världen. Nu var det ju vår trygga västvärld, ja, nästan navet 

av västvärlden – New York som var utsatt.” New York är inte vilken stad som helst utan den 

vars ekonomiska och kulturella påverkan kan liknas vid ett ”nav” som västvärlden snurrar 

kring. Skribenten påpekar dock att USA ”alltid haft en så bra förklaring för att döda människor 

och lägga sig i andra länders angelägenheter..” En släng av sleven får också den muslimska 

världen i uttrycket ”militanta muslimer” och ”Usama och hans polare” eller omnämnandet av 
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flickan ”Fadimes far”. Vidare konstaterar Elev 2 i arbetsblad 1 att i ”många fall finns inte ens 

en förklaring” till varför terrorister och i synnerhet ’självmordsbombare’ florerar och nämner 

Israel-Palestina krisen. Elev 2 ’jämför och tolkar’ sina intryck av tillståndet i världen samtidigt 

som alla sidors agerande beträffande våldshandlingar ’ifrågasätts’. Elev 2 tvivlar på att 

terrorism kan utrotas utan att spilla ytterligare människoliv eftersom den är så utbredd och 

mångskiftande. Går man vidare till arbetsblad 8 kan man konstatera att skribenten byggt ut 

bilden ytterligare. Här hävdas att mycket görs för att komma åt terrorism: EU gör upp lagar och 

bestämmelser och FN oskadliggör terroristbaser, men att detta inte räcker. Slutsatsen är att 

terrorismen successivt skulle kunna reduceras genom att ”hjälpa ’terroristländer’ till en 

drägligare livskvalité och utveckling” (Elev 2). 

 

 Elev 3 förknippar på arbetsblad 1 ordet terrorism med ”grymhet, ondska, tro, viljan att 

förändra ’för allas bästa’, hat […] stolthet, fördomar”. Här efterlyses i stället ord som 

”förståelse, samarbete, diskussion”. Elev 3  frågar sig i vilket sammanhang man kallas terrorist 

och hur långt man då kan gå för att få sin situation uppmärksammad? Resonemanget fortsätter i 

arbetsblad 8 och den ’analytiska’ slutsatsen blir att i varje individuellt fall se till ”vad som gör 

människa till terrorist”. 

 

Elev 4 pekar på arbetsblad 1 ut följande faktorer: ”De [terroristerna] skadar andra pga av sina 

sjuka åsikter” och de har ofta en ”förvrängd tro”. Vidare räknas en rad andra faktorer upp t,ex. 

”grymhet, orättvisa, ofungerande hjärnor, hämnder” samt att terrorister är människor som har 

’bra’ kunskap inom olagliga områden. På arbetsblad 8 skriver Elev 4: ”Terrorister finns 

överallt. Osynliga eller synliga. Ensamma eller i grupp. De förpestar andras liv pga att något 

gått snett för dem. Dessa går ej att bota!” Slutsatsen blir: ”Förtryck, ilska, hat, orättvisor, terror 

drabbar oskyldiga!”. Textförfattaren ’reflekterar över’ människors utsatthet och ’ifrågasätter’ 

terroristernas hälsostatus genom att sjuka åsikter ofta styr in handlandet på olagliga banor. 

 

Elev 5 funderar vad allt fysiskt och psykiskt våld kan bero på och ’tolkar’ på arbetsblad 8 in 

skeendet i ett politiskt perspektiv. ”Terrorism är i högsta grad politik, men framförandet är 

väldigt konstigt.” Skribenten konstaterar vidare att terrorn kan vara ett påtryckningsmedel för 

att ”få andra att förstå ens egen situation”. Terroristen ”letar som sagt förståelse, vilket inte 

kanske är så lätt att få av en hel värld.” Slutsatsen av detta analytiska resonemang blir att vi alla 

verkligen måste ”lära oss att respektera varandras olikheter”.  

 



 

 

 

16

”Människans mål i livet är att få makt” fastställer Elev 6.Terrorism är en ”svaghet vi människor 

har” samtidigt som den kan liknas vid en ”stor klump av åsikter och fördomar”. På blad 8 

’reflekterar’ vår textförfattare över att ”drömmen om terrorismens slut” –  kanske förblir ”en 

dröm?” Kontentan av denna slutsats blir att människan förblir ”grym, makttörstande och blind”. 

 

En annan vinkling på problematiken får vi genom Elev 7: . Denna texts författare ’tolkar’ bl.a. 

handlandet bakom tragiken i New York som en handling utförd av några starkt påverkade; ”inte 

av någon drog utan av någons åsikter”. Denne ’bedömer’ terroristernas handlande som en akt 

av en stark sektledares påverkan. Beträffande arbetsblad 8 ’ifrågasätter’ skribenten 

självförsvarsrätten och ställer som en följd av detta sig frågan ”Är det rätt att bomba andra 

länder”.  

 

”Terrorism får mig att tänka på tortyr, mobbning, mord och förstöra andras hem och hus.” (Elev 

8) ”Terrorism kan man också förknippa med trångsynthet” kan man läsa i arbetsblad 1. 

Skribenten ’reflekterar’ vidare i arbetsblad 8 där det konstateras att våldsproblematiken också 

kan bero på att människor är så olika. Vidare ’bedömer’ Elev 8 att våldets avigsidor drabbar 

”oskyldiga civila människor som får stå för konsekvenserna av beslut som dom själva inte ens 

tagit”. I Slutanalysen ’ifrågasätter’ textförfattaren viljan till att nå en fredlig lösning eftersom 

”människor har utvecklat så mycket komplicerade […] kärnvapen” och att det tycks finnas så 

många orättvisor och olika åsikter att bemästra. ”Terrorismen kommer aldrig att sluta existera!”  

 

Elev 9 ’reflekterar över’ okunskap och växande fördomar vilka medverkar till att vi bygger allt 

”högre murar” länder emellan. I arbetsblad 8 heter det att ”om vi skulle blandas ihop till en 

enda population då skulle världen vara fördomsfri”. Skribenten ’analyserar’ vidare och 

konstaterar att vi människor har alltför lätt att döma genom formuleringen: ”Bara för att dessa 

självmordspiloter var muslimer, då är alla muslimer terrorister.”  

 

Elev 10 ’tolkar’ känslor under ytan på dem som begår våldshandlingar: ”Bakom varje 

terroristisk aktion finns det ofta en stor smärta”. På arbetsblad 1 ’bedömer’ Elev 10 

förutsättningen för terrorism: ”På nåt sätt krävs det en organisation för att man skall kalla det 

terrorism.” Elev 10 ”ifrågasätter” tillvägagångssättet att ständigt slå tillbaka: ”Varför ska man 

alltid hämnas?” I arbetsblad 8 konkretiseras bilden genom att skribenten ’tar ställning mot’ 

USA:s ursäkter för att ”döda fler och fler människor” och mot att USA framförallt riktar sitt 

”hat mot muslimer och Islam”.  



 

 

 

17

Elev 11 ’reflekterar över’ terrorismens inneboende destruktivitet. ”Terrorism är ju att förstöra” 

heter det i arbetsblad 1. Vidare undrar skribenten vilket syfte man egentligen ville uppnå med 

att flyga in i World Trade Center? ”En krigsförklaring var det i alla fall på ett sätt.” Elev 11 tar 

också upp Fadimefallet och ”att det måste ske ett mord innan någon gör något”. Textförfattaren 

anser dock att vi ”inte ska koppla ihop allt dåligt som hänt senaste tiden med terrorism. Rasism 

är ju bara dumhet, ovetande och rädsla för det som är annorlunda”. På arbetsblad 8 

’analyseras’ nutidens terrorism som en vittomfamnande verksamhet som inte bara berör de 

inblandade länderna utan ”oss alla”. Skribenten vänder dock på perspektivet genom frågan: 

”Men är all terrorism utförd med dåliga avsikter eller finns det vissa former av terrordåd som är 

avsedda att förbättra? Är det våld som utövas i politiskt syfte.?” Hursomhelst, så avslutar 

författaren analysen med konstaterandet: ”Förtryck, våld och skräck har blivit vardag för 

många.” 

 

Elev 12 pekar i arbetsblad 1 på olika terroryttingar som att ”kapa flygplan, ta gisslan, förinta” 

för att på arbetsblad 8 ’uttolka’ det ideala tillståndet: ”att alla nationer och länder lever fredligt 

med varandra och framförallt att alla människor har samma villkor”. Textskaparen påpekar 

dock att en del människor ”har en annan uppfattning om hur detta ska gå till”. Terrorism är ett 

slags sätt ”att försöka förändra världen”, men ett negativt sådant.  

 

Elev 13 ’reflekterar över’ lidandet samt terrorns offer ”och deras anhörigas sorg, deras sorgsna 

ansikten”. På arbetsblad 8  påpekar skribenten att terror är ”inte bara araber som flyger in 

flygplan i torn”. Det finns många olika former av terrorism, bl.a. en ”vardagsterrorism”, där 

man är terroriserad ”om man känner sig som det” . All terrorism sker inte så öppet som det som 

inträffade i USA. 

 

”Världen borde byggas upp med kunskap anser Elev 14 på arbetsblad 1. ”Ofta kan inte 

personer rå för att de bor i ett visst land, har en viss färg på hyn eller för att de är fattiga.” 

’Reflekterandet’ och ’analyserandet’ fortsätter på arbetsblad 8 där man kan läsa: ”Människor 

förtrycks, glöms bort, göms undan, blir orättvist behandlade. Deras glöd för hämnd är stor. 

Terroristerna är ’vanligt’ folk, såna som du och jag. Folk som är trötta på att vandra i cirklar, 

utan att bli upptäckta.” Detta rättfärdigar dock inte att man dödar oskyldiga människor. 

Terrorismen är inte något som gror av sig själv, ”det är vi som skapar den.” Skribenten 

’ifrågasätter’ också rättvisan i George Bushs uttalande 2001: ”Antingen är ni emot oss eller med 

oss.” 
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”Vilka grova metoder en viss folkgrupp kan ta till för att uttrycka sin åsikt” anser Elev 15. På 

arbetsblad 8 ’tolkar’ skribenten terrorism som ett utslag av ”egoistiskt beteende” och ”grov 

skadegörelse”. 

 

Elev 16 ’reflekterar över’ om man skadar ”andra eller bara sig själv med terroristdåd”. 

Skribenten ”ifrågasätter” om det möjligt ”att man mår bättre efter att man gjort något sådant?” 

Det handlar nog egentligen ”mest om makt som de flesta ’bråk’ gör” konstateras det på 

arbetsblad 1. På arbetsblad 8 frågar sig skrivaren vem som är den ”egentliga terroristen”, den 

som är ”inträngd i ett hörn” och till varje pris bryter sig ut eller den ”som tränger sig på?” Kan i 

så fall ”vem som helst vara terrorist?” 

 

Hur väl stämmer då elevernas idéer och ståndpunkter in på ett kritiskt tänkande? Relativt väl, 

om man utgår från de verb som anger aktiviteter i samband med kritiskt tänkande. Samtliga 

elever kan sägas ha ’reflekterat över’ terrorismens upptrappade våldsspiral och elev 1, 2, 4, 7, 8, 

10, 14 samt elev 16 har  mer eller mindre ’ifrågasatt’ metoder för terrorismens bekämpande, 

däribland självförsvarsrätten. Vidare ’analyseras’ orättvisor, förtryck samt våldets 

drivmekanismer och länders behov av stöd av elev 1; 2, 3, 4, 5, 9, 11 och 14.  

 
 
4.2 Elevernas kreativa infallsvinklar 

Frågan man kan ställa är på vilket sätt eleverna uttrycker ett ”fritt associativt flöde” dvs. ett 

kreativt tänkande. (Bjerstedt, 1989, s.66). Här utgår jag från deltagarnas kreavisioner dvs. 

kreativa uttryck för egna framtidsföreställningar eller konstruktion av alternativbilder.  Verb 

som anger aktiviteter i samband med kreativt tänkande är: filosofera, förstå, fördjupa, utforska, 

utveckla, visualisera vilket jag också förmedlat till eleverna. Som vi sett i föregående avsnitt 

uppvisar deltagarna upp ett helt batteri infallsvinklar. Några exempel på detta är 

’fördjupningen’ och ’slutsatsdragandet’: ”Förståelsens och Kunskapens väg” och  ”vi måste alla 

ha viljan, viljan att bota denna världens ’sjukdom” (Elev 1), ”Världen borde byggas upp med 

kunskap” (Elev 14), ”hjälpa ’terroristländer’ till en drägligare livskvalité och utveckling” (Elev 

2) hon [människan] ”kommer alltid att vara lika grym, makttörstande och blind (Elev 6), ”Bara 

för att dessa självmordspiloter var muslimer, då är alla muslimer terrorister” (Elev 9). Andra 

exempel är ’visualiserandet’ och ’filosoferandet’ : ”navet av västvärlden – New York” (Elev 2), 

”Folk som är trötta på att vandra i cirklar utan att bli upptäckta” (Elev 14), ”Men är all terrorism 

utförd med dåliga avsikter eller finns det vissa former av terrordåd som är avsedda att 

förbättra?” (Elev 11). Här finns kreavisioner som: ”om alla människor gick in i sig själv och såg 
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efter hur de beter sig, skulle något med ens förändras” (Elev 6), ”om vi skulle blandas ihop till 

en enda population då skulle världen vara fördomsfri” (Elev 9), ”att alla nationer och länder 

lever fredligt med varandra och framförallt att alla människor har samma villkor” (Elev 12). 

”Skulle vi en dag fullständigt förstå och respektera varandra så skulle det inte finnas något skäl 

till att terrorisera.” (Elev 5)  

 

Genomgående har deltagarna gett sin definition om vad terrorism kan medföra på arbetsblad 1 

medan man på arbetsblad 8 utvecklat sina ståndpunkter och visat på vägar att gå för att lösa 

detta komplexa dilemma. Citaten ovan är i nästan samtliga fall hämtade från arbetsblad 8. 

 
 
4.3 Elevernas syn på sitt och kreativa och kritiska tänkande 

Eleverna uttrycker sin uppfattning angående textskapandet på arbetsblad 3 där det gäller att 

utröna huruvida idéstormen visar på ett kritiskt och kreativt tänkande eller inte. I uppgift 2 (se 

bilaga 3:1) svarar eleverna på följande fråga: ”Visar vår idéstorm, enligt din mening, på ett 

kritiskt och kreativt tänkande? 15 elever av 19 deltar , en deltagare lämnar fältet på arbetsblad 

3 uppgift 2 blankt, en annan lämnar ett oklart svar. Arbetsbladet  visar att två av deltagarna en 

likartad uppfattning: ”Alla har nog tänkt kritiskt, terrorism förknippas med negativa tankar.” 

(Elev 14, Elev 15) Denna uppfattning om kritiskt tänkande har jag successivt försökt revidera 

genom att betona att det kritiska tänkandet kan vara en process med allt från granskning till 

analys och bedömning. Jag har hela tiden betonat att det också finns ’positiv kritik’ och begrepp 

som ’kritiksucce’ och ’kritikerrosad’. Dessutom har jag skriftligt poängterat detta på samtliga 

deltagares arbetsblad.  

 

På arbetsblad 3 hos en annan deltagare heter det ”Ja, många av oss hade vitt skilda tankar om 

ordet terrorism. Det fanns mycket att diskutera. Det är både kritiskt och kreativt tänkande men 

mer kritiskt.” (Elev 1) Samma elev skriver på arbetsblad 8 uppgift 2 där uppgiften är att kort 

redogöra för sitt kritiska och kreativa skapande (se bilaga 8:1): ”Jag har tänkt och skrivit 

kreativt den här gången. Jag försöker förstå varför de gör som de gör, och jag visualiserar 

terrorismen som en slags ondska.” På arbetsblad 8 Alla människor drömmer om att ”alla 

nationer och länder lever fredligt med varandra och framförallt att alla människor har samma 

villkor”. Elev 12 anser att detta är kreativt tänkande. Kritiskt tänkande är enligt Elev 12: ”I 

Aghanistan föds nya pojkar för att en dag bli självmordsbombare…det är för jäkligt!!” På 

arbetsblad 8 deltar 16 elever, två deltagare lämnar ingen direkt redogörelse för det kreativa och 

kritiska tänkandet.  
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I nedanstående sammanställning har jag sammanfattat samtliga deltagande elevers syn på 

kreativt och kritiskt tänkande som den formulerats på arbetsblad 3 och 8, vilka fungerar som 

mätobjekt. Mest kritiskt i kolumn 2 svarar mot de elever som på arbetsblad 3 respektive 

arbetsblad 8 tyckt att idéstormens citat mest vittnade om ett kritiskt förhållningssätt. Mest 

kreativt i kolumn 3 svarar på motsvarande sätt mot de elever som ansett att citaten till stor del 

innehållit kreativa yttringar. Både och, kolumn 4 visar i sin tur hur stor andel av eleverna som 

inte tyckte att någon av kriterierna ’kritiskt’ eller ’kreativt’ dominerade. Ej svar, kolumn 5 

slutligen, visar dem vars redogörelser uteblivit eller som inte kunnat ge något konkret svar. 

 

Sammanställning 1: Förekomst av kritiskt och kreativt tänkande   

 
Arbetsblad 

 
Mest 

kritiskt 

 
Mest 

kreativt

 
Både 
och 

 
Ej svar 

 
Arbetsblad 3 
 
Arbetsblad 8 
 

 
5 
 
3 

 
1 
 
7 

 
7 
 

4 

 
2 
 
2 

antal elever 
Summa 

 
8 

 
8 

 
11 

 
4 

 

Kommentar: Observera att materialet som eleverna grundar sina ställningstaganden på, är 

hämtade från arbetsblad 1 men själva ställningstagandet finns på arbetsblad 3, uppgift 2. 

Sammanställningen utvisar en klar ökning av det kreativa tänkandet som det är formulerat på 

arbetsblad 8, vilket faller sig naturligt eftersom utvidgningen av temat förutsätter en insikt 

baserad på tidigare reflektion. Om man betänker att deltagarnas kunskaper ökat bör också 

slutsatsdragandet och kreavisionen gynnas. Eleverna förefaller också mindre osäkra beträffande 

innebörden i ett kritiskt och kreativt tänkande eftersom man beträffande arbetsblad 8 och 

kolumnen Både och i större utsträckning dragit slutsatsen att skrivandet tydligt väger över i ena 

eller andra riktningen, dvs. antingen kritiskt eller kreativt. Det ökade antalet elever i kolumnen 

Mest kreativt är självfallet också beroende på att dessa ägnar sig åt textskapande och inte 

granskning av färdiga texter. 

 

 
4.4 Elevernas argumenttyper  

På arbetsblad 3 uppgift 1 lyder frågan: ”Vilka av idéstormens citat kan sägas vara 1) 

känslomässiga 2) sakligt grundade 3) etiska?” Vidare på arbetsblad 8 uppgift 2 uppmanas 
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eleverna att kort redogöra för sin användning av argumenttyper. För att undersöka elevernas 

förmåga att behärska olika argumenttyper, är det högst relevant att ha övningar som kan ta 

tillvara och i bästa fall utveckla sådana färdigheter. Dessutom äger övningarna ett mervärde 

eftersom eleverna samtidigt indirekt får en övning i att uppmärksamma ords värdeladdning. 

Som också tidigare nämnts ’speglar’ ord och formuleringar vår tids värderingar. Därför är det 

betydelsefullt om verksamheten i gymnasiet eller ännu tidigare i högre grad medför att eleverna 

övar upp en ’kritisk medvetenhet’ både beträffande sitt eget och andras reflekterande, detta för 

att individen skall stå väl rustad inför framtiden.  

 
I sammanställning 2  utgår jag från de dominerande argumenttyperna på arbetsblad 3 och 8. 

Det är således inte förekomsten av olika argumenttyper jag mäter, utan vilka som är de 

dominerande. Siffran 0 under etiska argument i kolumn 3, innebär följaktligen inte att uppgift 1 

punkt 3 på arbetsblad 3 (se bilaga 3:1) är obesvarad och att eleverna därmed inte funnit något 

etiskt argument. I stället innebär ställningstagandet att eleverna inte anser att den etiska 

argumenttypen är den dominerande. Ej någon dominerande (kolumn5) innebär att 8 elever på 

arbetsblad 3 och 8 elever på arbetsblad 8 inte klart uttalat eller inte anser sig ha funnit någon 

dominerande typ. 

  
Sammanställning 2: Dominerande argumenttyper 

 
Arbetsblad 

 
Känslo-
mässiga 

 
Sakligt 

grundade

 
Etiska 

 
Ej någon 
dominerande 

 
Arbetsblad 3 
 
Arbetsblad 8 
 

 
4 
 
4 

 
3 
 
1 

 
0 
 
3 

 
8 
 
8 

antal elever 
Summa 

 
8 

 
4 

 
3 

 
16 

 

Kommentar: Observera att materialet som eleverna grundar sina ställningstaganden på, i likhet 

med sammanställning 1, är hämtade från arbetsblad 1 men själva ställningstagandet finns på 

arbetsblad 3 uppgift 1. Skillnaden mellan arbetsblad 3 och 8 är att på blad 3 tar eleverna 

ställning inte bara till egna formuleringar utan även till andras citat medan man på blad 8 i 

större utsträckning tar ställning till sitt eget skrivande och däruti ligger svårigheten och det som 

utvecklar, enligt min mening. Det är alltid lättare att reflektera över och bedöma andras texter 

och tänkande än det är att bedöma eget skrivande. 
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Sammanställning 2  visar på en viss ökning av den etiska argumenttypen dvs. moraliska utsagor 

i termer av rätt och fel vilket kan ha sin förklaring i olika ställninstaganden kring frågan om det 

är rätt att  att släcka liv. Kreavisionerna som förekommer kan också sägas innefatta etiska 

överväganden eftersom det ’idealtillstånd’ eller den ’framtidsvision’ som beskrivs skulle kunna 

fungera som ett kategoriskt imperativ [I.Kant] dvs. att handlandet kan betraktas som så 

moraliskt försvarbart att det kan upphöjas till allmän lag.  

 
 
4.5 Elevernas argumentationsförmåga 

Huvudsyftet är som jag tidigare berört att de deltagande eleverna försöker strukturera sina idéer 

och argument efter en valfri tes, utifrån temat. Det jag då undersöker är om eleven kan 

lokalisera själva kärnproblemet (ställningstagandet) (se kolumn 2) vilket i många fall klart 

anges i rubriken eller i början av en text för att återkomma på slutet. Även om t.ex. Arbetsblad 1 

är avsedd att fungera som en insändare har den karaktären av en idéstorm, men trots det kan 

man på många håll se att utsagan i början kommer igen på slutet vilket också är synonymt med 

tesen. Det jag också studerar är om orsakerna (kolumn 3) till dilemmat nämns, vilka följder 

(kolumn 4) det då får och om eleven kommer med några förslag till lösning (kolumn 5). Detta 

menar jag att man kan skönja med tanke på idéstrukturen i arbetsblad 1 även om texten till sin 

natur inte är så väldisponerad. 

 

Sammanställning 3: Förmåga att argumentera 

 
Arbetsblad 

 
Kärn-

problem  

 
Orsaker 

 
Följder 

 
Lösning 

 
Arbetsblad 1 
 
Arbetsblad 8 
 

 
9 
 

14 

 
9 
 

11 

 
15 

 
16 

 
1 
 
8 

antal elever 
Summa 

 
23 

 
20 

 
31 

 
9 

 

Kommentar: Eftersom endast 6 deltagare i arbetsblad 1 har något slags rubrik och endast 2 har 

någorlunda tesliknande rubrik i stället för att bara skriva ”Terrorism” jämfört med arbetsblad 8 

där 14 av 16 har en rubrik,  blir bedömningen svårare beträffande blad 1. Men det som tabellen 

tydligt visar är att lösningen, visionen, framförts av 8 elever i arbetsblad 8 jämfört med endast 

1 i arbetsblad 1. Samtidigt kan man konstatera att samtliga elever beskrivit kärnproblemets 

följder men att alla inte uppmärksammat de troliga orsakerna. 
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Exempel på kärnproblem kan vara: ”Terrorismen kommer aldrig dö ut!” Frågan som här 

uppstår är vad eleven stöder detta ställningstagande på?” Jo, bl.a. på det faktum ”att terrorism 

föds ofta ur orättvisa, och orättvisor kommer alltid att finnas” (Elev 2). Här har eleven således 

en väldefinierad stridsfråga ”Terrorismen kommer aldrig dö ut!” Tesen (ställningstagandet) är i 

sin tur beroende på vissa orsaker t.ex. på alltid förekommande”orättvisor”, vilka i sin tur kan 

användas som stödargument för tesen. Följden av detta kan bli att våldsspiralen upptrappas och 

bombandet fortsätter. Finns det då ingenting som talar mot tesen, dvs. att någonting görs för att 

få bukt med situationen? Exempel på sådan argumentation kan man bla. hitta i följande utsaga: 

”Visst är det bra att t.ex. EU gör upp bestämmelser och lagar mot terrorism […] Men mer måste 

göras. Alla människor måste ta sitt ansvar som människor”. Eleven visar upp förståelse för 

annan uppfattning men vänder resonemanget och framhärdar att länderna, ex.USA, inte alltid 

har ”världens bästa taktik” när man anser sig hjälpa något land. Det som måste till är att de 

’terroristländer’ som halkat ”efter oss i västvärlden” bör ges möjlighet att uppnå ”drägligare 

livskvalité och utveckling.” (Elev 2). Eleven använder både fakta och etik i sätt att resonera, 

och har en självständig uppfattning om hur våldet skulle kunna minskas. 

 
  
5.  DISKUSSION 
 
 
5.1 Reliabilitet 

För att min tolkning skall äga tillförlitlighet har jag valt att i största möjliga grad använda 

elevernas egna formuleringar från respektive arbetsblad. Den mätmetod jag nästan utslutande 

använt mig av är elevtextanalys. Under undersökningens gång har jag dock observerat hur 

eleverna tolkat det textmaterial jag delat ut och om gruppdiskussionerna varit givande. Fördelen 

med att göra löpande analyser är att de kan ge nya uppslag för fortsättningen.  

 

Två andra faktorer som medverkar till en ökad tillförlitlighet är dels att mätpunkterna 

(arbetsblad 1 ,3, 8) haft anknytning till varandra och varit tre till antalet, dels att under-

sökningen inte endast bygger på min tolkning, utan också på elevernas egen syn på lärandet. I 

efterhand kan det dock konstateras att jag i större utsträckning borde låtit eleverna ägna sig åt 

kamratrespons, för att ytterligare stärka självständigheten. En annan faktor som eventuellt kan 

reducera tillförlitligheten är att instruktionerna bakom arbetsblad 1 inte var helt klara, eftersom 

resultatet mer blev att likna vid en ’brainstorm’, än vid en insändare. Detta medför att 

bedömningen mellan arbetsblad 1 och 8 kan bli något missvisande. 
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5.2 Validitet 

De bedömningskriterier jag utgått ifrån är 1) kritiskt tänkande 2) kreativa infallsvinklar 3) 

argumentationsförmåga. För att dessa på ett effektivt sätt skall representera det jag avser att 

mäta, dvs. ”hur elever utvecklar sitt kritiska och kreativa tänkande och sin förmåga att 

argumentera för sina åsikter”, har jag delat upp dem i mindre beståndsdelar. Det kritiska 

tänkandet har därför definierats genom ”verb som anger aktiviteter i samband med kritiskt 

tänkande”. Utöver det har deltagarna fått ta ställning till olika argumenttyper för att om möjligt 

tillföra undersökningen mer precision. Kreativa infallsvinklar har jag också försökt bryta ner i 

mer konkreta och mindre delar genom att beskriva ”verb som anger aktiviteter” i samband med 

kreativt tänkande. Argumentationsförmågan slutligen, blir lättare att bedöma om det går att se 

tes, stödargument och eventuella motargument i form av en logisk struktur; kärnproblem (tes) –

orsaker (stödargument) – följder – lösning (stöd- och ev. motargument). 
 
Så här i efterhand kan jag tycka att bedömningen av speciellt argumentationsförmågan blivit 

lite ’flytande’ och inte har den validitet man kunde önska. Om man istället hade analyserat 

styrkan i varje argument och räknat antal argument från gång till annan hade kanske 

bedömningen blivit lite klarare, men å andra sidan hade jag inte fått fram den logiska struktur 

jag eftersträvat. 

 

5.3 Slutdiskussion  

Att tillägna sig ett kritiskt och kreativt förhållningssätt samt utveckla sin argumentationsteknik 

kräver idog träning under lång tid. En annan faktor att beakta är att detta endast är en till antalet 

deltagare begränsad undersökning och kan därför inte användas som en generell måttstock i ett 

vidare sammanhang. Att dra några långtgående slutsatser låter sig därför inte göras. Men om jag 

skulle nämna något område inom ramen för detta arbete som man möjligtvis kunde nämna före 

de andra vore det elevernas förmåga att genom ett kreativt tänkande synliggöra sina visioner, 

dvs. att efter reflektion utveckla sina perspektiv och se möjliga lösningar. Under punkt 4.2 och 

4.3 har jag närmare redogjort för detta faktum. Men här måste poängteras att ett kreativt 

tänkande innebär att man fördjupat och utvecklat sina perspektiv i ett ämne/tema, vilket 

förutsätter att man dessförinnan tillägnat sig ett visst mått kritiskt tänkande. 

 

Även om man inte kan dra några generella slutsatser ger dock undersökningen som sådan en 

fingervisning om var eleverna står i kunskapshänseende och var man i egenskapen lärare kan 

stöta på hinder. Men jag anser att det kritiska förhållningssättet är så betydelsefullt för elever att 

anamma att det hade varit en ’björntjänst’ att inte pröva denna väg. 
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