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Abstract 

Arbetet har utgått från att reflexivitet delas in i två underbegrepp: självreflexivitet och 

kritisk reflexivitet. Självreflexivitet innebär att individen analyserar och reflekterar över 

sin egen identitet och syfte i världen. Kritisk reflexivitet innebär att ifrågasätta 

värderingar, ritualer och påstådda absoluta sanningar som existerar i samhället. Studiens 

syfte var att undersöka faktorernas (ålder och antalet tagna högskolepoäng) effekt på 

studentens reflexiva tänk och att uppnå en större förståelse för hur ålder och antal tagna 

högskolepoäng förhåller sig till reflexivt tänkande. Metoden var kvantitativ och 

internetbaserade enkäter användes vid insamling av data. Totalt samlades 172 enkäter in 

från studerande vid högskolan. 

Analysmetoden var regressionsanalys. Ålder hade en signifikant påverkan på studentens 

självreflexivitet F(1,161) = 16,2, p < 0,05. Även antalet tagna högskolepoäng hade en 

signifikant påverkan på studentens självreflexivitet F(1,158) = 8,67, p < 0,05. Dock var 

det endast ålder som hade en påverkan när hänsyn togs till faktorernas inbördes relation 

F(2,157) = 8,92, p < 0,05. Ålder hade inte någon signifikant påverkan på studenternas 

kritiska reflexivitet F(1,165) = 2,07, p < 0,05. Likaså hade inte antalet tagna 

högskolepoäng någon signifikant påverkan på studenternas kritiska reflexivitet F(1,162) 

= 0,13, p > 0,05. 

 

Nyckelbegrepp: reflexivitet, ålder, högskolepoäng, självreflexivitet och kritiskt 

reflexivitet.



 
 

Abstract 

This work is based that reflexivity is divided into two sub concepts: self reflexivity and 

critical reflexivity. Self-reflexivity represents the individual’s capability to analyze and 

reflect on one's own identity and purpose in the world. Critical reflexivity involves 

questioning the values, rituals, and alleged absolute truths that exist. The study’s aim is 

to investigate the factors: age and number of recorded college credits effects on the 

student’s reflexive thinking and to gain a greater understanding of its dynamics. The 

method was quantitative and web-based questionnaires were used in the collecting of 

data. A total of 172 surveys were collected from students from a college. 

Regression analysis was applied. Age had an significant effect on the students self 

reflexivity F (1,161) = 16,2, p < 0,05. As did the number of recorded college credits F 

(1,158) = 8,67, p < 0,05. However, age was the determinant factor for the development 

of self reflexivity when consideration was taken for both of the factors at the same time 

F (2,157) = 8,92, p < 0,05. Age had no significant effect upon the students critical 

reflexivity F(1,165) = 2,07, p < 0,05 nor did the number of recorded college credits 

F(1,162) = 0,13, p > 0,05. 

Keywords: Reflexivity, age, recorded college credits, self reflexivity and critical 

reflexivity.
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1. Introduktion 

”… det är mänsklig irrationalitet och inte brist på kunskap, som hotar den mänskliga 

potentialen” (Kurfiss, 1988, s. 19, egen översättning) 

I dagens samhälle är ett reflexivt tänk ett viktigt verktyg då människor dagligen konfronteras 

med en uppsjö av information (Kitchener & King, 1981). Enligt Cuncliffe och Jun (2005) 

innebär reflexivitet behovet av att utmana attityder, fördomar, tankar, roller, paradigmer och 

vanor som ofta upplevs som naturliga och sällan ifrågasätts. Begreppet delas in i två 

underbegrepp: självreflexivitet och kritiskt reflexivitet. Självreflexivitet är ett egocentriskt 

förhållningssätt och innebär att individen analyserar och reflekterar över dess identitet och 

syfte i världen. Kritisk reflexivitet innebär däremot att ifrågasätta värderingar, ritualer och 

påstådda absoluta sanningar och skaffa en förståelse för varför dessa existerar. Reflexivt tänk 

blir därför nödvändigt eftersom människan använder detta fenomen vid konfrontation av 

information. Reflexivt tänkande kan bidra till upptäckten av nya aspekter av diverse 

livsproblem och en djupare förståelse för handlingars betydelse (Kurfiss, 1988). 

Kitchener och King (1981) utvecklade en modell för att undersöka hur individers reflexiva 

tänkande utvecklades utefter ålder och utbildningsnivå. Under upprättandet av deras modell 

utförde Kitchener och King (1981) intervjuer och jämförde tre olika grupper indelade efter 

ålder och utbildningsnivå (högstadiet, gymnasium och högskola). Resultatet visade 

signifikanta skillnader mellan de olika grupperna då de äldre/högre utbildade respondenterna 

presterade bättre än de yngre/lägre utbildade men Kitchener och King (1981) kunde inte 

klargöra vilken som var den avgörande faktorn, ålder eller utbildning. 

Enligt McMillan (1987) utvecklas studenternas förmåga att argumentera under tiden de 

studerar på akademisk nivå och detta i strävan efter att förklara flera aspekter av ett fenomen, 

vilket är en viktig del av reflexivt tänk. Högskolan kan upplevas som en arena i samhället där 

studenter erhåller ny kunskap och ska lära sig att kritiskt analysera information. Därmed lär 

högskolestudenter sig att analysera information och upptäcka att det inte existerar en enda 

absolut sanning (Kurfiss, 1988). 

I högskoleförordningen står det beskrivet att studenten ska utveckla ett reflexivt tänk, 

studenten erhåller poäng för avslutad kurs först när denne bedöms ha uppfyllt kursens olika 

mål och dessa kursmål är sin tur baserade på högskoleverkets krav. Oavsett kurs ställer 

högskoleverket kravet att studenten visar förmåga att kritiskt analysera och visa fördjupade 
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kunskaper inom ämnet (Högskoleverket, 2012), något som faller i linje med reflexivt tänk. Ett 

tillvägagångssätt för hur högskolan kan uppnå detta uttrycktes av Facione (1990) som menar 

att studenten presenterar det de har presterat, ett bevis på vilken typ av kunskap som de 

erhållit och hur de kan använda sig av detta i strävan efter ny kunskap. För detta krävs 

motivation hos studenten att utveckla ett reflexivt tänk och att lära sig tänka självständigt. 

Angående vilka faktorer som har en påverkan på reflexivt tänkande visar tidigare forskningen 

olika resultat. T.ex. fann Bell, Wieling och Watson (2004) att studenter började reflektera 

mindre i slutskedet av sin skoltid i jämförelse med i början av skoltiden. Detta resultat skiljer 

sig från Carstensen, Pasupathi, Mayr och Nesselroades (2000) resultat som visade att 

självreflexivitet ökade med åldern då färre negativa tankar förekom. Angående kritiskt 

reflexivitet visar exempelvis Howstein, Bilodeau, Brogna och Good (1995) att ålder har ett 

negativt samband medan utbildningsnivån har ett positivt. Däremot fann Demetriou och 

Bakracevic (2008) signifikanta skillnader gällande analytisk resonemang mellan 

åldersgrupperna där de äldre presterade bättre på deras test. Utbildningsnivån ökade 

ytterligare skillnaderna mellan åldersgrupperna. 

Samtliga av dessa studier har enbart studerat självreflexivitet eller kritisk reflexivitet. Därför 

anses det finnas utrymme inom forskningen att studera båda dessa aspekter av reflexivitet i 

samma studie med målet att finna båda faktorernas (ålder och utbildningsnivå) effekt på 

utvecklingen av ett reflexivt tänk. För att uppnå detta mål kommer arbetets respondenter bestå 

av studenter i olika åldrar och med olika antal tagna högskolepoäng. 

Då studien handlar om ålder och antalet tagna högskolepoängs påverkan på människors 

reflexiva tänk blir detta intressant ur ett socialpsykologiskt perspektiv då den studerar två 

faktorer som influerar människan. Socialpsykologin intresserar sig för hur människors 

känslor, tankar och beteenden påverkas av personer som antingen är fysiskt eller mentalt 

närvarande (Aronson, Wilson & Akert, 2010). Att vara människa, enligt Johansson och 

Lallander (2010, s. 3) innebär att ”låta sig influeras av andra, att påverka andra, att utgöra en 

del av ett socialt universum och att i relation till allt detta försöka skapa en egen personlig 

nisch”.  

1.1. Syfte och hypoteser 

Studiens syfte är att undersöka effekten av ålder och antalet tagna högskolepoäng på 

studentens reflexiva tänk och att skaffa en större förståelse för hur dessa faktorer förhåller sig 
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till reflexivt tänkande. Rapporten använder Cuncliffes och Juns (2005) definition av 

reflexivitet och dess två underbegrepp: självreflexivitet och kritisk reflexivitet. För 

elaborering av dessa begrepp, se kapitel 2. 

Utifrån arbetets syfte har följande hypoteser formulerats: 

Hypotes 1: Ålder har en positiv påverkan på studenters självreflexivitet. 

Hypotes 2: Antalet tagna högskolepoäng har en positiv påverkan på studenters 

självreflexivitet. 

Hypotes 3: Ålder och antal högskolepoäng relation sinsemellan har en effekt på deras 

påverkan på studenters självreflexivitet. 

Hypotes 4: Ålder har en positiv påverkan på studenters kritiska reflexivitet. 

Hypotes 5: Antalet tagna högskolepoäng har en positiv påverkan på studenters kritiska 

reflexivitet. 

Hypotes 6: Ålder och antal högskolepoäng relation sinsemellan har en effekt på deras 

påverkan på studenters kritiska reflexivitet. 

1.2. Disposition 

Kapitel 2 behandlar de teorier som arbetet grundar sig på. Definitioner, beskrivningar och 

aspekter utav begreppen som är av betydelse för arbetet presenteras i detta avsnitt. I kapitel 3 

redogörs för den aktuella forskningen som finns inom det valda ämnet. Kapitel 4 avser 

arbetets avgränsningar. Kapitel 5 behandlar rapportens metod, etiska överväganden, validitet, 

reliabilitet och replikerbarhet. Där presenteras även tillvägagångssätt, mätinstrumentet och 

operationaliseringen utav begreppen. Kapitel 6 fokuserar på resultatet och presenteras i form 

av statistik och tabeller. I kapitel 7 presenteras diskussionen kring resultaten och förslag på 

vidare forskning inom området. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan ges en utförlig presentation och förklaring av huvudbegrepp samt underbegrepp som 

detta arbete utgår från. Dessa är: reflexivitet, operationaliseras till självreflexivitet och 

kritisk reflexivitet. Självreflexivitet operationaliseras ner till självreflektion och 

självgrubblande. Kritisk reflexivitet operationaliseras till spatialt resonemang, verbalt – 

”propositionellt” resonemang och socialt resonemang.2.1. Reflexivitet 

2.1. Reflexivitet 

Det finns olika tolkningar av reflexivitet (se Holland, 1999 för sammanställning) och många 

forskare har egna uppfattningar om vad begreppet innebär, vilket är något som flera författare 

erkänner (Coates, 2013; Cunliffe & Jun, 2005; Holmes, 2010; Hibbert, 2012; Bourdieu & 

Wacquant, 1992). Exempelvis uttrycker Coates (2013) att reflexiva människor har en 

medvetenhet om och förståelse för vilka sätt självet är kopplat till och påverkat av andra 

människor. Giddens (2013) menar däremot att reflexivitet inte endast kan förklaras utifrån 

självmedvetenhet, det är en kontinuerlig övervakning som personen gör inom det sociala 

livets flöde. Med övervakning menar han ett analytisk granskande som är baserat på 

rationalisering där människor agerar med ett syfte, som kan förklaras diskursivt och 

elaboreras. Lafitte (2002) hävdar att all inlärning beror på reflexiva tolkningar av egna 

erfarenheter samt hänsynstagande till erfarenheter som andra berättar om. Berger (enligt 

Bourdieu & Wacquant, 1992) ser reflexivitet som ett utvecklat steg av rolltagande, ett försök 

att förstå och analysera betydelsen av handlingar på ett abstrakt sätt. Detta är nästintill 

metanivå och kan förklaras som en form av analyserande där individen ifrågasätter de 

bakomliggande orsakerna till handlingars betydelser. Enligt Beck är (1992) reflexivitet 

resultatet av att leva i ett risksamhälle; individualiseringen som sker bidrar med en analys 

över självet och sin roll i samhället, och hur samhället i dess tur påverkar individen. 

Avslutningsvis påstår Hibbert (2012) att det är möjligt att utveckla utlärningen av reflexivt 

tänk genom kritisk reflektion, detta genom att kritiskt granska det du reflekterar över. 

Den definitionen detta arbete har valt att utgå från härstammar från Cuncliffe och Jun (2005), 

då deras tolkning av fenomenet överensstämmer bäst med vad författarna för denna uppsats 

vill undersöka och samtidigt fångar många av de andra författarnas huvudpunkter om vad 

reflexivitet innebär. Cuncliffe och Jun (2005) ser reflexivitet som behovet av att ifrågasätta 

våra attityder, fördomar, tankar, roller, paradigm och vanor som ofta upplevs som naturliga 

och sällan ifrågasätts. I deras artikel argumenterar de för vikten att vara reflexiva praktiker 
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som anställd inom den offentliga administrationen. Deras mål var att utveckla de anställdas 

förståelse för betydelsen som deras relationer till andra innebar. Denna förståelse skulle kunna 

utöka deras insikt i hur de ser sin egen roll i ett komplext samhälle samtidigt som det får dem 

att utveckla ett kritiskt, etiskt och flexibelt förhållningssätt (Cunliffe & Jun, 2005). 

I Cuncliffes och Juns (2005) strävan efter att definiera reflexivitet började de med att skilja på 

reflexivitet och reflektion. De är två termer som oftast blandas ihop och tros syfta till samma 

fenomen trots att de är två skilda ting med olika ontologiska och epistemologiska ursprung. 

Däremot erkänner Cuncliffe och Jun (2005) att de har en stark koppling till varandra.  

Reflektion härstammar från objektvistiska ontologin och bygger på grundidén att det finns en 

verklig sanning som vi kan ta i beaktning och separera oss ifrån. När en individ reflekterar 

utgår hen därmed från att sanningen är som den är och försöker skaffa sig en större förståelse 

för situationer i omgivningen. f. Reflektion är en del av reflexivitet men inte på samma 

abstraktionsnivå. 

Reflexivitet utgår från socialkonstruktionismens perspektiv om att ifrågasätta och utforska hur 

och varför olika sociala och organisatoriska verkligheter skapas, hur vi relaterar till andra och 

hur vi konstruerar oss själva in i världen. Genom att tänka på detta vis kan människor bli mer 

kreativa, fria, mottagliga och öppna för nya sätt att tänka på och agera efter. Detta betyder inte 

att reflexivitet endast kan ses ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv utan yttrar sig olika 

beroende på fält, syfte och perspektiv. 

Cuncliffe och Jun (2005) delar in reflexivitet i två delar: självreflexivitet och kritisk 

reflexivitet. Självreflexivitet är ett egocentriskt förhållningssätt och innebär att individen 

analyserar och reflekterar över individens identitet och hens syfte i världen t.ex. vem är jag, 

vilket syfte har jag? Kritisk reflexivitet innebär däremot att ifrågasätta värderingar, ritualer 

och påstådda absoluta sanningar som existerar i världen och skaffa en förståelse till varför 

dessa existerar t.ex. vad är lagar och varför de existerar? (Cunliffe & Jun, 

2005).

Figur 1: Denna figur visar reflexivitet och dess underbegrepp. 
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Begreppen självreflexivitet och kritisk reflexivitet diskuteras i nästkommande sektioner. 

 2.1.1. Självreflexivitet 

Självreflexivitet har ett existentiellt perspektiv och innebär ett ifrågasättande av människans 

plats, roll och agerande i världen, om handlingarna varit ansvarsfulla och etiska och försöker 

skaffa förståelse över erfarenheter som erhållits under livet (Cunliffe & Jun, 2005). 

Forskningen kring begreppet självreflexivitet är begränsad, dock förde flera forskare likartade 

diskussioner kring begreppet självreflektion och den definition som Cuncliffes och Juns 

(2005) presenterar för begreppet självreflexivitet. Detta leder till slutsatsen att den teori och 

forskning som är gjord för självreflektion är relevant också för självreflexivitet. 

“Att känna sig själv kan vara en plattform från vilken vi kan förstå andra.“ (Dimaggio, 2008, 

s. 780, egen översättning). 

Självreflektion syftar på människans förmåga att bli medveten om sitt mentala tillstånd, vilket 

bidrar till möjligheten att förstå andras mentala tillstånd.(Dimaggio, 2008). Detta stöds av 

social projektion och simulations teori som förklarar att förmågan att relatera och förstå andra 

personers känslor ökar då människor själva upplevt samma känsla (Harris, 1992; Vogeley, 

2001). Med andra ord använder människan egen kunskap när hen försöker skapa en 

uppfattning om andra och deras situation (Kawada, 2004; Niedenthal, 2000). Detta 

demonstrerades även utav Kelley and Jacoby (1996) då de påstod att folk oftast baserar 

svårigheten av ett test utifrån egna preferenser för att sedan göra en uppskattning av hur svårt 

de tror att andra personer kommer uppleva samma test. Ett annat sätt detta kan komma till 

uttryck är när en person använder särskilda karaktärsdrag som denne är bekant med för att 

sedan skaffa sig en uppfattning om en person som visar dessa karaktärsdrag (Bargh och 

Chartrand, enligt Bargh, 2000).  

Enligt Cornu (2009) sker självreflektion i tre steg. Första steget fokuserar på ny extern 

information som ska bli internaliserad. Det andra steget syftar till att nå en förståelse av denna 

information och strävar efter att utöka sina kunskaper inom det angivna ämnet. För att detta 

ska vara möjligt behöver personen reflektera över den nya information som mottagits och 

sträva efter att skapa nya idéer och tankar avseende den nya kunskapen. I det tredje steget är 

den externa kunskapen internaliserad och denna nya kunskap bidrar till att personen kan 

använda den i strävan efter ny kunskap.  Processen kan summeras som att personen inledde 

processen i ett stadie då informationen inte blivit bearbetad, och avslutades då kunskapen 
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konstruerats till att bli en del av individen. Ett exempel på detta kan vara när en person för 

första gången ska upp och hålla en presentation och märker att det går bra. Personen kommer 

att reflektera över denna nya insikt att hen är en bra talare. När detta är internaliserat kommer 

denne få en ny uppfattning om sig själv och veta att den är en god talare. 

Fenigstein, Scheir och Buss (1975) Självmedvetande skala (Self-consciousness scale, SCS) 

möjliggjorde ett systematiskt sätt att mäta självreflektion. Skalan har sedan dess uppkomst, 

använts i flera studier (Trapnell & Campbell, 1999). Trapnell och Campbell (1999) ville dock 

utveckla begreppet självreflektion då SCS testet kontinuerligt fick motstridiga resultat. 

Orsaken till detta argument var att Fenigstein et als. (1975) operationalisering av den privata 

självreflektionen var bristfällig då de inte tog hänsyn till självreflektionens möjlighet att inta 

olika riktningar. Därmed utvecklade Trapnell och Campbell (1999) självreflektion och 

myntade två underbegrepp: självreflektion (reflection) och självgrubblande (ruminating). De 

ville särskilja positiv självreflektion (reflektion) och negativt övertänkande och frågesättning 

av sig själv (grubblande).  

 

 

Figur 2: Denna figur visar reflexivitet och dess underbegrepp, tillsammans med 

operationalisering av självreflexivitet. 

 2.1.2. Kritisk reflexivitet 

Kritisk reflexivitet har sitt ursprung i tre perspektiv: kritiskt teori, poststrukturalism och 

postmodernism. Kritisk teori menar på att existerande idéer, handlingar och sociala 

förhållanden inte är oföränderliga (Hoffman, 1987). Poststrukturalism behandlar hur 

människan använder språket som ett verktyg för att förstå omvärlden och påverka andra via 
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exempelvis text och i tal. Postmodernism ifrågasätter tanken att det endast existerar en 

universal sanning (Agger, 1991). Tillsammans syftar perspektiven till att ifrågasätta de 

underliggande värderingar som finns i världen, och att finna orsaken till varför dessa skapats. 

Det handlar om att problematisera texter, universella förklaringar, påstådda sanningar, moral, 

etik och ideologiers betydelse. Kritisk reflexivitet handlar om att bringa världsuppfattningen 

ur balans för att kritiskt kunna utveckla och förstå världens uppbyggnad (Cunliffe & Jun, 

2005). 

Forskningen kring kritisk reflexivitet är begränsad. Dock finner författarna till denna rapport 

att grundfilosofin mellan kritisk reflexivt tänk och kritiskt tänk har en stark 

överensstämmelse. I den litteratur som använts i denna rapport har de utgått från en definition 

av kritiskt tänk som överensstämmer med Cuncliffe och Juns (2005) definition av kritisk 

reflexivitet. Faciones, (1990) artikel hade till syfte att finna en konsensus kring en definition 

av ”kritiskt tänk”, och hans resultat illustrerar överensstämmelsen mellan kritiskt tänk och 

kritisk reflexivitet som båda syftar till att ifrågasätta kunskap och dess ursprung.   

”Den ideala kritikern är personen som av vana är välinformerad, öppensinnad, flexibel, 

rättvis i sina bedömningar, resonabel, ärlig angående sin egen personliga partiskhet, öppen 

för att ytterligare överväga sina beslut, införstådd i de olika berörda ämnena, organiserad 

bland komplexa frågor, strävar efter att söka relevant information, resonabel kring val av 

kriterier, fokuserad på att söka kunskap och strävar efter kunskap och resultat som är så 

exakta som möjligt.” Facione (1990, s. 3, egen översättning) 

Denna definition stämmer överens med många andra författares definition av kritiskt tänk (ex: 

Allen, 2004; Facione, 1990; Facione, 1994; Kataoka-Yahiro & Coleen, 1994; Phillips, 

Chesnut, & Raylene, 2004; Scheffer, 2000). För att utveckla förmågan att tänka kritiskt 

uttrycker Facione (1990) att individen måste reflektera över och utveckla förmågan att tänka 

kritiskt, vilket innebär att individen utvärderar sin egen prestation i de fall då individen inte 

fått önskade resultat. Det sker även genom att explicit förklara genomförandet av en uppgift 

och argumentera för varför tillvägagångssätt är rättfärdigat.  

Paul (enligt Kataoka-Yahiro & Saylor, 1994) bekräftar att kritiskt tänkande inte är möjligt om 

man inte främjar förmågan att resonera, eller inte tar hänsyn till information som motsäger ens 

åsikter, och inte värderar människans nyfikenhet eller disciplin. Liknande är gällande för 

självständighet, självförtroende och ansvarstagande som är essentiella verktyg för att bilda en 
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egen uppfattning. Toulin, Rieke och Janik (enligt Kurfiss, 1988) menar att dessa komponenter 

är nödvändiga i argumentation som är en mänsklig interaktion där man praktiserar 

resonemang som man debatterar och/eller förkastar. Kataoka-Yahiro och Coleen (1994) fann 

att det var flera faktorer som påverkade individers förmåga till kritiskt reflexivitet, bland 

annat ålder, kultur, kön, etnicitet och intelligens. 

Kritiskt reflexivitet är ett omfattande begrepp med många olika dimensioner. Författarna för 

denna uppsats ansåg att ytterligare nedbrytning av begreppet var nödvändigt för att kunna 

illustrera begreppets olika nivåer. Demererious och Bakracevic (2009) studerade tre olika 

typer av resonemang: spatialt-, verbalt ”propositionellt” - och socialt resonemang. Dessa tre 

typer av resonemang delar en likartad teoretisk ontologi med begreppet kritisk reflexivitet. 

Genom analys av underliggande faktorer finner författarna för detta arbete en 

överensstämmelse mellan Demetrious och Bakracevic (2009) domäner i förhållande till 

reflexivitets underbegrepp: kritisk reflexivitet. Nedan argumenteras att Demererious och 

Bakracevic (2009) domäner kan fungera som underbegrepp, ur ett teoretiskt perspektiv, för 

kritisk reflexivitet då de också utgår från kritiskt teori, poststrukturalism och postmodernism. 

Den första domänen fokuserar på individen (mikro), den andre hanterar individen i relation 

till andra (mikro, meso) och den tredje redogör för hur vi skapar samhället, samt hur samhället 

skapar oss (mikro, makro). Dessa tre kan definieras som nedan:  

Spatialt resonemang 

Spatialt resonemang fokuserar på förmågan att förstå mentala konstruktioner av verkliga eller 

simulerade objekt. En förmåga som behövs för att kunna kritiskt analysera abstrakta väsen; 

exempelvis lagar, etik och moral (Demetrious & Bakracevic, 2009). 

Verbalt ”propositionellt” resonemang 

Verbalt ”propositionellt” resonemang vägleder handling genom att skapa en förståelse över 

dynamiken som uppstår inom sociala interaktioner. Denna kunskap underlättar förståelsen av 

interaktionen då den möjliggör insikten av relationen mellan sanning och giltigheten i verbala 

och skriftliga påståenden. Denna förmåga är av stor vikt när det kommer till kritisk 

reflexivitet där det krävs en övergripande förståelse för att sanningen kan upplevas som relativ 

(Demetrious & Bakracevic, 2009). 

Socialt resonemang 

Socialt resonemang omfattar allt från insikten om dynamiken i mellanmänskliga interaktioner, 

förståelse av innebörden av relationers betydelse, till kunskapen om att lagar, moral och 
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normer är resultatet av samhällets kultur och att dessa kan variera beroende på tid och rum. 

Socialt resonemang innefattar en kapacitet att se samhället som en komplex konstruktion där 

alla dess olika beståndsdelar har en funktion och är resultatet av en tvåvägsinteraktion. Denna 

typ av resonemang underlättar förmågan att inta olika perspektiv och studera världen ur fler 

dimensioner (Demetrious & Bakracevic, 2009). 

 

 

Figur 3: Denna figur visar reflexivitet och dess underbegrepp tillsammans med 

operationaliseringen av självreflexivitet och kritisk reflexivitet. 
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3. Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare studier som utförts inom fenomenen självreflexivitet och kritisk 

reflexivitet. I rapportens tidigare forskning har ingen studerat reflexivitet i dess helhet har 

kapitlet delats in två delar. Första delen hanterar forskning som berör självreflexivitet, och 

andra delen fokuserar på kritisk reflexivitet. 

3.1. Självreflexivitet 

Bell, Wieling och Watson (2004) genomförde en studie för att analysera självreflektion hos 

ungdomar på högskolan. De valde ungdomar då forskningen indikerar att 

självreflektionsprocessen ökar vid denna ålder då ungdomarna finner deras egen identitet. Det 

råder olika tolkningar huruvida självreflektion är en positiv företeelse (för en överblick, se 

Trapnell & Campbell, 1999). Enligt Bell et al. (2004) hävdar flera forskare att självreflektion 

kan ha en negativ anspelning då det är en form av egocentrism och att flera studier visar att 

egocentrism är kopplat till destruktivt beteende. Detta påstås vara resultatet av ett kognitivt 

skifte; då tankarna som inledningsvis grundats på konkret fakta övergår till att vara baserade 

på individens egna tolkningar av situationen. Exempelvis om det regnar och individen tror att 

vädret beror på att hen är nedstämd. Bell et al (2004) intervjuade studenter vid flera tillfällen 

under en period av två år för att undersöka hur självreflektion utvecklas. De fann att 

studenterna reflekterade mindre i slutet av deras studie i jämförelse med i början.  I deras 

diskussion klassificerar de självreflektion som ett symptom som uppkommer i samband med 

problem. 

Trapnell och Campbell (1999) diskuterar en likartad problematik i deras arbete då de 

utvecklade Grubblande/Reflekterande Frågeformuläret (Ruminating Reflection Questionnarie, 

RRQ). RRQ är ett forskningsinstrument vars syfte är att mäta individers självmedvetande 

genom att undersöka i vilken utsträckning individer utövar självreflektion och 

självgrubblande. Det råder motsägelser kring informationen angående självmedvetande då 

vissa studier kopplar det till en djupare förståelse för sig själv och omvärlden medan andra 

studier kopplar det till psykologisk ångest. Trapnell och Campbell (1999) ansåg att detta 

berodde på att det saknades en urskiljning mellan positiv självreflektion som sker på en 

intellektuell nivå, medan grubblande härstammar från neurotiskt reflekterande. 

Carstensen, Pasupathi, Mayr och Nesselroade (2000) utförde en studie där de undersökte hur 

ålder påverkade människors emotionella erfarenheter. Deras respondenter var mellan 18 och 

60 år och delades in i sex olika grupper. De fann att det inte skiljde något mellan grupperna 
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gällande positiva emotioner, men att äldre åldersgrupper upplevde färre negativa emotioner än 

de yngre grupperna. Carstensen et al. (2010)diskuterade att orsaken kan bero på att den 

kronologiska åldern är kopplad till den tid man har kvar på jorden, och då människor blir 

äldre får de en större uppskattning för livet och dess sköra karaktär. Detta får dem att istället 

sträva efter emotionella mål här i livet vilket ökar livsglädjen. 

3.2. Kritiskt Reflexivitet 

Demetriou och Bakracevic (2008) utförde en studie utifrån tre domäner av resonemang: 

spatialt -, verbalt ”propositionellt” -och socialt resonemang. De undersökte om det fanns ett 

samband mellan domänerna, ålder och nivån på individernas utbildning. Demetriou och 

Bakracevic (2008) visade att det existerade en positiv korrelation mellan ålder, utbildning och 

individens förmåga att resonera. 

Kitchener och King (1981) utvecklade en modell för att utreda hur individers kritiskt reflexiva 

tänkande utvecklades utefter ålder och utbildningsnivå. Under upprättandet av deras modell 

utförde de en intervju där de jämförde tre olika grupper. Dessa var indelade efter ålder och 

utbildningsnivå (högstadiet, gymnasium och högskola). De fann signifikanta skillnader mellan 

grupperna då de äldre/högre utbildade respondenterna presterade bättre i jämförelse med de 

yngre/lägre utbildade. Författarna till artikeln kunde inte klargöra vilken som var den 

avgörande faktorn, men de fann skillnader i respondenternas grundläggande antaganden om 

kunskap och verklighet. Kitchener och King (1981) spekulerade att denna skillnad inte endast 

berodde på utbildningsnivå utan troligtvis även på andra faktorer i den omgivande miljön.  

Howstein, Bilodeau, Brogna och Good (1995) undersökte sjuksköterskors förmåga till kritisk 

reflexivitet då detta är ett viktigt verktyg i deras yrkesgrupp. De utförde en enkätundersökning 

på 160 anställda och undersökte om det existerade ett samband mellan kritiskt tänk och bland 

annat två variabler: ålder, utbildning. Deras resultat visade ett negativt samband mellan ålder 

och kritiskt tänk medan nivån på utbildning hade en positiv korrelation till kritiskt tänk. 
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4. Avgränsning 

Faktainsamlingen begränsades då det fanns få artiklar som behandlade ämnet reflexivt tänk 

och framförallt högskolepoängs och ålderns påverkan på reflexivt tänk. Sökandet utökades 

därför till att även inkludera artiklar som berörde självreflektion och kritiskt tänkande för att 

finna definitioner och tidigare forskning kring dessa begrepp då de har en stark korrelation till 

reflexivitet.  

Det hade varit intressant att använda kontrollgrupper för att undersöka eventuella skillnader i 

reflexivt tänk mellan målgruppen och en kontrollgrupp bestående av individer som inte 

studerat på högskola. I detta arbete bestämdes det att avstå från att använda en sådan grupp på 

grund av tidsbrist och för att undvika att arbetet fick för stor omfattning. Mätinstrumenten 

begränsades till två stycken på grund av det begränsade antalet funna artiklar som 

presenterade färdiga tester. Valet att använda färdiga instrument ansågs vara rimligt för att 

hålla arbetets omfattning på en lämplignivå. Det beslutades att använda Trapnells och 

Campbells (1999), samt Demetrious och Bakracevics (2009) tester då de ansågs uppfylla 

rapportens krav samt att arbetets validitet förstärks tack vare utnyttjande av etablerade 

mätverktyg. 
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5. Metod 

I detta avsnitt redogörs för val av metod, operationalisering, instrument, tillvägagångssätt, 

urval, etik, validitet, replikerbarhet och reliabilitet. Syftet är att ge läsaren en utförlig bild av 

hur arbetet har utförts. 

5.1. Metodval  

En kvantitativ studie valdes då avsikten var att undersöka kausala samband mellan variabler. 

Studien hade en tvärsnittsdesign och samlade in data från flera olika respondenter under en 

begränsad period (Bryman, 2002).  

En internetbaserad enkät (webbenkät) användes för att studera huruvida det fanns ett samband 

mellan faktorerna (antalet tagna högskolepoäng, ålder) och reflexivt tänk. För att eliminera 

eventuella kostnader som en utskriven enkät inneburit, valdes en webbenkät som också 

underlättade insamlingen av data då det inte krävde någon fysisk distribution (Frankfort-

Nachmias & Nachmias, 2008). Nackdelar med webbenkäter är att forskarna mister kontrollen 

över de eventuella omständigheter såsom när/hur respondenten besvarade enkäten. Även 

tekniska problem kan uppstå som exempel att internetlänken till enkäten fungerar för 

deltagarna (Reips, 2006).  

5.2. Operationalisering, design och instrument 

Studien hade huvudvariabler, två oberoende: antal tagna högskolepoäng och ålder och en 

beroende: reflexivitet (se figur 1.4). Enkäten tog hänsyn till ytterligare två variabler: 

arbetslivserfarenhet och om familjemedlemmar har studerat på akademisk nivå, dock 

beslutades det i efterhand att inte använda dessa variabler då de inte bidrog till uppsatsens 

huvudsakliga syfte. 

Reflexivitet delades in i underbegreppen självreflexivitet och kritisk reflexivitet (Cuncliffe 

och Jun, 2005). Självreflexivitet mättes med RRQ instrumentet, utvecklat av Trapnell och 

Campbell (1999). RRQ består av 24 påståenden, 12 för självreflektion och 12 för 

självgrubblande som deltagarna besvarade i enlighet med en femgradig likertskala, där 1 

representerar ”instämmer inte alls” och 5 representerar ”instämmer helt”.  

Kritisk reflexivitet operationaliserades ner till indikatorerna spatialt resonemang, verbalt-

”propositionellt” resonemang och socialt resonemang (för teoretiskt förklaring se, Kapitel 

2.1.2). Dessa mättes med hjälp av mätverktygen Demetrious och Bakracevics (2009) 

utvecklade. Testet bestod av en del för varje resonemang, och varje del var uppbyggd av tre 
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frågor med eskalerad svårighetsgrad. Testen var uppbyggda så att endast respondenterna med 

hög kapacitet för kritisk reflexivt tänk kunde klara den sista nivån. Respondenterna erhöll ett 

poäng för varje rätt svar. Testerna relaterade till spatial - och verbal ”propositionell” 

resonemangen hade enbart ett korrekt svar på respektive fråga. Däremot hade inte delen för 

sociala resonemang enbart ett rätt svar, men endast ett svar gav poäng och det var det som 

visade att studenten intagit ett samhällsperspektiv. Det var detta kriterium som Demetrious 

och Bakracevic (2009) använde sig av och valde att ge poäng för.  

 

Figur 1. Figuren visar arbetets nedbrytning av begrepp och vilka förhållande de har till 

varandra. 
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5.3. Mätinstrument 

Första delen av enkäten, efter försättsbladet, bestod av bakgrundsvariablerna: ålder, antal 

tagna högskolepoäng, antal års arbetserfarenhet och om några familjemedlemmar har studerat 

på akademisk nivå. Samtliga utav dessa var öppna frågor förutom den sistnämnda där det 

fanns bestämda svarsalternativ (se bilaga 1).  

Detta följdes av två huvudavsnitt, ett för självreflexivitet och ett för kritisk reflexivitet. Det 

sistnämnda bestod av tre mindre delar, en för varje dimension av resonemang. 

Avsnitt 1 bestod av RRQ testet och innefattade påståenden om självreflektion (t.ex. ”jag 

älskar att utforska mitt inre själv”) och självgrubblande (t.ex. ”jag finner att jag ofta 

omvärderar mina tidigare handlingar”) (se bilaga 1).  

Avsnitt 2 bestod av Demetrious och Bakracevic (2009) test och varje moment hade fyra 

svarsalternativ. Första delen testade spatialt resonemang (deltagaren ombads mentalt rotera en 

bild för att lista ut hur objekteten i bilden skulle se ut om allt vreds en kvart medsols). Andra 

delen hanterade verbalt-propositionellt resonemang och utifrån informationen att ”ärlig” alltid 

talar sanning medan ”lurig” alltid ljuger skulle deltagaren redogöra om vart en ring befann sig 

(t.ex. ”ärlig” säger: ”Ringen är antingen i studierummet eller så är den i vardagsrummet” 

medan ”lurig” säger: ”Ringen är i vardagsrummet.”). Tredje delen behandlade socialt 

resonemang och deltagaren skulle inta en ståndpunkt utifrån olika händelser (t.ex. ”George 

hörde av misstag att två andra planerade att råna en lokalkiosk. Efter att ha oroat sig över vad 

han borde göra, bestämmer han sig slutligen för att rapportera det till skolans rektor”). 

Deltagaren skulle besluta om huruvida Georges beteende var rättfärdigat och varför (se bilaga 

1).  

Efter varje moment i avsnitt två, ombads deltagarna att göra en svårighetsuppskattning och 

självbedömningsuppskattning, i enlighet med Demererious och Bakracevics (2009) 

mätverktyg. Båda två uppskattningar var i form av påståenden som skulle besvaras i enlighet 

med en sjugradig likertskala. För bedömning av hur svårt det var, representerade 1 ”Det var 

väldigt lätt/inga svårigheter” och 7 ”Väldigt svårt/förstod knappt vad jag skulle göra”. För 

egenuppskattning var 1 ”Det var helt fel” och 7 ”Helt korrekt”. Påståendena syftade till att 

mäta deltagarnas reflektion över deras prestation (se bilaga 1). Dessa utvärderingsfrågor 

användes inte i resultatet då de inte tillförde något till uppsatsens huvudsakliga syfte. 
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Författarna för detta arbete ansåg att Trapnell och Campbells (1975) RRQ test var 

tillräckligför att mäta individernas självinsikt. 

Då studien behandlade ett abstrakt begrepp användes väletablerade mätverktyg för att öka 

validiteten av arbetet. Tack vare en utförlig litteraturundersökning ansågs testen vara 

kompatibla med uppsatsens definition av begreppet reflexivitet (se kapitel 2 för argument). 

Varje test översattes från engelska till svenska. 

I Tabell 1 visas varje indikator med exempelfrågor/problem som fanns i enkäten. Hela 

enkäten finns att läsa i Bilaga 1  

Tabell 1. 

Underbegrepp Indikator Enkätfråga/påstående/Test 

Självreflexivitet Självreflektion ”Jag älskar att utforska mitt inre själv” 

”Jag tittar ofta tillbaka på mitt liv på 

ett filosofiskt sätt” 

 Självgrubblande ”Jag finner att jag ofta omvärderar 

mina tidigare handlingar” 

”Ibland är det svårt att stänga av tankar 

om mig själv och mitt agerande” 

Underbegrepp Exempel på testfråga 

Kritisk Reflexivitet Spatialt resonemang 

Testet mäter förmågan att göra 

mentala rotationer och att deducera 

mentala bilder. 

Här ska deltagaren göra en mental 

representation och rotation. Bilden 

kan jämföras med en klocka som pekar på 12.15, deltagaren ska lista ut 

hur symbolen på timvisarenskulle se ut ur samma perspektiv om allt 

vreds en kvarts varv medsols. 
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 Verbalt-”propositionellt” resonemang 

Testet går ut på att komma fram till den logiska slutsatsen i given 

situation. I detta fall säger alltid Ärlig alltid sanningen medan Lurig 

alltid ljuger. Med denna information skall deltagaren komma fram till 

den mest logiska slutsatsen. 

Ärlig säger: “Ringen är antingen i studierummet eller så är den i 

vardagsrummet”. Lurig säger: ”Ringen är i vardagsrummet.” 

Alternativen de får är: (a) I studierummet, (b) i vardagsrummet, (c) 

varken i studierummet eller vardagsrummet, (d) antingen i studierummet 

eller i vardagsrummet.  

 Socialt resonemang 

Testet behandlar moraliskt resonemang och social förståelse. 

En berättelse om ett rån presenterades på följande sätt: 

"George hörde av misstag att två andra planerade att råna en lokalkiosk. 

Efter att ha oroat sig över vad han borde göra, bestämmer han sig 

slutligen för att rapportera det till skolans rektor. Vad tycker du om 

Georges beteende?" Deltagaren ombads att välja en av följande fyra 

alternativen: (a) George betedde sig felaktigt eftersom det var ingen av 

hans ensak, (b) George betedde sig felaktigt eftersom det inte är 

acceptabelt att informeraomsina vänner, (c) George uppförde sig korrekt 

eftersom på så sätt förhindrade han att en oskyldig persons egendom 

skadas, (d) George uppförde korrekt eftersom vi alla är ansvariga för 

upprätthållandet av moraliska principer. 

Utvärderingsfrågor Indikator Enkätfråga/påstående/Test 

 Självbedömning “Hur nöjd är du med ditt svar” 

D.v.s., hur korrekt anser du att ditt 

svar är?” 

 Svårighetsuppskattning “Hur svårt var problemet för dig? 

Oavsett hur nöjd du är med ditt 

svar, försök att bedöma hur svårt 

det var att lösa.” 
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Tabellen innehåller exempelfrågor ur respektive del av enkäten 

5.4. Tillvägagångssätt  

Enkäten var internetbaserad och elektroniskt distribuerad till studenternas studentmail. 

Enkäten var möjlig att svara på mellan den 30:e april och 9:e maj. Med enkäten medföljdes ett 

försättsblad med instruktioner och villkor (se bilaga 1). Med en målsättning att utöka antalet 

respondenter lottades två biobiljetter ut till en slumpmässigt utvald deltagare via en 

slumpgenerator. 

5.5. Urval  

Urvalet bestod av studenter på en högskola i en mellanstor svensk stad. Totalt skickades 

förfrågan om deltagande till ca 700 studenter. Bekvämlighetsurval valdes av den anledningen 

att forskarnas aktuella status möjliggjorde utnyttjandet utav högskolans studentmail och 

därmed tillgången till samtliga studerande (Bryman, 2011). Dock försvårade detta 

möjligheten att utföra generaliserade slutsatser om urvalsgruppen eftersom deltagarna inte 

kunde garanteras vara representativa för alla studerande på högskolan (Bryman, 2002).  

Totalt var det 172 stycken respondenter och var mellan åldrarna 19 – 62 år med en medelålder 

på 27 år. Under insamlingen av data inträffade totalt 14 interna bortfall på olika delar av 

testmomentet. Dessa bortfall bedömdes inte påverka uppsatsens resultat pga. urvalets storlek 

(Bryman, 2002).  

 5.6. Etiska överväganden 

Under arbetsprocessen har hänsyn tagits till vetenskapsrådets grundläggande fyra huvudkrav; 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

Informationskravet uppfylldes via försättsbladet och innebar att respondenterna informerades 

om syftet med arbetet, att deras deltagande var frivilligt samt att de kunde avbryta testet om 

det önskades (Vetenskapsrådet, 2002; Frankfort- Nachmias & Nachmias, 2008). För att 

skydda deltagarnas identitet var samtliga deltagare anonyma, endast uppgifter såsom ålder 

efterfrågades då denna information användes vid analysen. (Frankfort- Nachmias & 

Nachmias, 2008). Konfidentialitetskravet innefattar att uppgifterna som samlades in från 

deltagarna enbart var tillgängliga för forskarna (Vetenskapsrådet, 2002; Frankfort- Nachmias 

& Nachmias, 2008). Forskarnas kontaktuppgifter fanns tillgängliga vid eventuella frågor. 
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Eftersom samtliga deltagare var myndiga då de studerade på högskolan fick de själva avgöra 

om de gav samtycke, ett beslut de tog om de valde att medverka (Vetenskapsrådet, 2002).  

Nyttjandekravet uppfylldes då inget kommersiellt intresse fanns med rapporten och den enbart 

använts för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

Utöver dessa huvudkrav har hänsyn tagits till privatlivet (Bryman, 2011). Detta innebar att 

respondenternas integritet respekterades då de hade rätt att avstå från att svara på frågor som 

de upplevde som känsliga. 

Samtliga deltagare hade chansen att vinna två biobiljetter. Alla hade lika stor chans att vinna, 

oavsett om de valde att avbryta deltagandet eller fullfölja det. De mailadresser som deltagarna 

angav i enkäten i syfte att vinna biobiljetterna var endast tillgängliga för forskarna i syfte att 

meddela vinnaren (Vetenskapsrådet, 2002). 

5.7. Validitet, replikerbarhet och reliabilitet 

Begreppen validitet, replikerbarhet och reliabilitet innebär en kontrollering av de variabler 

som använts. Validitet delas in i två underbegrepp: intern validitet och extern validitet 

(Bryman, 2011). 

Intern validitet är oftast låg på grund av att det är svårt att uttala sig om orsaksriktning i 

longitudinell design då det endast söks efter samband. För att mäta orsaksriktning brukar det 

krävas utnyttjandet av andra metoder t.ex. experiment då detta möjliggör manipulering utav 

variabler i kontrollerade miljöer (Bryman, 2011). 

Den externa validiteten beror på urvalsmetoden och indikerar hur gruppen har valts vid 

insamling av data. I detta fall har bekvämlighetsurval utnyttjats då urvalet skulle bestå av 

studerande. Därför anser forskarna att den externa validiteten bibehåller en hög kvalité 

(Bryman, 2011). 

Replikerbarhet innebär att författarna ska beskriva deras utförande på ett sätt som möjliggör 

att andra skall kunna utföra samma studie, exempelvis i syfte att kontrollera resultatens 

tillförlitlighet (Bryman, 2011). Om studien inte är möjlig att replikera kan studien framstå 

som mindre valid (Bryman, 2011). Reliabilitet används för att mäta enkätens pålitlighet. Den 

interna reliabiliteten mäts med Cronbachsalpha vars syfte är att kontrollera huruvida 

indikatorerna mäter samma begrepp och säkerhetsställer en hög intern validitet (Bryman, 

2011; Djurfeldt, Larson & Stjärnhagen, 2010). I detta arbete fick RRQ testet ett 
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Cronbachsalpha värde på 0.91 för självreflektion, 0.90 för självgrubblande och tillsammans 

fick självreflexivitet 0.81. Samtliga värden var godkända då Cronbachsalpha ska vara över 

0.70 (Bryman, 2011). 

5.8. Val av analysmetod 

Enkla och multipla regressionsanalyser användes för att undersöka kausala samband.  

Regressionsanalyser används för att utforska relationen mellan en beroende variabel och 

flertal oberoende variabler. Multipla regressionsanalyser utfördes för att ta hänsyn till 

variablernas inbördes relation. Då självreflektion och självgrubblande härstammar från 

samma begrepp är det troligt att det finns ett ömsesidigt beroende mellan dem. För att testa 

antagandet utfördes en reliabilitetsanalys för de 24 indikatorerna (12 från självreflektion och 

12 från självgrubblande) efter att ha vänt på värdena på självgrubblande. Detta var nödvändigt 

då ett högt värde av självgrubblande innebar ett lågt värde av självreflexivitet medan ett högt 

värde av självreflektion innebar ett högt värde av självreflexivitet. Analysen gav ett 

Cronbachsalpha värde på 0,81 som visade att antagandet var försvarbart. Utifrån detta 

resonemang utfördes även regressionsanalyser på det sammanslagna begreppet, 

självreflexivitet. 

Då underbegreppen till kritisk reflexivitet (spatialt-, verbalt ”propositionellt”- och socialt 

resonemang) mättes genom ett test där respondenterna kunde få poäng för varje rätt svar, 

möjliggjorde detta att huvudbegreppet kritisk reflexivitet kunde mätas genom att addera 

respondenternas poäng från varje deltest.  
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6. Resultat 

Här presenteras resultatet från studiens empiriska data i form av statistik och tabeller. För 

att ge läsaren en tydlig överblick är avsnittet uppdelat efter hypoteserna. 

För att testa hypoteserna ett och två utfördes flera regressionsanalyser för varje underbegrepp 

(självreflektion och självgrubblande) enskilt samt för det sammanslagna begreppet 

självreflexivitet. 

För att testa hypoteserna fyra och fem utfördes flera regressionsanalyser för varje 

underbegrepp (spatialt-, verbalt ”propositionellt”- och socialt resonemang) enskilt samt för det 

sammanslagna begreppet kritisk reflexivitet. 

För att testa hypotes tre och sex utfördes multipla regressionsanalyser på de begrepp och 

underbegrepp där både ålder och arbetserfarenhet hade signifikant påverkan 

 Hypotes 1  

Ålder har en positiv påverkan på studenters självreflexivitet. 

En enkel regressionsanalys utfördes för att studera om ålder hade en påverkan på studenternas 

självreflektion. Testet visade att ålder inte hade någon signifikant påverkan på studenternas 

självreflektion F(1,167) = 3,42, p > 0,05 (Tabell 3). 

En enkel regressionsanalys utfördes för att studera om ålder hade en påverkan på studenternas 

självgrubblande. Testet visade att ålder hade en signifikant negativ påverkan på studenternas 

självgrubblande F(1,164) = 10,46, p < 0,05 och hade en förklaringsgrad på 6 % (Tabell 3). 

En enkel regressionsanalys utfördes för att undersöka om ålder hade en påverkan på 

studenternas självreflexivitet. Ålder hade en signifikant påverkan på studentens 

självreflexivitet F(1,161) = 16,2, p < 0,05 och hade en förklaringsgrad på 9 % (Tabell 3). 

Därmed verifieras hypotes ett, ålder har en positiv påverkan på studenternas självreflexivitet. 

Även om inte ålder har en signifikant påverkan på självreflektion, har den en signifikant 

negativ påverkan på självgrubblande och en positiv påverkan på självreflexivitet.  

Hypotes 2  

Antalet tagna högskolepoäng har en positiv påverkan på studenters självreflexivitet.  

En enkel regressionsanalys utfördes för att utreda om antal tagna högskolepoäng hade en 

påverkan på studenternas självreflektion. Testet visade att antalet tagna högskolepoäng hade 
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en signifikant påverkan på studenternas självreflektion F(1,164) = 7,73, p < 0,05 och hade en 

förklaringsgrad på 4,5 % (Tabell 3). 

En enkel regressionsanalys utfördes för att undersöka om antalet tagna högskolepoäng hade 

en påverkan på studenternas självgrubblande. Testet visade att antalet tagna högskolepoäng 

inte hade någon signifikant påverkan på studenternas självgrubblande. F(1,161) = 1,23, p > 

0,05 (Tabell 3). 

En enkel regressionsanalys utfördes för att undersöka om antalet tagna högskolepoäng hade 

en påverkan på studenternas självreflexivitet. Resultatet av testet visade att antalet tagna 

högskolepoäng hade en signifikant påverkan på studentens självreflexivitet F(1,158) = 8,67, p 

< 0,05 och hade en förklaringsgrad på 5,2 % (Tabell 3).  

Detta betyder att hypotes två verifieras, antalet tagna högskolepoäng har en positiv påverkan 

på studenters reflexivitet. Antalet högskolepoäng hade ingen signifikant påverkan på 

studenternas självgrubblande, men en signifikant påverkan på självreflektionen och på 

självreflexivitet. 

Hypotes 3  

Ålder och antal högskolepoängs relation sinsemellan har en effekt på deras påverkan på 

studenters självreflexivitet. 

Då det endast var självreflexivitet som både ålder och antalet högskolepoäng hade signifikant 

påverkan på, var det endast på självreflexivitet som en multipel regressionsanalys utfördes. 

För att ta hänsyn till både ålder och antal tagna högskolepoäng samtidigt och för att studera 

effekten variablernas inbördes relation hade på deras påverkan på studentens självreflexivitet 

utfördes en multipel regressionsanalys. Testet visade att antalet högskolepoäng inte längre 

hade någon signifikant påverkan på studenternas självreflexivitet F(2,157) = 8,92, p > 0,05 

dock behöll ålder dess signifikanta påverkan F(2,157) = 8,92, p < 0,05 med en förklaringsgrad 

på 10 % (Tabell 3).  

Detta betyder att hypotes tre verifierades. Relationen mellan bestämningsfaktorerna ålder och 

antalet tagna högskolepoäng hade en påverkan på deras effekt på studenternas 

självreflexivitet. När både faktorerna togs i beaktning samtidigt var det bara ålder som hade 

en signifikant påverkan på studenternas självreflexivitet.    

Hypotes 4  
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Ålder har en positiv påverkan på studenters kritiska reflexivitet. 

En enkel regressionsanalys utfördes för att undersöka om ålder hade en påverkan på 

studenternas spatiala resonemang. Testet visade att ålder inte hade någon signifikant påverkan 

på studenternas spatiala resonemang F(1,168) = 1,51, p > 0,05 (Tabell 3). 

En enkel regressionsanalys utfördes för att studera om ålder hade en påverkan på studenternas 

verbala ”propositionella” resonemang. Testet visade att ålder inte hade någon signifikant 

påverkan på studenternas verbala ”propositionella” resonemang F(1,169) = 0,13, p > 0,05 

(Tabell 3). 

En enkel regressionsanalys utfördes för att undersöka om ålder hade en påverkan på 

studenternas sociala resonemang. Testet visade att ålder inte hade någon signifikant påverkan 

på studenternas sociala resonemang F(1,167) = 0,59, p > 0,05 (Tabell 3). 

En enkel regressionsanalys utfördes för att studera om ålder hade en påverkan på studenternas 

kritiska reflexivitet. Testet visade att ålder inte hade någon signifikant påverkan på 

studenternas kritiska reflexivitet F(1,165) = 2,07, p > 0,05 (Tabell 3). 

Detta betyder att hypotes 4 förkastas. Ålder har varken någon påverkan på studenternas 

kritiska reflexivitet eller på någon av dess underbegrepp. 

Hypotes 5  

Antalet tagna högskolepoäng har en positiv påverkan på studenters kritiska reflexivitet. 

En enkel regressionsanalys utfördes för att utreda om antalet tagna högskolepoäng hade en 

påverkan på studenternas spatiala resonemang. Testet visade att antalet tagna högskolepoäng 

inte hade någon signifikant påverkan på studenternas spatiala resonemang F(1,165) = 0,37, p 

> 0,05 (Tabell 3). 

En enkel regressionsanalys utfördes för att undersöka antal tagna högskolepoäng hade en 

påverkan på studenternas verbala ”propositionella” resonemang. Testet visade att antalet 

tagna högskolepoäng inte hade någon signifikant påverkan på studenternas verbala 

”propositionella” resonemang F(1,166) = 0,48, p > 0,05 (Tabell 3). 

En enkel regressionsanalys utfördes för att utreda om antalet tagna högskolepoäng hade en 

påverkan på studenternas sociala resonemang. Testet visade att antalet tagna högskolepoäng 
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inte hade någon signifikant påverkan på studenternas spatiala resonemang F(1,164) = 0,27, p 

> 0,05 (Tabell 3). 

En enkel regressionsanalys utfördes för att undersöka om antalet tagna högskolepoäng hade 

en påverkan på studenternas kritiska reflexivitet. Testet visade att antalet tagna 

högskolepoäng inte hade någon signifikant påverkan på studenternas kritiska reflexivitet 

F(1,162) = 0,13, p > 0,05. 

Detta betyder att hypotes 5 förkastas. Antalet tagna högskolepoäng hade ingen påverkan på 

studenternas kritiska reflexivitet. 

Hypotes 6  

Ålder och antal högskolepoäng relation sinsemellan har en effekt på deras påverkan på 

studenters självreflexivitet. 

Hypotes 6 förkastas då varken ålder eller antalet tagna högskolepoäng hade någon signifikant 

påverkan på kritisk reflexivitet, därmed utfördes inga multipla regressionsanalyser. 
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Sammanfattning av resultat 

Tabell 3. 

Begrepp Oberoende variabler 

 Ålder Antalet tagna högskolepoäng 

 P-värde Förklaringsgrad P-värde Förklaringsgrad 

Självreflexivitet  < 0,05* 9 % < 0,05* 5,2 % 

Självreflektion > 0,05  < 0,05* 4,5 % 

Självgrubblande < 0,05* 6 % > 0,05  

Kritiskt Reflexivitet > 0,05  > 0,05  

Spatialt resonemang > 0,05  > 0,05  

Verbalt ”propositionellt- 

Resonemang 

> 0,05  > 0,05  

Socialt Resonemang > 0,05  > 0,05  

Tabell 2 visar huruvida ålder och antalet högskolepoäng har någon signifikant påverkan på 

självreflexivitet och kritiskt reflexivitet samt deras respektive underbegrepp. Om en signifikant 

påverkan har funnits har det även presenteras hur stor förklaringsgrad de oberoende 

variabler hade. * indikerar på ett signifikant värde under 0,05. 
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Tabell 4. 

Hypotes 1: Ålder har en positiv påverkan på 

studenters självreflexivitet. 

Verifieras 

Hypotes 2: Antalet tagna högskolepoäng har 

en positiv påverkan på studenters 

självreflexivitet. 

Verifieras 

Hypotes 3: Ålder och antal högskolepoäng 

relation sinsemellan har en effekt på deras 

påverkan på studenters självreflexivitet. 

Verifieras 

Hypotes 4: Ålder har en positiv påverkan på 

studenters kritiska reflexivitet. 

Förkastas 

Hypotes 5: Antalet tagna högskolepoäng har 

en positiv påverkan på studenters kritiska 

reflexivitet  

Förkastas 

Hypotes 6: Ålder och antal högskolepoäng 

relation sinsemellan har en effekt på deras 

påverkan på studenters kritiska reflexivitet 

Förkastas 

Tabell 4 visar varje hypotes och om den blev verifierad eller förkastad. 
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7. Diskussion 

Här diskuteras studiens resultat och förslag på framtida forskning presenteras. Diskussionen 

inleds med en resultatdiskussion, följt utav metoddiskussion, slutsatser och avslutningsvis 

förslag på framtida forskning. 

Syftet med studien var att undersöka och erhålla större förståelse över bestämningsfaktorernas 

(ålder och antalet tagna högskolepoäng) effekt på studentens reflexiva tänk. Enbart delar av 

syftet besvarades då tre av sex hypoteser bekräftades. 

7.1. Resultatdiskussion 
Då alla hypoteser som berörde kritisk reflexivitet förkastades togs beslutet att diskutera dessa 

tillsammans. Resultatdiskussionen inleds med de bekräftade hypoteserna och avslutades med 

den gemensamma diskussionen gällande kritisk reflexivitet. 

7.1.1. Ålder och självreflexivitet 

Resultatet visa att ålder har en positiv påverkan på studenternas självreflexivitet och har en 

negativ påverkan på självgrubblande. Detta innebär att äldre människor ältar i mindre 

utsträckning kring erfarenheter och kan bättre kontrollera oönskade tankegångar, i jämförelse 

med yngre individer. 

Detta bekräftas av Carstensen et als (2000) resultat där de gav anspråk på att äldre människor 

i mindre grad upplevde negativa emotioner i jämförelse med yngre individer. De diskuterade 

att orsaken kan vara att ålder är förknippat med den tid man har kvar att leva och kan få äldre 

människor att sträva efter att uppskatta livets samtliga aspekter och därmed ältar mindre kring 

förflutna företeelser. 

Däremot motsäger resultatet det som Bell et al (2004) påstod i deras studie som hävdar att 

studenterna självreflekterade i mindre utsträckning under de senare åren av studietiden. Även 

om Bell et al (2004) inte explicit har tagit hänsyn till ålder, har de studerat skillnader hos 

studenterna under olika skeden i deras liv. Detta innebär att deras respondenter blivit äldre 

och därmed blir det intressant att diskutera resultatet ur ett åldersperspektiv. 

Författarna för detta arbete upplever att Bell et al (2004) endast studerade självreflexivitet i en 

negativ bemärkelse då de endast klassificerade det som ett symptom som uppkommer i 

samband med problem. Denna bemärkelse är lik Trapnell och Campbells (1999) 

självgrubblande som definierar begreppet som negativt övertänkande och frågesättning av 
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självet. Trapnell och Campbell (1999) anmärkte på att många författare angav olika 

definitioner av begreppet självreflektion och att detta resulterade i motsägande resultat kring 

fenomenet. Det kan påstås att Bell et al (2004) har använt självreflexivitet i negativ 

bemärkelse (självgrubblande) och därmed bortsett från dess positiva aspekt (självreflektion). 

Med detta i beaktning skiljer inte denna uppsats resultat från det av Bell et al (2004) då båda 

hävdar att ålder har en negativ påverkan på självgrubblande, som i sin tur ökar 

självreflexiviteten. 

7.1.2. Antal tagna högskolepoäng och självreflexivitet 

Antalet tagna högskolepoäng har en positiv påverkan på studenters självreflexivitet och 

självreflektion. Detta innebär att studenter med fler högskolepoäng reflekterar och analyserar 

kring erfarenheter på en intellektuell nivå i större utsträckning i jämförelse med studenter med 

färre högskolepoäng. 

Bell et al (2004) studerade hur studenters självreflexivitet utvecklades under 

högskoleperioden. Detta kan ses ur ett högskoleperspektiv då respondenterna under sin tid på 

högskolan troligtvis erhöll högskolepoäng. Detta möjliggör tolkningen att resultatet kan ses 

utifrån antagandet att högskolepoängen haft en påverkan på studenternas självreflexivitet. 

Utifrån ovanstående tolkning kan man jämföra detta arbetets resultat med Bell et als (2004) 

studie. Resultaten avviker från varandra då Bell et als (2004) arbete kan tolkas som att antalet 

högskolepoäng har en negativ påverkan på självgrubblande och detta arbete visar att antalet 

högskolepoäng har en positiv påverkan på självreflektion. 

7.1.3. Ålder och antal tagna högskolepoäng, deras påverkan på självreflexivitet 

För att testa hypotes tre utfördes en multipel regressionsanalys. Detta var endast möjligt på 

begreppet självreflexivitet i helhet då detta var det enda begrepp där båda faktorerna 

uppvisade signifikant påverkan. När hänsyn togs till variablernas inbördes relation var det 

endast ålder som hade en signifikant påverkan. Detta innebär att ålder har den avgörande 

påverkan på studenternas självreflexivitet. Även om antalet högskolepoäng har en positiv 

påverkan på studenternas självreflexivitet beror utvecklingen på studenternas ålder. Det var 

inte möjligt att jämföra resultatet med den tidigare forskningen då ingen utav dem tog hänsyn 

till faktorernas (ålder och antal högskolepoängs) påverkan på varandra.  

Enligt det teoretiska ramverket borde självreflektionen öka då självgrubblande minskar och 

detsamma omvänt. Detta avfärdades då varken ålder eller antal högskolepoäng hade både en 
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positiv påverkan på självreflektion och en negativ påverkan på självgrubblande. En förklaring 

kan vara faktorernas låga förklaringsgrad som indikerar att det kan finnas fler faktorer att ta 

hänsyn till. 

7.1.4. Ålder och antal tagna högskolepoängs påverkan på kritiskt reflexivitet 

Samtliga hypoteser som berörde kritisk reflexivitet förkastades eftersom inga signifikanta 

värden uppmättes. Enligt denna studie betyder detta att varken ålder eller antal tagna 

högskolepoäng hade någon påverkan på kritisk reflexivitet. 

Demetriou och Bakracevic (2008) fann att ålder hade en påverkan tillsammans med 

utbildningsnivå på studentens kritiska reflexivitet. De utgick från ålder som den oberoende 

variabeln och jämförde högutbildade med lågutbildade. I jämförelse med detta arbete togs 

ingen hänsyn till antalet tagna högskolepoäng utan Demetriou och Bakracevic (2008) 

grupperade istället respondenterna utefter nivå på skolexamen: gymnasieskola och/eller 

högskola. De fann att både ålder och utbildningsnivå hade en positiv påverkan på studentens 

kritiska reflexivitet. Detta avviker från denna uppsatsens resultat som indikerade att varken 

ålder eller antal högskolepoäng hade någon påverkan på studentens kritiska reflexivitet. 

Kitchener och Kings (1981) studie fann signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper då 

de äldre och högre utbildade respondenterna presterade bättre i jämförelse med de yngre och 

lägre utbildade. De kunde inte klargöra vilken som var den avgörande faktorn. Denna uppsats 

fann inga samband alls. 

Howstein, Bilodeau, Brogna och Good (1995) presentera de att ålder hade negativ påverkan 

på kritiskt reflexivitet medan nivån på utbildning hade en positiv påverkan. Detta fann denna 

uppsats inget stöd för. 

Skillnaderna i resultaten mellan denna uppsats i jämförelse med Kitchener och Kings (1981) 

och Howstein, Bilodeau, Brogna och Good (1995) kan bero på att det användes olika 

mätinstrument vid utförandet av studierna. Kitchener och King (1981) använde kvalitativa 

metoder i form av intervjuer för att mäta kritisk reflexivitet medan Howstein, Bilodeau, 

Brogna och Good (1995) använde sig av den kvantitativa metoden Watson Glaser Kritiskt 

tänkande bedömningsverktyg (Critical Thinking Watson Glaser Appraisal Tool, WGCTA). 

En alternativ förklaring kan vara att detta arbetets resultat stämmer och att ålder och antalet 

högskolepoäng inte har någon påverkan på studenternas kritiska reflexivitet, oavsett 
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mätverktyg. Detta skulle innebära att högskolan inte lyckas uppfylla deras utsatta mål, då det 

står i högskoleförordningen (2012) att de skall sträva efter att utveckla studenternas förmåga 

att kritiskt analysera information. 

7.2. Metoddiskussion 
Valet till att använda en kvantitativ metod togs utifrån målet att studera ett större urval. En 

kvalitativ metod hade genererat en djupare förståelse för hur respondenternas reflexivitet 

utvecklats. Detta hade inneburit att man studerat ett begränsat antal respondenter vid olika 

skeden under deras tid på högskolan, men på grund av bland annat tidsbrist var detta inte 

möjligt. 

Arbetets olika mätinstrument fungerade olika bra. RRQ testen lyckades mäta självreflexivitet, 

men svårigheten var att översätta testet från engelska till svenska. RRQs originalformulering 

var utformad med specifikt valda ord och språkskillnader komplicerade översättningen. 

Exempelvis bestod enkäten av uttryck som ”I love to…” som på grund av kulturella skillnader 

inte nödvändigtvis får samma betydelse på svenska. 

Demetriou och Bakracevics (2008) test valdes då det ansågs ge svar på studiens syfte och 

fungera i en enkät. Testet var för begränsat för att kunna finna variationer hos studenterna. 

Detta resulterade i att det inte var möjligt att beräkna variablernas effekt på kritisk reflexivitet. 

I detta fall presterade studenterna likartat oberoende av antalet högskolepoäng och ålder. Fler 

testmoment med fler svårighetsgrader hade möjliggjort ett större spektrum att studera 

variationen på och en högre sannolikhet att finna signifikanta värden. 

Detta arbete har kunnat studera kausala samband då det teoretiska ramverket ger validitet i 

påståendet att det ska vara av en kausal art. Detta stöds av det faktum att kronologisk ålder 

inte kan vara beroende av reflexivitet. Angående högskolepoängs kausala samband är 

författarna för detta arbete dock medvetna om att de kan finnas människor som är mer 

reflexiva och därmed tar fler högskolepoäng. Dock anses det att det teoretiska ramverket och 

tidigare forskning stärker påståendet att det sker i den riktning att det är antalet 

högskolepoäng som påverkar reflexivitet. 

7.3 Slutsatser 
Både ålder och antalet högskolepoäng har en positiv påverkan på självreflexivitet, men på 

olika underbegrepp. Ålder har en negativ påverkan på studenternas självgrubblande vilket 

innebär att äldre människor ältar i mindre utsträckning kring erfarenheter och kan bättre 



32 

 

kontrollera oönskade tankegångar, i jämförelse med yngre individer. Antalet högskolepoäng 

har däremot positiv påverkan på studenternas självreflektion, detta innebär att studenter med 

fler högskolepoäng reflekterar och analyserar erfarenheter på en intellektuell nivå i större 

utsträckning i jämförelse med studenter med färre högskolepoäng (se figur 5). 

När man tar båda faktorernas påverkan i beaktning samtidigt framgår det, enligt denna studie, 

att ålder är bestämningsfaktorn av de två för utvecklingen av studenternas självreflexivitet.   

Ingen av faktorerna har någon signifikant påverkan på studenternas kritiska reflexivitet. Detta 

betyder att varken ålder och/eller antalet tagna högskolepoäng har någon effekt på 

studenternas förmåga att ifrågasätta värderingar, ritualer och påstådda absoluta sanningar som 

existerar i världen (se Figur 5). 

 

Figur 5. Figuren illustrerar hur de olika faktorerna påverkar respektive begrepp. Pilarnas 

riktning visar effektens riktning. De prickade strecken indikerar en förväntad påverkan som 

inte bekräftades i detta arbete. Inga av faktorerna hade någon signifikant effekt på kritisk 

reflexivitet trots det resultat som tidigare forskning presentat. Detta visas med hjälp utav de 

vända pilarna. 

7.4. Framtida forskning 
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Den låga förklaringsgraden överlag indikerar att det finns fler faktorer än ålder och antalet 

tagna högskolepoäng att ta hänsyn till. Framtida forskning med målet att finna fler faktorer 

som kan förklara utvecklingen av reflexivitet bland studerande hade varit intressant. 

Beträffande kritisk reflexivitet motsäger detta arbetes resultat den tidigare forskningen vilken 

kan bero på att olika mätinstrument har använts. Vi rekommenderar framtida forskning att 

undersöka vad dessa skillnader kan tänkas bero på och om det är kopplat till en metodfråga 

eller något annat.  

Det hade varit önskvärt att utföra en liknande undersökning på flera olika högskolor i landet. 

Detta för möjligheten att uttala sig om en helhetsbedömning av samtliga högskolor samt finna 

eventuella likheter och/eller skillnader mellan högskolor. Ytterligare aspekter som kan 

beaktas är de olika program som högskolor erbjuder och undersöka om resultatet hade skiljt 

sig vid en jämförelse mellan dessa. Ett komplement till samtliga av dessa förslag är 

möjligheten att studera respondenternas argumentation för hur de svarat på enkätfrågorna. 

Detta kan ge ytterligare inblick i hur reflexiva studenterna är och öppna svarsalternativ istället 

för slutna alternativen tror forskarna hade kunnat bidra med detta. 
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Bilaga 1. Enkät 
 
Hej 
Vi är två studenter från Högskolan i Skövde som studerar vid det socialpsykologiska programmet.  
Just nu skriver vi en C-uppsats om högskolans kapacitet att utveckla studenters reflexiva tänk 
(självinsikt och kritiskt tänkande). 

Enkäten tar ca: 15-25 min och besvaras individuellt samt behandlas konfidentiellt. Sammanställd 
information behandlas med diskretion, ingen kommer kunna särskilja ditt deltagande när vi 
sammanställer svaren. Naturligtvis är ditt deltagande frivilligt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. För er som vill är ni välkomna att lämna er mailadress (personlig eller skolmail spelar 
ingen roll) i slutet av enkäten för att vara med och delta i utlottningen av två biobiljetter. Mailen 
kommer endast användas i syfte för att meddela vinnaren och inget annat.  

Enkäten består av två delar som behandlar självinsikt och kritiskt tänkande.  
Första delen består av flera påståenden som ska besvara och observera att de skiljer sig åt, och det 
finns inget fel svar. 
Andra delen består av tre test med tre olika moment i varje med syftet av att mäta ditt kritiska tänk. I 
denna delen finns det endast ett rätt svar för varje fråga. 

Ditt result är konfidentiellt och har endast i syfte av att svara på vår övergrippande frågeställning, det 
är ingen individuell bedömning. Varje svar hjälper oss med vårt arbete.  

Tack på förhand och lycka till! 

Leon Cort a11leoco@his.se 
Jonas Hellström b11jonhe@his.se 

 

Ålder:  
Hur gammal är du? 

 
Antal års arbetserfarenhet:  
Avrunda till närmaste helår 

 
Har några av dina familjemedlemmar studerat på högre nivå?  
Med högre nivå avser vi högskoleutbildning 

Ja  

Nej  
 

Hur många högskolepoäng har du tagit?  
Endast betygsatta poäng där du uppnått minst G. 

mailto:a11leoco@his.se
mailto:b11jonhe@his.se
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RRQ del 1 

Nedan kommer 12st påstående som du ska ställning till. Var snäll och svara så uppriktigt som möjligt. 

Jag tycker om att utforska mitt inre själv  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag tittar ofta tillbaka på mitt liv på ett filosofiskt sätt  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag tycker om att meditera över sakers natur och betydelse  
inte bokstavligen utan tanken att reflektera 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag är inte så intresserad av själviaktagelse och självreflekterande  
Lägg märke till ordet "inte" i ovanstående påstående. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Mina känslor och min attityd gentemot saker intresserar mig  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag tycker om att analysera över varför jag gör olika saker  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag är inte så intresserad av att analysera mig själv  
Lägg märke till ordet "inte" i ovanstående påstående. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

 

Jag är inte så fundersam av mig som person  
Lägg märke till ordet "inte" i ovanstående påstående. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

Filosofiskt och abstrakt tänkande intresserar mig inte så mycket  
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Lägg märke till ordet "inte" i ovanstående påstående. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 

Att fundera om mig själv tycker jag inte om att göra  
Lägg märke till ordet "inte" i ovanstående påstående. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

Folk säger ofta att jag är en djup och själviaktagande person  
Behöver inte vara ordagrant, men åt det hållet 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

Det är naturligt för mig att ifrågasätta mig själv  
Behöver inte vara ordagrant, men åt det hållet 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 
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RRQ del 2 

Nedan följer ytterligare 12st påstående.  

Jag tenderar att grubbla över saker som har hänt en lång period efteråt att det har inträffat  
Med grubbla menas: tänka djupt och under längre tid och ofta med en nedstämd attityd 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag tänker ofta tillbaka över hur jag har agerat i förflutna situationer  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag tenderar att alltid tänka tillbaka över saker jag nyligen sagt eller gjort  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Långt efter en argumentation eller diskussion är över, tänker jag tillbaka över vad som 
inträffade.  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag slösar inte tid på att åter fundera kring saker som egentligen redan är avklarat och 
slutdiskuterat  
Lägg märke till ordet "inte" i ovanstående påstående 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag märker att jag ofta omvärderar något jag gjort  
Med omvärdera menas; värdera på nytt sätt, ändra uppfattning om 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag tänker ofta tilbaka till stunder i mitt liv som jag inte borde bekymra mig över längre  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag spenderar en del tid på att tänka tillbaka över pinsamma situationer eller stunder av 
besvikelse  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 
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Jag grubblar inte över mig själv under några längre stunder  
lägg märke till ordet "inte" och att "grubbla" betyder: tänka djupt och under längre tid och ofta med en 
nedstämd attityd 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Det är enkelt för mig att få bort oönskade tankar  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Ibland är det svårt att stänga ute tankar om mig själv  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Min uppmärksamhet är ofta riktad mot delar av mitt liv som jag önskar att jag slutade tänker 
över  

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 
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Problemlösning, del 1 

Nedan kommer tre olika typer av tester, På varje sida finns en unik typ av test och varje test består av 
3 delar. Du har 4 alternativ att välja mellan och endast 1 av dem är korrekt Efter varje test frågas du att 
fylla i den upplevda svårighetsgraden och hur bra du ansåg att det gick. Testen på denna sidan mäter 
förmågan att göra mentala rotationer och att deducera mentala bilder. Här ska du göra en mental 
representation och rotation. Exempelvis kan första bilden jämföras med en klocka som pekar på 
12.15, deltagaren ska lista ut hur symbolen på ena "visaren" skulle se ut ur samma perspektiv om den 
placerades på samma plats som den andra visaren. Alltså om timvisaren, där den efterfrågade 
symbolen finns, pekade på kl 3, då den andra "visaren" pekade på det, i det första testet 

Test 1.1 

 

Hur skulle den efterfrågade symbolen se ut om "visaren med symbolen" skulle vridas till 
samma postion som den andra?  
Välj ett av alternativ från A till D som på visas bilden 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

Hur nöjd är du med ditt svar?  
Dvs, hur korrekt anser du att ditt svar är? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Det var helt fel        Det var helt rätt 

 

Hur svårt var problemet för dig?  
Oavsett hur nöjd du är med ditt svar, försök att bedöma hur svårt det var att lösa. 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Det var väldigt 
lätt/Inga svårigheter        

Det var väldigt svårt/förstod 
knappt vad jag skulle göra 

Test 1.2 

 

Hur skulle den efterfrågade symbolen se ut om "visaren med symbolen" skulle vridas till 
samma postion som den andra?  
Välj ett av alternativ från A till D som på visas bilden 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

Hur nöjd är du med ditt svar?  
Dvs, hur korrekt anser du att ditt svar är? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Det var helt fel 
       

Det var helt rätt 

 

 

 

 

Hur svårt var problemet för dig?  
Oavsett hur nöjd du är med ditt svar, försök att bedöma hur svårt det var att lösa. 

 1 2 3 4 5 6 7  
Det var väldigt 

lätt/Inga svårigheter        
Det var väldigt svårt/förstod 
knappt vad jag skulle göra 
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Test 1.3 

 

 
Hur skulle de efterfrågade symbolerna se ut om "visarna med symbolen" skulle vridas till 
samma postion som den "tomma" visaren  
Välj ett av alternativ från A till D som på visas bilden 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

Hur nöjd är du med ditt svar?  
Dvs, hur korrekt anser du att ditt svar är? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Det var helt fel 
       

Det var helt rätt 

 

Hur svårt var problemet för dig?  
Oavsett hur nöjd du är med ditt svar, försök att bedöma hur svårt det var att lösa. 

 1 2 3 4 5 6 7  
Det var väldigt 

lätt/Inga svårigheter        
Det var väldigt svårt/förstod 
knappt vad jag skulle göra 

 

Problemlösning del 2 

Testet går ut på att komma fram till den logiska slutsatsen i en given situation. I alla fall skall du lista ut 
vart ringen är någonstans, "Ärlig" säger alltid sanningen i samtliga fall medans "Lurig" alltid ljuger. Med 
denna informationen skall du komma fram till den mest logiska slutsatsen. 
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Test 2.1 

Vart är ringen? Endast ett svar är rätt  

Ärlig säger: “Ringen är antingen i studierummet eller så är den i vardagsrummet”. Lurig säger: ”Ringen 

är i vardagsrummet.” 

I studierummet  

I vardagsrummet  

Varken i studierummet eller vardagsrummet  

Antingen i vardagsrummet eller i studierummet  
 

Hur nöjd är du med ditt svar?  
Dvs, hur korrekt anser du att ditt svar är? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Det var helt fel        Det var helt rätt 

 

Hur svårt var problemet för dig?  
Oavsett hur nöjd du är med ditt svar, försök att bedöma hur svårt det var att lösa. 

 1 2 3 4 5 6 7  
Det var väldigt 

lätt/Inga svårigheter        
Det var väldigt svårt/förstod 
knappt vad jag skulle göra 
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Test 2.2 

Vart är ringen 2? Endast ett svar är rätt  
Ärlig säger: "Antingen är jag en lögnare eller så är ringen är på nattduksbordet". Lurig säger: 
"Antingen talar jag sanning eller så är ringen på skrivbordet ".  

På skrivbordet  

På nattduksbordet  

Varken på skrivbordet eller på nattduksbordet  

Antingen på skrivbordet eller på nattduksbordet  
 

Hur nöjd är du med ditt svar?  
Dvs, hur korrekt anser du att ditt svar är? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Det var helt fel 
       

Det var helt rätt 

 

Hur svårt var problemet för dig?  
Oavsett hur nöjd du är med ditt svar, försök att bedöma hur svårt det var att lösa. 

 1 2 3 4 5 6 7  
Det var väldigt 

lätt/Inga svårigheter        
Det var väldigt svårt/förstod 
knappt vad jag skulle göra 

 

Test 2.3 

Vart är ringen 3? Endast ett svar är rätt  
Ärlig säger: "Om ringen är varken i väskan eller på nattduksbord, då är den på skrivbordet ". Lurig 
säger: "Ringen är på skrivbordet ". 

I väskan  

Inte i väskan  

Antingen i väskan eller på nattduksbordet  

Varken i väskan eller på nattduksbordet  
 

 

Hur nöjd är du med ditt svar?  
Dvs, hur korrekt anser du att ditt svar är? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Det var helt fel 
       

Det var helt rätt 

 

Hur svårt var problemet för dig?  
Oavsett hur nöjd du är med ditt svar, försök att bedöma hur svårt det var att lösa. 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Det var väldigt 
lätt/Inga svårigheter        

Det var väldigt svårt/förstod 
knappt vad jag skulle göra 

 

Problemlösning del 3 

Sista testen. Testet behandlar moralisk resonemang och social förståelse. Olika scenarion kommer att 
presenteras. Din uppgift är att utvärdera den information som presenteras i berättelsen och ta ställning 
i samband med de motstridiga åsikter som presenteras. 

Test 3.1 

Vad anser du om Georges beteende?  

George hörde av misstag att två andra planerade att råna en lokal kiosk. Efter att ha oroat sig över 
vad han borde göra, bestämmer han sig slutligen för att rapportera det till skolans rektor. 

. 

George betedde sig felaktigt eftersom det var ingen av hans ensak  

George betedde sig felaktigt eftersom det inte är acceptabelt att informera om sina vänner  

George uppförde sig korrekt eftersom på så sätt förhindrade han att en oskyldig persons 

egendom skadas  

George uppförde korrekt eftersom vi alla är ansvariga för upprätthållandet av moraliska principer  

 
Hur nöjd är du med ditt svar?  
Dvs, hur korrekt anser du att ditt svar är? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Det var helt fel 
       

Det var helt rätt 

 

 

 

 

Hur svårt var problemet för dig?  
Oavsett hur nöjd du är med ditt svar, försök att bedöma hur svårt det var att lösa. 

 1 2 3 4 5 6 7  
Det var väldigt 

lätt/Inga svårigheter        
Det var väldigt svårt/förstod 
knappt vad jag skulle göra 

 

Test 3.2 

Vad tycker du om Michael beteende?  
"Herr Michael utsågs till ledamot i en kommitté, denna kommitté hade i uppgift att bedöma kandidater 
för ett jobb. När han öppnade listan med kandidater insåg han att en av dem var en släkting. Därför 
avgick han från kommitteén. 
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att det var fel eftersom ingen annan insåg att en av kandidaterna var en släkting till hans  

att det var fel eftersom på detta sätt han förlorat möjligheten att hjälpa en släkting  

att  det var rätt eftersom på detta sätt han såg till att kommitténs beslut är pålitliga  

att det var rätt eftersom på detta sätt kommer han att följa kraven från sitt eget samvete att han 

inte hade varit orättvist mot någon.  
 

Hur nöjd är du med ditt svar?  
Dvs, hur korrekt anser du att ditt svar är? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Det var helt fel 
       

Det var helt rätt 

 

Hur svårt var problemet för dig?  
Oavsett hur nöjd du är med ditt svar, försök att bedöma hur svårt det var att lösa. 

 1 2 3 4 5 6 7  
Det var väldigt 

lätt/Inga svårigheter        
Det var väldigt svårt/förstod 
knappt vad jag skulle göra 
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Test 3.3 

Vilken är din syn invånarnas ståndpunkt?  
"Regeringen överväger att bygga en läkemedelsfabrik någonstans i Sverige. Fabriken kommer i hög 
grad att bidra till att stärka den nationella ekonomin och förbättra hälso-och sjukvården, eftersom den 
avsevärt kommer att minska kostnaderna för att behandla många sjukdomar. Den specifika platsen 
valdes eftersom det var den mest lämpliga, både ur ekonomisk och teknisk synvinkel. Men invånarna i 
området reagerar starkt på att byggandet av fabriken i deras område för att de är rädda för risken för 
föroreningar och kanske biologiska föroreningar. Regeringen försäkrar dem om att det inte finns någon 
sådan risk, men invånarna härdar i sin vägran." 

Invånarna är rätt, eftersom oavsett vad som händer i deras område ska ska ske efter en 

överenskommelse mellan regeringen och invånarna  

Invånarna är rätt, för om deras farhågor visar sig bli sanna, så är det de som kommer att drabbas 

av konsekvenserna.  

Invånarna har fel eftersom regeringens beslut bör respekteras av alla medborgare i landet.  

Invånarna har fel därför att medborgarna bör sätta det gemensamma bästa framför sina egna 

individuella eller lokalt intresse.  
 

Hur ska regeringen reagera?  
En fördjupningsfråga 

Regeringen bör gå vidare med fabriken eftersom beslut ska omsättas i praktiken  

Regeringen bör gå vidare med fabriken eftersom det har ett ansvar gentemot det landet som 

helhet  

Regeringen bör överge idén om att skapa fabriken eftersom reaktionerna från invånarna kommer 

att minska deras popularitet  

Regeringen borde gå vidare med fabriken i ett annat område där invånarna inte reagera mot det  
 

Hur nöjd är du med dina svar?  
Dvs, hur korrekt anser du att ditt svar är? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Det var helt fel 
       

Det var helt rätt 

 

 

 

 

Hur svårt var problemet för dig?  
Oavsett hur nöjd du är med ditt svar, försök att bedöma hur svårt det var att lösa. 

 1 2 3 4 5 6 7  
Det var väldigt 

lätt/Inga svårigheter        
Det var väldigt svårt/förstod 
knappt vad jag skulle göra 
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Tusen tack! 

Tack så mycket för att ni deltog i vår enkät. För er som vill kan ni nu lämna er mailaddress nedan för 
chansen att vinna två biobiljetter. Dessa lottas under maj månad och vinnarna får ett mail i slutet i 
månaden 

Din mailadress för utlottningen  
Helt frivilligt, vill du inte lämna ut din mail eller inte vara med och tävla behövs det inte fyllas i. Vi är 
tacksam i vilket fall. 

 

 

 

   

 

 


