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Instruktioner har haft en positiv påverkan på rationellt tänkande, bland 

annat när de har innehållit exempel och kombinerats med träning. Viss 

forskning har visat att även mindre omfattande instruktioner har främjat 

rationellt tänkande. Syftet med studien var att undersöka om en 

kortfattad instruktion kunde leda till mer rationellt tänkande. Totalt 

slutförde 93 deltagarna studien vilka randomiserades till en av två 

betingelser, instruktion eller icke-instruktion. Instruktionsgruppen fick 

läsa en kortfattad instruktion som varnade för kognitiva genvägar och 

tankefel. Deltagarna besvarade en webbenkät med heuristik och 

snedvridningsuppgifter samt påstående som tillsammans mätte 

rationellt tänkande. En tvåvägsvariansanalys visade ingen signifikant 

huvudeffekt av grupp men en signifikant huvudeffekt av kön, männen 

fick i genomsnitt signifikant högre poäng på rationellt tänkande än 

kvinnorna. Ingen signifikant interaktionseffekt mellan grupp och kön 

uppvisades. Resultatet diskuterades i relation till relevanta teorier och 

modeller för rationellt tänkande, vilka implicerade att instruktionen 

endast berörde en del av rationellt tänkande. 

 

 

De senaste två årtiondena har allt mer forskning bedrivits för att belysa individuella 

skillnader i rationellt tänkande och vad dessa beror på (Stanovich, West & Toplak, 2016). 

Viss forskning har undersökt hur instruktioner kan påverka rationellt tänkande och har 

visat att de har haft en positiv effekt (Heijltjes, van Gog, Leppink & Paas, 2014, 2015; 

Stanovich & West, 2008).  Trots den utökade uppmärksamheten för området har allt för 

lite forskning bedrivits hur tankefel undviks (Stanovich & Stanovich, 2010). Framför allt 

har enkla och kortfattade instruktioners bidrag till rationellt tänkande varit understuderat. 

Den föreliggande studien avsåg att undersöka om en kortfattad instruktion kunde leda till 

rationellt tänkande. 

 

Stanovich, West och Toplak (2013) menade att tänka rationellt innebär att anta lämpliga 

mål, utföra lämpliga handlingar givet ens mål och övertygelser samt att ha övertygelser 

som stämmer överens med tillgängliga bevis. Med denna definition är rationalitet tätt 

sammanlänkat med vad som bedöms som irrationellt. Stanovich (2011) beskrev 

irrationellt beteende ur en kognitionsforskares synvinkel som beteende som avviker från 

vad som av en normativ modell beskrivs som optimalt. 

 

Individuella skillnader i rationellt tänkande har härletts till bland annat individuella 

skillnader i kognitiv förmåga och individuella skillnader i kognitiv stil (Stanovich et al., 

2016). Kognitiv förmåga är vad som mäts av intelligenstest och ibland benämns som 

flytande intelligens (Stanovich, 2011; Stanovich et al, 2016). Evans och Stanovich (2013) 

beskrev att kognitiv stil innefattar övertygelser och attityder till att forma samt förändra 
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övertygelser. Det handlar till exempel om tendens att samla information innan 

beslutsfattande, tendens att djupgående tänka på problem och att anpassa sina 

övertygelser efter de bevis som finns tillgängliga. Evans och Stanovich (2013) menade 

vidare att det är troligt att individer som är mer lämpade i form av bättre kognitiv förmåga 

och som är mer motiverade i form av kognitiv stil genererar normativa, och således 

rationella responser. För att förstå hur individuella skillnader i kognitiv förmåga och stil 

relaterar till rationalitet är det nödvändigt att redogöra för teorier som beskriver vad som 

utgör rationellt tänkande samt modeller som beskriver relevanta processer.  

 

Stanovich (2011) och Stanovich et al. (2016) har för att mäta rationalitet utgått ifrån 

axioms of choice vilket innebär att om människors preferenser följer vissa mönster 

kommer de att handla för att maximera sin nytta (von Neumann & Morgenstern, 1944). 

Dock har det argumenterats för att det är svårt att mäta nyttan hos en individ men det är 

däremot enklare att avgöra när en individ bryter mot axoims of chocie. Det är svårt att 

veta vad som är det mest optimala beslutet, det är emellertid lättare att identifiera dåliga 

beslut (Stanovich, 2011; Stanovich et al., 2016). Detta leder osökt till Kahneman och 

Tverskys forskning om heuristics and biases (Kahneman, 2011; Kahneman & Tversky 

1972, 1973; Tversky & Kahneman, 1971, 1974). I den svenska version av Kahnemans 

bok Tänka, snabbt och långsamt från 2011 översattes termerna till heuristik och 

snedvridning. Snedvridningar har beskrivits som de systematiska fel människor gör när 

väljer vilken handling de ska utföra och när de estimerar sannolikheter. Heuristik 

definierades som de mentala genvägar människor använder för att lösa problem, med 

andra ord varför människor använder sig av snedvridningar (Stanovich, 2016; Stanovich 

et al., 2016). Heuristik och snedvridningsuppgifter har designats specifik för att ställa 

automatiska och normativa responser mot varandra (Kahneman, 2011; Kahneman & 

Frederick, 2002). Ett exempel på en heuristik och snedvridningsuppgift som studerades 

av Tversky och Kahneman (1974) är som följer: 

 

I en viss stad finns det två sjukhus. På det större sjukhuset föds ungefär 45 bebisar 

om dagen och på det mindre sjukhuset föds det ungefär 15 bebisar om dagen. Som 

du vet så är ungefär 50% av alla bebisar som föds pojkar men den exakta andelen 

pojkar i procent varierar från dag till dag. Ibland är den högre än 50% och ibland är 

den lägre. Under en period på ett år registrerade båda sjukhusen antalet dagar då 

mer än 60% av bebisarna som föddes var pojkar.  

Vilket sjukhus tror du registrerade flest sådana dagar?  

1. Det större sjukhuset kommer att registrera fler dagar med mer än 60% pojkar. 

2. Det mindre sjukhuset kommer att registrera fler dagar med mer än 60% pojkar. 

3. Ungefär samma antal dagar för båda sjukhusen. (Tversky & Kahneman, 1974, 

sid. 1125) 

 

Uppgiften undersöker människors förståelse för att om allt annat är lika är ett större 

stickprov mer sannolik att approximera populationsvärdet och således är det mer 

sannolikt att ett mindre stickprov avviker från populationsvärdet. Rätt svar på uppgiften 

är följaktligen alternativ 2 (Tversky & Kahneman, 1974). 

 

Dubbelprocessteori 

Heuristik och snedvridningsuppgifterna har sitt ursprung ur dubbelprocessteorier. 

Kahneman (2000) beskrev hur han och Tversky alltid har sett på heuristik och 

snedvridningar som grundade i en dubbelprocessteori. Dubbelprocessteorier har sedan 

1960- och 70-talet utvecklas inom en mängd olika områden. Trots skillnaderna mellan de 
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olika områdena är grunden i alla dubbelprocessteorier att det finns två avgränsade 

processmekanismer som för en given uppgift använder olika typer av processer och som 

kan resultera i olika utfall, som ibland går emot varandra (Frankish & Evans, 2009). 

Evans och Stanovich (2013) argumenterade för att använda termerna typ 1- och typ 2-

processande för de två avgränsade processmekanismerna. De menade att dessa termer 

antyder att det är två kvalitativt olika typer av processande med multipla kognitiva och 

neurala processer under dem. Typ 1-processande definierades av att det är autonomt i 

betydelsen att det inte kräver kontrollerad uppmärksamhet och således endast utgör en 

liten belastning för arbetsminnet. Typ 1-processers kännetecken beskrevs som snabba, 

associativa och använder så lite processkapacitet som möjligt (Evans & Stanovich, 2013). 

Stanovich (2011) och Stanovich och West (2008) redogjorde för att det som definierar 

typ 2-processande är kognitiv frikoppling vilket handlar om förmågan att vid hypotetiskt 

tänkande hålla isär den simulerade världen där vi testar modeller och handlingar från den 

verkliga världen, vilket är krävande för arbetsminnet. Enligt Evans och Stanovich (2013) 

kännetecknas typ 2-processande av att det är långsamt, seriellt samt är positivt korrelerat 

med flytande intelligens.   

 

Stanovich et al. (2016) beskrev att för en person som förlitar sig på typ 1-processer kan 

miljön hen vistas i antingen vara vänlig eller fientlig. För att den ska vara vänlig måste 

det finnas ledtrådar som triggar rätt kognitiva genvägar för en given situation. Det får 

dessutom inte finnas aktörer som använder ledtrådar för att utnyttja att människor förlitar 

sig på typ 1-processer, vilket gör den fientlig. Det har till exempel argumenterats för att 

bland annat annonsering kan göra den moderna världen till en fientlig plats för typ 1-

processande (Stanovich, 2004; Stanovich & West, 2000; Thaler & Sunstein, 2008). 

Många av heuristik och snedvridningsuppgifterna triggar en intuitiv respons som är 

felaktig, oftast genererad av typ 1-processer som måste åsidosättas av typ 2-processer, 

vilket gör dem användbara för att mäta rationellt tänkande i en fientlig värld (Stanovich 

et al., 2016). Stanovich och Stanovich (2010) förde ett liknande resonemang och men 

menade också att genom att ändra på miljön och göra den vänligare för människor kan 

irrationalitet minskas och undvikas, bland annat genom instruktioner.  

 

Tre typer av intellekt  

Baserat på dubbelprocessteorin presenterade Stanovich (2009, 2011) och Stanovich et al. 

(2016) en tredelad modell innehållandes tre olika typer av mind som alla är involverade i 

rationellt tänkande. I Kahneman (2011) översattes mind till intellekt vilken är termen som 

kommer att användas fortsättningsvis. Figur 1 illustrerar de olika typerna av intellekt och 

hur de relaterar till typ 1- och typ 2-processer. Stanovich et al. (2016) beskrev att 

rationalitet kräver tre mentala egenskaper. De menade att först och främst måste det 

reflektiva intellektet karaktäriseras av tendensen att initiera åsidosättande av icke-

normativa responser som har generats av det autonoma intellektet och initiera simulering 

som till exempel hypotetiskt tänkande som kommer att resultera i en normativ respons. 

Därefter krävs kognitiv förmåga kopplat till det algoritmiska intellektet för det faktiska 

åsidosättandet och bibehållen frikoppling samt simulering. Slutligen krävs att mindware 

som möjliggör uträkningen av rationella responser är tillgängligt under simuleringen eller 

att det genom inlärning är tillgängligt från det autonoma intellektet (Stanovich et al., 

2016). Begreppet mindware myntades av Perkins (1995) och innefattar de kunskaper, 

regler, procedurer och strategier som kan användas av det analytiska systemet för att 

åsidosätta en typ 1-respons.  

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. De tre intellekten och hur de relaterar till typ 1- och typ 2-processer (Stanovich 

2009, 2011; Stanovich et al., 2016).  

 

Miserly Processing och Mindware Problems 

Att veta vad för typ av fel människor begår på heuristik och snedvridningsuppgifter är 

avgörande för att kunna utforma instruktioner som underlättar undvikandet av dessa fel. 

Stanovich (2011) och Stanovich et al. (2016) har delat upp de tankefel som människor 

begår när de löser heuristik och snedvridningsuppgifter i två huvudkategorier; Miserly 

Processing och Mindware Problems. Den första kategorin har sin grund i synen på 

människan som en cognitive miser som direkt översatt betyder kognitiv snåljåp. Det 

innebär att människan tenderar att som standard använda sig av process- och 

beräkningsmekanismer som kräver så lite kognitiva resurser som möjligt. Dessa mindre 

kognitivt krävande processer är oftast typ 1-processer men det kan även vara typ 2-

processer (Stanovich et al., 2016). Tankefelen i denna kategori beror följaktligen på snålt 

användande av kognitiva resurser. Främst är det responser som det autonoma intellektet 

genererar som används (Stanovich et al., 2016). 

 

Den andra kategorin av tankefel, Mindware Problems menade Stanovich (2011) och 

Stanovich et al. (2016) antingen beror på mindware gaps eller contaminated mindware. 

Mindware gaps innebär att individen inte har den kunskap som krävs för att genera en 

normativ respons (Stanovich, 2011; Stanovich et al., 2016). Stanovich och West (2008) 

redogjorde för att desto mer erfarenhet av probabilistiskt och logiskt tänkande en individ 

har desto mer troligt är det att individen upptäcker en konflikt mellan typ 1- och typ 2-

processer. Vidare beskrev Stanovich et al. (2016) att contaminated mindware är kunskap 

som snarare hindrar än underlättar rationellt tänkande. Mindwaret gör att individen 

åsidosätter typ 1-responsen men samtidigt generera en icke-normativ typ 2-respons. Rätt 

mindware kan vara inlärt till automation vilket gör att en typ 1-respons genererar ett 

normativt svar likväl som att en typ 2-respons kan baseras på felaktig kunskap och därför 

generera en icke-normativt svar (Stanovich et al., 2016).  

 

Stanovich et al. (2016) har tagit fram en prototyp av ett test i rationellt tänkande. Testet 

kallas The Comprehensive Assesment of Rational Thinking (CART) och baseras på ett 

ramverk av deltest som till stor del bygger på heuristik och snedvridningsuppgifter. Dessa 

uppgifter mäter främst de tankefel som beror på snålt användande av kognitiva resurser 

Reflektivt intellekt 

(Individuella skillnader i 

kognitiv stil) 

Algoritmiskt intellekt 

(Individuella skillnader i 

kognitiv förmåga) 

Typ 2-

processer 

Autonomt intellekt  

Typ 1-

processer 
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men även de som beror på mindware gaps. För att testet även ska mäta contaminated 

mindware innehåller det bland annat en skala som heter Superstitious Thinking-scale. 

Skalan innefattar olika typer av vidskepligt tänkande och Toplak, West och Stanovich 

(2011) använde sig en variant med items som mätte bland annat tron på tur och 

paranormal aktivitet. Studier har visat att höga poäng på vidskepligt tänkande har varit 

associerat med användandet av osofistikerade argument (Sá, Kelley, Ho & Stanovich, 

2005), negativt associerat med att uppmärksamma icke-kausala base rates (Kokis, 

Macpherson, Toplak, West & Stanovich, 2002) och associerat med att tidigare 

övertygelser påverkar syllogistiskt resonerande (Macpherson & Stanovich, 2007).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2. Beroende mellan kunskap och processer i heuristik och snedvridningsuppgifter 

(Stanovich & West, 2008; Stanovich et al. 2016). 

 

Tre processer: Mindware, upptäckande och åsidosättande  

För att förstå hur instruktioner kan påverka rationellt tänkande är det inte bara viktigt att 

veta vilka tankefel människor gör utan även viktigt att förstå hur människor tar sig an 

heuristik och snedvridningsuppgifter. Stanovich och West (2008) och Stanovich et al. 

(2016) introducerade en beskrivning av de steg som människor går igenom när de ska 

lösa heuristik och snedvridningsuppgifter, se figur 2. Den redogör för beroendet mellan 

mindware, upptäckande av konflikt mellan typ 1- och typ 2-processer samt åsidosättandet 

av typ 1-processer (Stanovich & West, 2008; Stanovich et al. 2016). Trots uppdelningen 
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av tankefel i kategorierna av processer eller kunskap har det betonats att dessa två är 

sammanflätade till olika grad i heuristik och snedvridningsuppgifter (Stanovich, 2011, 

2016; Stanovich & West, 2008; Stanovich et al., 2016). Stanovich och West (2008) och 

Stanovich et al. (2016) beskrev att om en individ inte har rätt mindware för situationen 

kommer hen inte att åsidosätta typ 1-responsen. Finns mindware tillgängligt är nästa steg 

att individen ska upptäcka att en typ 1-respons behöver åsidosättas, om inte kommer typ 

1-responsen att dominera. Dessa två första steg kan kopplas till reflektiva intellektet och 

såldes individens kognitiva stil. Upptäcker individen att behovet av att åsidosätta typ 1-

responsen blir det istället frågan om uppgiften kräver bibehållen inhibition och 

frikoppling. Om inte genereras ett normativt svar i form av en typ 1-respons (Stanovich 

& West, 2008; Stanovich et al. 2016). Stanovich et al. (2016) menade att skillnaden här 

från de tidigare typ 1-responserna är att mindwaret har automatiserats genom inlärning 

och genererar en normativ respons. Slutligen redogjorde Stanovich och West (2008) och 

Stanovich et al. (2016) för att om uppgiften däremot kräver bibehållen inhibition och 

frikoppling avgörs det av om individen har förmågan att bibehålla frikoppling. I det här 

steget är individens algoritmiska intellekt och således kognitiva förmåga avgörande för 

om hen genererar en normativ och rationell respons eller inte. 

 

Rationellt tänkande och instruktioner 

En avsikt med att undersöka och belysa individuella skillnader i rationellt tänkande har 

varit att klargöra vilka åtgärder som kan vidtas för att få människor att tänka rationellt. 

En sådan åtgärd är instruktioner om att människor är benägna att begå tankefel i vissa 

situationer och hur felen ska undvikas.  

 

Evans och Stanovich (2013) redogjorde för att instruktioner att resonera deduktivt eller 

pragmatiskt kan ha en stor påverkan på rationellt tänkande. Evans, Handley, Neilens, 

Bacon och Over (2010) hypotiserade att individer med högre kognitiv förmåga skulle 

påverkas mindre av tidigare övertygelser än individer med lägre kognitiv förmåga, men 

endast om de fick deduktiva snarare än pragmatiska instruktioner, vilket de fann stöd för. 

Stanovich och West (2008) genomförde en studie som innehöll åtta olika experiment med 

heuristik och snedvridningsuppgifter. De fann att människor med högre kognitiv förmåga 

gjorde färre fel när de blev instruerade om vad snedvridningen var och hur de skulle 

undvika den. Anledningen till detta var parameter 1 och 2 i figur 2 var maximerade och 

att förmågan att generera en normativ och korrekt respons då avgjordes av en individs 

förmåga att bibehålla kognitiv frikoppling. Sammantaget var individer med högre 

kognitiv förmåga inte mer benägna än individer med låg kognitiv förmåga att upptäcka 

att de behövde använda en normativ princip (Stanovich & West, 2008). 

 

Stanovich et al. (2013) undersökte i sin studie myside bias som innebär att människor 

utvärdera och genererar bevis samt testar hypoteser med utgångspunkt i sina tidigare 

övertygelser, åsikter och attityder. De konstaterade att människor med högre kognitiv 

förmåga inte nödvändigtvis var mer benägna än människor med låg kognitiv förmåga att 

uppmärksamma behovet av att dämpa myside bias i situationer där de skulle utvärdera 

argument och slutsatser. Däremot fanns en positiv korrelation mellan att få instruktioner 

om att bortse från tidigare övertygelser och kognitiv förmåga, med andra ord presterade 

de med högre kognitiv förmåga generellt bättre när de blev varnade för tankefelet. I linje 

med Stanovich och West (2008) argumenterade de för att individer med högre kognitiv 

förmåga presterade bättre än människor med låg kognitiv förmåga på uppgifter som 

ställde stora krav på inhibition och frikoppling, givet att uppgiften indikerade att 

inhibition var nödvändigt.  
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Studier som har undersökt hur instruktioner har påverkat kritiskt tänkande, som är en 

underkategori till rationellt tänkande (Stanovich, 2016; West, Toplak & Stanovich, 2008), 

har funnit att instruktionerna har förbättrat kritiskt tänkande (Heijltjes et al., 2014; 2015). 

I Heijltjes et al. (2014) bestod instruktionerna av en 15 minuters visuell och auditiv 

presentation av vikten av kritiskt tänkande, risken för tankefel och hur de ska undvikas. 

De deltagare som hade fått instruktionerna presterade bättre än deltagare som inte fått 

instruktionerna på ett omedelbart post-test och när instruktionerna kombinerades med 

träning presenterade de bättre på ett senare post-test (Heijltjes et al., 2014). Heijltjes et al. 

(2015) fann likaså att instruktioner förbättrade kritiskt tänkande, framför allt i 

kombination med träning. Instruktionen i den studien bestod av en genomgång av två av 

fyra kategorier av uppgifter som hade presenterats i ett pre-test. Uppgifterna beskrevs och 

korrekta lösningar presenterades steg-för-steg för deltagarna (Heijltjes et al., 2015). Båda 

dessa studier undersökte även kognitiv stil bland annat med skalan Actively Open-Minded 

Thinking (AOMT) och dess relation till instruktioner och prestation. I båda studierna fann 

de att högre poäng på AOMT relaterades till högre poäng på testen både före och efter 

instruktionerna, dock fann de ingen interaktion. Med andra ord tjänade de med högre 

poäng på AOMT inte mer på instruktionerna än de med lägre poäng (Heijltjes et al., 2014, 

2015). Larrick, Morgan och Nisbett (1990) undersökte hur instruktioner om 

lönsamhetsprinciper påverkade lösningen av hypotetiska ekonomiska problem. 

Instruktioner bestod bland annat av 30 minuters träning rörande suck cost som är en 

kostnad som redan har inträffat och inte går att påverka i efterhand och avvikande 

extrakostnader som deltagarna sedan fick applicera på exempeluppgifter. Resultatet 

visade att instruktionerna och träningen ledde till individer med endast grundläggande 

ekonomiska kunskaper agerade mer normativt efter instruktionen och träningen.  

 

Abrami et al. (2008) kom i sin metaanalys fram till att explicita instruktioner om kritiskt 

tänkande kombinerat med möjligheten att integrera generella principer för kritiskt 

tänkande i ett specifikt ämne fungerade bäst för att förbättra kritiskt tänkande. Det finns 

däremot studier som har visat att även enkla och kortfattade åtgärder kan ha positiv effekt 

på heuristik och snedvridningsuppgifter. Larrick (2004) klassificerade olika strategier för 

debiasing, att undvika tankefel. En kognitiv strategi som han hävdade är både enkel och 

framgångsrik är att instruera människor i att tänka på och överväga det motsatta, till 

exempel överväga alternativa hypoteser. Han menade att detta fungerar eftersom att det 

riktar uppmärksamhet mot bevis som annars inte kommer övervägas. Koriat, Lichtenstien 

och Fischhoff (1980) undersökte hindsight bias som innebär att människor i efterhand 

överestimerar sannolikheten att de hade kunnat förutse ett visst event som redan har hänt. 

De visade att individer som uppmanades att välja mellan två alternativ och sedan ange 

hur säkra de var på att det alternativet var rätt uppvisade mindre övertro om de fick ange 

argument för båda alternativen. Arkes, Faust, Guilmette och Hart (1988) använde sig av 

liknande metod som Koriat et al. (1980) och fann att signifikant färre deltagare uppvisade 

hindsight bias. Mussweiler, Strack och Pfeiffer (2000) visade på att övervägande av det 

motsatta minskade förankringseffekten.  

 

Könsskillnader 

Forskning har visat på skillnader i prestation på heuristik och snedvridningsuppgifter 

mellan män och kvinnor. Gal och Baron (1996) liksom West och Stanovich (2003) fann 

att män i större utsträckning än kvinnor använde sig av normativa prediktionsstrategier 

när de skulle förutse sannolikheten att olika scenarion skulle inträffa. Den sistnämnda 

studien visade även att män var mindre benägna än kvinnor att visa övertygelser som var 

i linje med gamblers’ fallacy som är en klassisk heuristik och snedvridningsuppgift. 
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Frederick (2005) visade att män presterade signifikant bättre än vad kvinnor gjorde på 

Cognitive Reflection Test (CRT), som består av uppgifter som testar snålt processande. 

Toplak et al. (2014) replikerade dessa könsskillnader i samband med att de utvecklade en 

påbyggnad till CRT. Stanovich et al. (2016) presenterade resultat som visade att män 

presterade bättre på uppgifter som mäter probabilistiskt och statistiskt resonerande, 

reflektion vs intuition, praktiska räknefärdigheter och finansiella samt ekonomiska 

kunskaper. Andra studier har redogjort för att kvinnor har presterat bättre än män på 

uppgifter som innefattat temporal discounting (Dittrich & Leipold, 2014; Stanovich et 

al., 2016) och överdrivet självförtroende (Barber & Odean, 2001). 

 

Sammantaget har forskning visat på att det finns individuella skillnader i rationellt 

tänkande och att instruktioner kan påverka till vilken grad människor tänker rationellt. 

Stanovich et al. (2016) förde resonemang om att miljön kan vara fientlig för människor 

som förlitar sig på typ 1-processer vilket även Stanovich och Stanovich (2010) gjorde, 

med tillägget att åtgärder som instruktioner kan vidtas för att minska irrationalitet. Teorier 

och modeller har visat att rationalitet är komplext som innefattar både processer och 

kunskap som samverkar. Dessa teorier och modeller är användbara i form av att de gör 

det möjligt att bryta ned och analysera specifika delar av rationellt tänkande. Samtidigt 

som det har redogjorts för att instruktioner kombinerat med träning fungerar bäst (Abrami 

et al., 2008) har det även visats att kortfattade instruktioner och uppmaningar kan vara 

tillräckligt (Arkes et al., 1988; Koriat et al., 1980; Mussweiler et al., 2000; Stanovich & 

Stanovich 2010). För att kunna nå ut till så många människor som möjligt på ett 

kostnadseffektiv och praktiskt sätt är det av intresse att undersöka hur pass enkla dessa 

åtgärder kan vara. Räcker det med att uppmärksamma människor om att de är benägna 

att använda kognitiva genvägar som kan orsaka snedvridningar och irrationella beslut för 

att få dem att tänka mer rationellt?  

 

Syfte 

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om en kort instruktion ledde till 

mer rationellt tänkande; könsaspekt beaktades. Frågeställningen löd: Leder en kort 

instruktion som varnar för kognitiva genvägar och tankefel till mer rationellt tänkande? 

Hypotesen var att instruktionen förväntades leda till mer rationellt tänkande. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Totalt deltog 172 personer i studien varav 93 personer slutförde den, av dessa var 63 

kvinnor och 30 män. Medelåldern för de deltagare som slutförde studien var 33 år (SD = 

14.06), den yngsta deltagaren var 19 år och den äldsta var 70 år. Det totalt bortfallet 

uppgick till 79 personer. Av dessa 79 personer hade 62 endast läst introduktionstexten 

eller svarat på de demografiska frågorna, 17 personer hade till olika grad påbörjat 

heuristik och snedvridningsuppgifterna. Det stora bortfallet beror delvis på att ett antal 

deltagare gick in på webbenkäten flera gånger, vilket registrerades som ett påbörjat svar. 

Rekryteringen av deltagare gjordes genom ett bekvämlighetsurval. En länk till 

webbenkäten delades på Facebook, skickades ut via mejl till psykologistudenter på 

Stockholms universitet och flygblad sattes upp på psykologiska institutionen på 

Stockholms universitet. De deltagare som studerade psykologi vid Stockholms universitet 

erbjöds 30 minuter EE-tid som kompensation för sitt deltagande.  
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Deltagarna randomiserades till en av två olika grupper, instruktionsgruppen och icke-

instruktionsgruppen. Instruktionsgruppen bestod av 46 deltagare, 31 kvinnor och 15 män. 

Medelåldern i instruktionsgruppen var 35 år (SD = 14.45). Icke-instruktionsgruppen 

innehöll 47 deltagare, 32 kvinnor och 15 män med en medelålder på 31 år (SD = 13.48). 

Då kunskap i form av mindware har konstaterats vara viktigt för rationellt tänkande och 

en stor del av deltagarna förväntades vara studenter fick de ange både högsta slutförda 

utbildning och om de studerade för närvarande. Att endast fråga efter slutförd utbildning 

bedömdes inte vara tillräckligt för att avspegla stickprovets utbildningsnivå. Deltagarna 

var relativt lika med avseende på utbildning. Något fler deltagare i instruktionsgruppen 

hade universitet/högskola som högsta slutförda utbildning än i icke-instruktionsgruppen. 

Däremot var det lika många i de både grupperna som för närvarande studerade på 

universitet/högskola.  

 

Material 

Webbenkäten skapades med enkätverktyget Qualtrics och innehöll fyra demografiska 

frågor om kön, ålder, högsta slutförda utbildning och om deltagarna studerade för 

närvarande. För att mäta rationellt tänkande användes dels heuristik och 

snedvridningsuppgifter och dels påstående om vidskepligt tänkande som deltagarna fick 

ta ställning till. 

 

Heuristik och snedvridningsuppgifter  

Totalt användes 33 heuristik och snedvridningsuppgifter varav 5 uppgifter var tvådelade 

vilket ledde till att deltagarna totalt svarade på 38 uppgifter. Stanovich försåg författaren 

av denna studie med 20 av de 33 uppgifterna, dessa 20 uppgifter var samma som användes 

i Toplak, West och Stanovich (2011). Stanovich motiverande användandet av dessa 

uppgifter med att de representerade många av de olika dimensionerna som CART 

(Stanovich et al., 2016) består av. Toplak et al. (2011) redogjorde för att uppgifterna 

inkluderar viktiga aspekter av rationellt tänkande som till exempel probabilistiskt 

resonerande, hypotetiskt tänkande, rättfärdigande av teorier, vetenskapligt resonerande 

och tendenser av att tänka statistiskt. För att inkludera ytterligare dimensioner ur CART 

och således få ett mer omfattande om än inte heltäckande mått på rationellt tänkande valde 

författaren ut de resterande 13 uppgifterna av exempelfrågor som presenteras i Stanovich 

et al. (2016). Dessa uppgifter valdes ut baserat på att de representerade deltest i CART 

som inte representerades av uppgifterna från Toplak et al., (2011). Två exempel på 

uppgifter som användes i studien: 

 

”Antalet bakterier i en behållare fördubblas varje timme. Det tar 32 timmar för bakterierna 

att fylla hela behållaren. Hur många timmar tar det för bakterierna att fylla halva 

behållaren?” Uppgiften är konstruerad för att generera ett intuitivt svar (16 timmar) som 

måste åsidosättas för det rätta svaret (31 timmar).  

 
”Människor vinner 1 av 10 gånger när de spelar på en spelautomat. Julia vann däremot 

på hennes tre första spel. Vad är hennes chans att vinna nästa gång hon spelar? 

____ av ____” Rätt svar på den här uppgiften var 1 av 10 gånger.  

 

Rätt svar på varje enskild uppgift gav 1 poäng och fel svar gav 0 poäng, poängen från de 

33 uppgifterna summerades till en sammansatt poäng för heuristik och 

snedvridningsuppgifterna. Detta var i enlighet med Toplak et al. (2011), West et al. (2008) 

samt hur poängen på CART beräknas (Stanovich et al., 2016). Summeringen av poängen 

på heuristik och snedvridningsuppgifterna innebär inte att dessa uppgifter formerar ett 
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endimensionellt konstrukt utan det är snarare mångfacetterat (Toplak et al., 2011; West 

et al., 2008). Cronbachs alfa för heuristik och snedvridningsuppgifterna uppgick till 0.79. 

Uppgifterna översattes från engelska till svenska av författaren till studien. Två 

pilottestpersoner genomförde studien och korrekturläste översättning samt gav författaren 

feedback om otydligheter och kontrollerade att innebörden av i den översatta versionen 

stämde överens med originalet.  

 

Superstitious Thinking-scale 

Mindware har tidigare definierats som de kunskaper, regler, procedurer och strategier 

som kan användas av det analytiska systemet för att åsidosätta en typ 1-respons (Perkins, 

1995). Det finns dock ”mindware” som fostrar irrationellt snarare än rationellt tänkande 

(Stanovich, 2004, 2009, 2011, 2016; Stanovich et al., 2016). Påståendena som användes 

i studien kom från Superstitious Thinking-Scale (ST) ur Toplak et al. (2011) och användes 

för att mäta just detta. Skalan bestod av 13 påståenden som deltagarna tog ställning till 

genom att svara på en 6-gradig Likertskala med svarsalternativ från 1 (”Instämmer 

absolut inte”) till 6 (”Instämmer absolut”). Ett exempel på ett påstående var ”Siffran 13 

är ett oturnummer”. Poängen på de 13 påståendena summerades först till en sammansatt 

poäng. Den poängen bidrog i sin tur med som mest två poäng och som minst noll poäng 

till den totala poängen för rationellt tänkande (RT). Låga poäng på ST gav höga poäng på 

RT enligt följande; 22 ST-poäng gav 2 RT-poäng, 23–29 ST-poäng gav 1.6 RT-poäng, 

30–35 ST-poäng gav 1.2 RT-poäng, 36–40 ST-poäng gav 0.8 RT-poäng, 41–46 ST-poäng 

gav 0.4 RT-poäng och 47 och mer ST-poäng gav 0 RT-poäng. Detta baserade på hur ST 

används i CART, där skalan består av 12 påstående och kan som mest bidra med 5 RT-

poäng (Stanovich et al., 2016). Eftersom att denna skala bestod av 13 påstående räknades 

intervallen ovan ut för att procentuellt representera samma intervall som i CART. I denna 

studie bidrog ST med som mest 2 RT-poäng istället för 5 RT-poäng för att efterlikna 

viktningen av ST i CART då denna studie innehöll färre items än CART totalt (Stanovich 

et al., 2016). Cronbachs alfa för skalan var 0.82. Likt heuristik och 

snedvridningsuppgifterna översattes även påståendena från engelska till svenska av 

författaren till studien. De två pilottestpersoner som kontrollerade översättning av 

heuristik och snedvridningsuppgifterna gjorde det likaså för påståendena.  

 

Efter att heuristik och snedvridningsuppgifterna och påståendena från ST hade summerats 

separat summerades de till en sammanslagen poäng som representerade rationellt 

tänkande. Cronbachs alfa för den sammanslagna poängen på rationellt tänkande var 0.65. 

 

Procedur 

Webbenkäten inleddes med att deltagarna fick läsa igenom en introduktionstext som 

beskrev att studien handlade om problemlösning. Anledningen till att problemlösning 

valdes istället för rationellt tänkande var för att undvika att uppmärksamma deltagarna 

om begreppet. Alla deltagarna informerades om studiens etiska riktlinje. Dessa var att 

deltagandet frivilligt, att de var anonyma, att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande, att data endast kommer användas i forskningssyfte samt presenteras på 

gruppnivå. Till sist informerades deltagarna om att genom att klicka vidare gav de sitt 

medgivande till att delta och godkände de etiska riktlinjerna. 

 

När deltagarna hade besvarat de demografiska frågorna och klickade sig vidare blev de 

randomiserade till antingen instruktionsgruppen eller till icke-instruktionsgruppen. Detta 

gjorde med hjälp av Qualtrics randomiseringsfunktion. De som randomiserades till 

instruktionsgruppen fick först läsa en text som beskrev att de på följande sidor kommer 



 11 

att få lösa ett antal problem genom att välja ett svarsalternativ, skriva svaret i en svarsruta 

eller rangordna olika alternativ. Därefter fick de läsa följande text: 

 

OBS! Forskning har visat att människor i vissa situationer är benägna att använda 

olika typer av kognitiva genvägar och begå olika typer av tankefel. Dessa genvägar 

och tankefel kan bland annat generera ett snabbt och automatiskt svar som är 

felaktigt. De snabba och automatiska svaren kan åsidosättas genom att till exempel 

noggrant resonera och reflekterar över problemen. Vänligen ta detta i beaktande 

när du löser problemen.  

 

Icke-instruktionsgruppen fick endast läsa den första texten som beskrev att de skulle få 

lösa ett antal problem. Både grupperna fick efter det skriva in bokstaven ”a” respektive 

”x” i en svarsruta för att bekräfta att de hade läst texterna och klickade sig sedan vidare 

på nästa sida. Denna skillnad, att instruktionsgruppen fick läsa instruktionstexten och att 

icke-instruktionsgruppen inte fick det var den enda skillnaden mellan grupperna, i övrigt 

presenterades webbenkäten på samma sätt för båda grupperna.  

 

Därpå följde en sida med de 19 heuristik och snedvridningsuppgifter som deltagarna fick 

lösa innan de gick sig vidare till nästa sida där ytterligare 19 uppgifter följde. Efter det 

klickade sig deltagarna vidare och fick läsa en instruktion om att de skulle ta ställning till 

påståenden genom att välja det alternativ som bäst beskrev deras åsikt, sedan följde de 13 

påståenden. Därefter gick de vidare till webbenkätens sista sida där psykologistudenter 

instruerades att fylla i sina uppgifter för att tillgodogöra sig EE-tid. Till sist meddelades 

deltagarna att deras svar hade registrerats och de tackades för sitt deltagande. 

 

 

Resultat 

 

En 2 x 2 ANOVA, med grupperingsfaktorerna Grupp (instruktion, icke-instruktion) och 

Kön (man, kvinna) genomfördes. Ingen signifikant huvudeffekt av Grupp erhölls, F(1, 

89) = 1.65 (p = 0.20). Instruktionsgruppen fick i genomsnitt 20.26 poäng (SD = 6.04) och 

icke-instruktionsgruppen fick i genomsnitt 19.12 poäng (SD = 5.21). Det erhölls en 

signifikant huvudeffekt av Kön, F(1, 89) = 19.00 (p < 0.001) där män i genomsnitt hade 

högre poäng på rationellt tänkande (M = 23.07, SD = 5.17) än kvinnor (M = 18.08, SD = 

5.14). Det fanns inte någon signifikant interaktionseffekt mellan Kön och Grupp, F(1, 89) 

= 0.82 (p = 0.37). Den totala andelen varians i resultatet som förklarades av Kön, Grupp 

och interaktionen mellan Kön och Grupp var 19%. Figur 3 visar genomsnittlig poäng på 

rationellt tänkande uppdelat på både grupp och kön. 

 

Medelvärdesskillnaden mellan instruktionsgruppen och icke-instruktionsgruppen var 

1.14 poäng och det 95% konfidensintervallet för medelvärdesskillnaden var [-3.46, 1.19]. 

Uppdelat på män var medelvärdeskillnaden mellan grupperna 2.51 poäng, med ett 95% 

konfidensintervall mellan [-1.31, 6.32]. Mellan kvinnorna i de båda grupperna var 

medelvärdeskillnaden 0.44 poäng, med ett 95% konfidensintervall mellan [-2.18, 3.05].  

 



 12 

 
Figur 3. Genomsnittligt poäng på rationellt tänkande uppdelat på både grupp och kön.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om en kort instruktion kunde leda till mer 

rationellt tänkande. Studien fann inte stöd för hypotesen att instruktionen, som varnade 

för att människor är benägna att använda kognitiva genvägar som kan leda till irrationella 

beslut, skulle leda till mer rationellt tänkande. Trots att det inte uppvisades en signifikant 

skillnad mellan instruktionsgruppen och icke-instruktionsgruppen presterade den 

förstnämnda gruppen i genomsnitt bättre än den andra.  

 

Att resultatet inte visade en signifikant skillnad mellan instruktionsgruppen och icke-

instruktionsgruppen kan ha flera förklaringar. En kan vara att instruktionen i den här 

studien var formulerad på ett sådant sätt att den framför allt uppmärksammade deltagarna 

om de tankefel i kategorin Miserly Processing. Deltagarna blev uppmanade till att 

resonera noggrant vilket borde ha lett till att de hade enklare att upptäcka behovet av att 

åsidosätta den intuitivt generade typ 1-responsen. Medvetenheten om att människor är 

benägna att använda kognitiva genvägar garanterar dock inte att en person för en given 

uppgift faktiskt åsidosätter typ 1-responsen. Enligt processerna beskrivna i Figur 2 

behövs rätt mindware för att upptäcka behovet av åsidosättande. Detta innebär att en 

person kan vara medveten om kognitiva genvägar och dess negativa konsekvenser 

generellt men samtidigt sakna rätt mindware för att faktiskt upptäcka att hen använder sig 

av dessa kognitiva genvägar på en given uppgift. Det går därför inte att konstatera att en 

viss typ av tankefel alltid kan undvikas med den typen av instruktion som användes i den 

föreliggande stuiden.  

 

Vidare kan det icke-signifikanta resultatet förklaras av liknande resonemang som 

Stanovich och West (2008) förde. De argumenterade för att när svårigheten i en heuristik 

och snedvridningsuppgift ligger i upptäckandet av behovet att åsidosätta en typ 1-respons 

men att åsidosättandet i sig är enkelt, beror en persons benägenhet att generera ett 

normativt svar mer på det reflektiva intellektet än på det algoritmiska. Detta betyder i sin 
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tur att det är snarare kognitiv stil än kognitiv förmåga som är avgörande för genereringen 

av normativa responser. Eftersom att instruktionen i den föreliggande studien främst 

underlättade upptäckandet av behovet att åsidosätta en typ 1-respons borde den hjälpt för 

individer som inte hade en kognitiv stil som främjade rationellt tänkande. Detta kan 

betyda att instruktionen inte var till större nytta för de med, vad som i sammanhanget kan 

kallas bra kognitiv stil, än för de med dålig kognitiv stil, i enlighet med Heijltjes et al. 

(2014, 2015). Stanovich och West (2008) redogjorde även för att människor med högre 

kognitiv förmåga gjorde färre fel när blev instruerade i vad snedvridningen var och hur 

de skulle undvika den. De argumenterade för att instruktionerna gjorde att parameter 1 

och 2 i Figur 2 var maximerade och att genereringen av en normativ respons således 

avgjordes av förmågan att bibehålla frikoppling (Stanovich & West, 2008). Enligt detta 

resonemang var instruktionen i den föreliggande studien till nytta för de med högre 

kognitiv förmåga och därmed kapaciteten att bibehålla frikopplingen.  

 

Studierna av Heijltjes et al. (2014, 2015) och Larrick et al. (1980) innehöll dels mer 

omfattande instruktioner i form av visuella och auditiva presentationer av tankefel men 

även lösningsförslag i olika former. Detta medförde en viktig skillnad från föreliggande 

studies instruktioner, nämligen att det möjliggjorde inlärning av ny kunskap. Deltagarna 

som fick instruktioner i dessa studier och som inte hade kunskap om till exempel 

grundläggande sannolikhetslära kunde dra nytta av detta och således tillgodogöra sig ny 

kunskap. Med andra ord möjliggjorde de instruktionerna införskaffandet av mindware 

vilket kan ha lett till färre tankefel som berodde på mindware gaps. Det här innebar 

troligtvis att både deltagare med och utan sådana kunskaper kunde dra nytta av 

instruktionerna. I den föreliggande studien möjliggjordes inte införskaffandet av nytt 

mindware och således borde instruktionerna ha varit till större nytta för de deltagare som 

redan besatt relevant mindware. Enligt Figur 2 krävs relevant mindware för åsidosättande 

av typ 1-responser (parameter 1) och därefter förmågan att upptäcka behovet av 

åsidosättande (parameter 2). Instruktionerna i Heijltjes et al. (2014, 2015) kan möjligtvis 

ha gjort att fler deltagare kunde utföra dessa två parametrar till skillnad från 

instruktionerna i den föreliggande studien. Detta kan till en början uppfattas som 

motsägelsefullt i relation till resonemanget från Stanovich och West (2008) som menade 

att instruktionerna gjorde att parameter 1 och 2 var maximerade och således inte krävde 

rätt mindware. Dock visar Figur 2 att en normativ respons kan genereras från system 1 

om uppgiften inte kräver bibehållen frikoppling. Stanovich et al. (2016) argumenterade 

för att mindware kan genom inlärning bli automatiserat och göra att en typ 1-respons kan 

generera ett normativt svar. Instruktioner som möjliggör införskaffandet av nytt 

mindware kan således leda till ett normativt svar till skillnad från en instruktion som inte 

möjliggör införskaffandet av nytt mindware.  

 

Stanovich et al (2016) beskrev att de tre mentala egenskaper som krävs för rationalitet 

var det reflektiva intellektets initierande av åsidosättande av icke-normativa responser, 

det algoritmiska intellektets kognitiva förmåga och adekvat samt tillgängligt mindware. 

Med utgångspunkt i ovan förda resonemang har instruktionen i den föreliggande studien 

varit till nytta för en av dessa tre egenskaper, nämligen kognitiv förmåga. Det betyder att 

instruktionen troligtvis gynnade de deltagare med högre kognitiv förmåga men inte dem 

med en kognitiv stil som främjar rationellt tänkande. Den möjliggjorde inte heller 

införskaffandet av nytt mindware. Trots detta presterade instruktionsgruppen i 

genomsnitt bättre än icke-instruktionsgruppen, dock inte signifikant. Även om 

instruktionerna endast berörde en av de tre mentala egenskaper som krävs för rationalitet 

kan det resoneras kring att den har främjat rationellt tänkande. Med tanke på 
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instruktionens begränsade omfattning och enkelhet att implementera är denna studiens 

resultat en grund för att motivera vidare forskning om kortfattade och enkla instruktioner.  

 

En ytterligare möjlig förklaring till att denna studie inte fann någon signifikant skillnad 

mellan instruktionsgruppen och icke-instruktionsgruppen är mängden och variation på de 

heuristik och snedvridningsuppgifter som användes. Koriat et al. (1980), Arkes et al. 

(1988) och Mussweiler et al. (2000) undersökte i sina studier hur instruktioner om att 

tänka på och överväga det motsatta relaterade till prestation på specifika heuristiker och 

snedvridning, nämligen hindsight bias och förankringseffekten. Den föreliggande studien 

innehöll många olika typer av heuristik och snedvridningsuppgifter, däribland uppgifter 

som mätte förankringseffekten. Med bakgrund i att rationalitet är ett mångfacetterat 

konstrukt (Toplak et al., 2011; West et al., 2008) kan det möjligtvis varit så att 

instruktionerna bidrog till bättre prestation på sådana uppgifter där deltagarna hade nytta 

av att överväga det motsatta. Den möjliga effekt som det kan ha gett på de uppgifterna 

kan ha varit för liten för att ge utslag på den totala rationellt tänkande-poängen.  

 

Med bakgrund av att tidigare studier har visat på att män har presterat bättre än kvinnor i 

olika avseende på rationellt tänkande undersöktes betydelsen av kön och om det fanns en 

interaktion mellan kön och instruktion. Det faktum att antalet kvinnliga deltagare var 

dubbelt så många som antalet manliga deltagare i denna studie gjorde detta än mer 

relevant. Variansanalysen visade, i enlighet med tidigare studier, att det fanns en 

signifikant skillnad i genomsnittlig poäng på rationellt tänkande mellan män och kvinnor 

totalt. En förklaring till könsskillnaderna kan vara att en stor del av uppgifterna i den här 

studien var av samma typ som de i undertestet som mäter probabilistiskt och statistisk 

resonerade i CART (Stanovich et al., 2016) och ett flertal studier har visat att män har 

presterat bättre på sådana uppgifter jämför med kvinnor (Gal & Baron, 1996; Stanovich 

et al., 2016; West & Stanovich, 2003). Frederick (2005) argumenterade för att matematisk 

förmåga och intresse kan vara en anledning till att män presterade bättre än kvinnor. Dock 

visade hans studie att män presterade bättre än kvinnor på CRT efter att han hade 

kontrollerat för matematisk förmåga.  

 

Medelvärdesskillnaderna visade att skillnaden mellan männen i de både grupperna var 

drygt två poäng större än skillnaden mellan kvinnorna i de båda grupperna. Skillnaderna 

var inte signifikanta och det går därför inte att antyda några kausala slutsatser. Dock kan 

det resoneras om att skillnaderna pekar i riktningen av att männen kan ha haft större nytta 

av instruktionerna än vad kvinnorna hade. Eftersom att denna studie inte använde sig av 

pre- och posttest går det inte att utesluta att männen i instruktionsgruppen var bättre än 

männen i icke-instruktionsgruppen innan de fick instruktionerna. Framtida studier bör 

använda sig av en sådana design för att kontrollera för det. Med detta i åtanke är det ändå 

relevant att föra ett resonemang om det kan vara så att männen drog större nytta av 

instruktionerna. Det faktum att tidigare forskning har visat att män har presterat bättre än 

kvinnor på framför allt uppgifter som innehöll probabilistiskt och statistisk resonerande 

kanske kan ligga till grund för detta (Stanovich et al., 2016). En möjlig anledning och 

potentiell hypotes till framtida studier är att män kan dra större nytta av en kort instruktion 

tack vare att de besitter kunskaper som underlättar normativa responser när de väl har 

blivit medvetna om att dessa behöver användas. Återigen är det värt att påpeka att det kan 

vara en mängd andra faktorer än kön som har påverkat resultatet. Till att börja med ökade 

de låga antalet manliga deltagare risken för värden som avviker från det sanna 

medelvärdet. Stanovich och West (2008) beskrev att mer erfarenhet av probabilistiskt och 

logiskt tänkande gör det mer troligt att individen upptäcker en konflikt mellan typ 1- och 
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typ 2-processer. Det kan helt enkelt vara så att männen i studien överlag och framför allt 

i instruktionsgruppen hade mer erfarenhet av probabilistiskt och logiskt tänkande. Det är 

därför av intresse för framtida studier att undersöka män och kvinnor med likvärdig 

erfarenhet av dessa.  

 

Till skillnad från den sneda könsfördelningen i stickprovet var grupperna relativt lika med 

avseende på utbildning. I instruktionsgruppen var det något fler än i icke-

instruktionsgruppen som hade universitet/högskola som högsta slutförda utbildning, dock 

var det lika många som för närvarande studerade på universitet/högskola i de båda 

grupperna. Ytterligare studier som fokuserar på utbildningsnivå och dess effekter på 

rationellt tänkande krävs för att dra slutsatser kring utbildnings påverkan.   

 

Cronbachs alfa för den sammanslagna poängen på rationellt tänkande uppgick till 0.65 i 

den föreliggande studien, vilket kan anses vara lite för lågt. Tillvägagångsättet som 

användes för att mäta rationellt tänkande i den föreliggande studien har kritiserats för att 

bland annat medföra just bristande reliabilitet och att det inte kommer att leda till någon 

g-faktor för rationellt tänkande likt den generella bakomliggande faktorn för intelligens. 

Stanovich argumenterade för att det inte heller är avsikten med att mäta rationellt 

tänkande (Visser, 2016). Rationalitet har beskrivits som ett mångfacetterat koncept som 

innehåller både kunskap och processer vars proportioner varierar med både uppgift och 

situation (Toplak et al., 2011; West et al., 2008). Således förväntas inte uppgifter som 

används för att mäta rationellt tänkande hänga samman på liknande sätt som för uppgifter 

som mäter intelligens. Detta medför att reliabiliteten inte heller kan förväntas vara så hög 

som det normalt förväntas inom psykologin (Visser, 2016). Att något är svårt att mäta är 

inte en tillräcklig anledning för att vetenskapen bör avstå från att mäta det. Genom att 

vara transparent och att explicita uttrycka vad som avses att göras samt i vilket syfte kan 

sådana hinder hanteras.  

 

Validiteten i studien kan kritiseras i och med att den snedvridna könsfördelningen i 

stickprovet problematiserar generaliseringar av resultatet. Dock kan skillnaden i 

prestation mellan män och kvinnor motivera framtida studier att undersöka det närmare. 

En annan begränsning med den föreliggande studien är att den inte använde sig av pre- 

och posttest. Detta hade bidragit med information om hur deltagarna presterade innan de 

fick instruktionen och således hade påverkan av bakomliggande variabler kunnat 

uteslutas.  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet ingen signifikant skillnad mellan 

instruktionsgruppen och icke-instruktionsgruppen i rationellt tänkande och 

medelvärdeskillnaderna mellan grupperna, både totalt och uppdelat på kön var relativt 

små. Instruktionerna i denna studie berörde enligt tidigare forskning endast en del av det 

komplexa konstrukt som är rationellt tänkande. Det är därför viktigt att forskare fortsätter 

att undersöka hur instruktioner kan formuleras för att främja olika delar av rationellt 

tänkande eller konstruktet som helhet. Till exempel kan studier jämföra skillnaderna 

mellan ingen instruktion, kort instruktion och lång instruktion innehållande exempel och 

möjligheten till träning. Den signifikanta skillnaden i den föreliggande studien mellan 

män och kvinnor samt att medelvärdesskillnaden mellan männen i de båda grupperna var 

ungefär fem gånger så stor som medelvärdesskillnaden mellan kvinnorna ger upphov till 

framtida forskning kring detta. Framtida studier skulle till exempel kunna fokusera på 

könsskillnader genom att bland annat att undersöka om kvinnor och män presterar bättre 

med olika typer av instruktioner.  
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