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Teori och praktik i lärarutbildning – en 

didaktisk utmaning i ljuset av retorikens 

toposlära 

 
 

 

Abstract 

 

Bland lärarutbildningens mest centrala inslag finner vi teorier om lärande. Den 

nationella utvärderingen av lärarutbildningen lyfter fram problem med att hantera 

relationen mellan pedagogisk teori och praktik. I fokusgruppssamtal med svenska 

lärarutbildare framkommer att det här är en fråga som engagerar och där man arbetar 

intensivt med att finna arbetssätt och synsätt som skapar bättre interaktion. Finska och 

ungerska lärarutbildare har liknande erfarenheter men hanterar dem på något 

annorlunda sätt. I denna rapport analyseras några olika utmaningar inom detta fält 

utifrån ett toposdidaktiskt perspektiv. Den topiska didaktiken har utvecklats ur den 

antika läran om topos som är en pedagogik för perspektivbyte och perspektivisering. 

Topos är de värden, begrepp och tankeoperationer som strukturerar olika språkliga 

praktiker. En pedagogisk teori är en sådan språklig praktik. Att tillgodogöra sig en 

teori blir då att kunna delta i dess praktik genom att lära sig använda dess topos. 

Topos fungerar som ingångar till tankesystem eller broar mellan synsätt samtidigt 

som de har en förankring i vår erfarenhetsvärld. Därför bör en topisk didaktik kunna 

bidra till att upplösa motsättningar mellan teori och praktik. I rapporten görs därför 

också försök att exemplifiera hur detta skulle kunna ske i seminarierummet. 

 

 

Maria Wolrath Söderberg  
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Teori och praktik i lärarutbildning – en didaktisk 

utmaning i ljuset av retorikens toposlära 

 

 

Lärarutbildningens problem och spänningar har de senaste åren fått ganska stor 

offentlig uppmärksamhet. Inte minst skedde det i samband med Högskoleverkets 

utvärdering av de svenska lärarhögskolorna 2005.1 Här riktades kritik mot 

utbildningens för låga och otydliga kravnivåer2, mot bristande samordning och 

kvalitet när det gäller ”det allmänna utbildningsområdet” (som kan beskrivas som 

lärarprofessionens kärnkurser)3 och särskilt problematiserades lärarutbildningarnas 

arbete med att förena teori och praktik4. Ny uppmärksamhet rönte sedan Sigbritt 

Frankes förslag En hållbar lärarutbildning som söker hantera de i utredningen 

beskrivna problemen med en omorganisation av lärarutbildningen.5 I den här skriften 

är det just utmaningen att förena teori och praktik som står i fokus. Här är emellertid 

perspektivet didaktiskt snarare än organisatoriskt, och som analytiskt raster får den 

retoriska toposläran fungera. 

 

Inom forskningsprojektet, Vad krävs för en topisk didaktik? har vi intresserat oss för 

två potentiellt sammanhängande frågor. 6 Min uppgift har varit att undersöka 

möjligheten att utveckla en didaktisk teori och metod med det retoriska topos-

begreppet i centrum. Mina projektkollegor har undersökt de problem eller motstridiga 

krav som lärarutbildare möter i sin verksamhet. Det har de gjort genom att studera 

fokusgruppssamtal med lärarutbildare från tre olika länder (Sverige, Finland och 

Ungern).7 Ett av de områden som diskuterades i fokusgruppsamtalen var just 

lärarutbildarnas erfarande av, och förhållningssätt till, pedagogiska teorier samt till 

relationen mellan teori och praktik. Det är förstås ingen slump att vi har valt att 

intressera oss för just detta fält. Skälet är, förutom senare tids debatt, att vi ansåg oss 

                                                 
1 (Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor, 2005) 
2(Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor, 2005) s 143-150. 

Den uppföljande utvärderingen 2009 pekar mot vissa förbättringar härvidlag. (Uppföljande utvärdering 

av lärarutbildningen, 2008) 
3 (Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor, 2005) s 92-98 samt 

170. HSVs uppföljning 2008 efterlyser samordnade och genomtänkta arbetsformer inom AUO så att 

kurserna kvalitetssäkras och alla studenterna får samma kvalificerade utbildning. (Uppföljande 

utvärdering av lärarutbildningen, 2008) s 53. 
4 (Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor, 2005) s 112-113, s 

171  och s132-139  
5 Bland annat föreslår Francke att AUO ersätts med en ”utbildningsvetenskaplig kärna” där de teorier, 

forskningsrön och teman man behandlar kan tillämpas på det stoff som är relevant för den aktuella 

inriktningen , vilket torde vara intressant för argumentationen i denna text. (Francke, 2008), s318. 
6 Östersjöstiftelsen 2007-2010 
7 Inom ramen för studien genomfördes tolv fokusgruppssamtal med lärarutbildare inom den delen av 

utbildningen som är högskoleförlagd (till skillnad från verksamhetsförlagd). I varje samtal deltog  tre 

eller fyra lärarutbildare utom i något fall då två deltog och i ett annat då åtta deltog. I denna text 

kommer de flesta exemplen och slutsatserna från detta material, men i några fall kompletterades 

materialet av uppföljande samtal kring enskilda frågor. Jag vill särskilt påpeka att det rör sig om ett 

begränsat antal fokusgruppssamtal, med ett begränsat antal individer från ett urval av alla de 

lärarutbildningar som finns. Det betyder att det som kan utläsas snarare är tendenser och exempel än 

statistiskt säkerställda uppfattningar.   
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ha fog för att anta att den antika toposläran skulle kunna ha något att lära oss om 

denna fråga. Anledningen till det i sin tur är att toposläran utvecklades just för att 

hantera handlingsproblem där teorier eller regler inte kan tillämpas på något absolut 

eller direkt sätt, utan måste vara som ”böjliga linjaler”8 i förhållande till 

omständigheterna i de konkreta situationerna.  

 

I denna text vill jag kombinera resultatet av projektets två delar genom att ta upp ett 

antal konkreta utmaningar som de intervjuade lärarutbildarna har redovisat när det 

gäller teori och praktik, och sätta dem i relation till den topiska didaktikens 

möjligheter. Jag ställer de svenska lärarutbildarnas problemupplevelser i centrum, 

men använder de ungerska och finska lärarutbildarnas erfarenheter som 

jämförelsebakgrund eftersom vi tror att skillnaderna hjälper oss att få tillgång till 

möjliga perspektiv som vi kanske annars hade missat.  

 

Boken är så upplagd att den börjar med några grundtankar inom den topiska 

didaktiken och kopplar dem till ett konkret exempel från min egen pedagogiska 

praktik. Därefter kommer en mer allmän diskussion om hur man kan se på teori och 

praktik allmänt och specifikt inom lärarutbildning, dels utifrån ett policyperspektiv 

och dels från ett retoriskt perspektiv. Sedan tar jag upp ett antal utmaningar eller 

problemfält som de intervjuade lärarutbildarna har vittnat om. Varje sådan utmaning 

diskuterar jag i ljuset av en topisk syn på lärande och ser vilka uppslag den ger för att 

praktiskt hantera problemen. Avslutningsvis resonerar jag om vad denna studie har 

hjälpt mig att se.  

 

Inget av det här hade varit möjligt utan mina projektkollegors generositet. Texten 

bygger på material som Eva Erson, Marja-Terttu Tryggvason och Istvan Pusztai har 

samlat in, transkriberat och kategoriserat.9 Mina projektkamrater har också varit till 

ovärderligt stöd i analysen av samtalen, men det är jag själv som bär ansvaret för 

eventuella vantolkningar eller felaktigheter. Lennart Hellspong har varit min kreativa 

och kritiska samtalspartner efter vägen och det är jag mycket tacksam för.10 

Vad är en ”topisk didaktik”?  

Topos är ett viktigt begrepp inom den antika retorikens inventio-lära. Det vill säga 

konsten att undersöka ett problem från många perspektiv och att hitta olika argument i 

en fråga. Denna konst är förstås särskilt relevant när det gäller frågor av problematisk 

natur där man inte på något entydigt sätt kan resonera från regler och där det kan 

finnas många meningsfulla synsätt och lösningar. Topos betyder plats, och implicerar 

att man såg kunskapen som ett landskap där varje punkt studeras utifrån en annan 

punkt, och där det man ser, likaväl som synfältets horisont, bestäms av ens läge. En 

sådan kunskapssyn, som man skulle kunna kalla perspektivisk, utgår från att vi inte på 

                                                 
8 (Aristoteles, 1988), 1137b 
9 Fokusgruppsamtalen genomfördes, spelades in, transkriberades och kategoriserades av Eva Erson 

(Sverige), Marja-Terttu Tryggvason (Finland) och Istvan Pusztai (Ungern). I projektet inick också  

Maria Wolrath Söderberg och Lennart Hellspong som svarade för teoriutveckling och topisk analys. 

Utformningen av frågorna för fokusgruppsamtalen samt tolkningen av materialet har skett i samtal där 

hela projektgruppen deltagit. 
10 Delar av innehållet i denna skrift kommer att användas i min kommande avhandling om topisk 

didaktik.  
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något direkt sätt kan extrahera kunskap ur världen, utan alltid möter verkligheten 

genom en optik av förväntningar som strukturerar vår perception eller ur en synvinkel 

som gör det möjligt för oss att se vissa saker, men lägger annat i skuggan.11 Vi kan 

inte se allt samtidigt. De platser som vi tittar från eller på kallar vi topos. Det är 

förstås en metafor, där topos inte längre är en rumslig lokal, men det den fångar är 

vårt erfarandes beroende av kontexten. Denna situering i tid, rum, mänsklig kropp, 

tradition, kultur och praxisgemenskap, ger oss de topos som utgör de filter vi förstår 

världen med, och de redskap vi använder för att värdera, prioritera och dra slutsatser. 

Den här tolkningsprocessen sker i hög grad (men inte bara) via språket. Vi förstår 

genom att beskriva och våra beskrivningar påverkar hur vi förstår. Varje fenomen kan 

beskrivas på olika sätt, och den beskrivning vi väljer eller har tillgång till påverkar 

vad vi ser. Topos kan ses som punkter där kognition och kommunikation möts. Men 

topos utgör också noder där flera andra dimensioner korsar varandra. Topos har 

förstås en individuell förankring, för annars saknar de betydelse för oss, men våra 

verktyg för att beskriva är utvecklade i den kultur vi föds in i och i de kulturer som vi 

infostras i, och de är präglade av och anpassade till de problem och behov våra 

föregångare har haft, sett eller prioriterat. På så vis utgör topos våra både kollektiva 

och individuella diskursiva vanor och som sådana blir de också våra verktyg för 

meningskapande.12 Topos förbinder också kontinuitet och förändring i vårt tänkande. 

Å ena sidan socialiseras vi genom topos in i konvention och tradition, men å andra 

sidan utgör topos vår möjlighet till omvändning och förnyelse genom att de dels 

erbjuder möjlighet att upptäcka och därmed också ifrågasätta våra förgivettaganden, 

och dels, på grund av sin pluralistiska beskaffenhet, erbjuder tanken alternativ.13 

 

Topos har en explicit eller begreppslig sida som kan fångas via återkommande 

uttryckssätt, men bakom dem finns vidsträckta meningsfält som har både kollektiva 

och individuella drag, och det är genom dessa implicita förankringar som toposen får 

sin verkan. Topos har på samma vis också en teoretisk sida – det vill säga att de 

hjälper oss att se och skapa samband, mönster och mening, men de har också en 

praktisk sida. De är djupt förankrade i vår erfarenhet och utgör dessutom våra 

handlings- och kommunikationsverktyg. Några exempel på sådana topos är betonade 

värden i en viss kultur (till exempel mångkultur vid dagens universitet), intressefokus 

inom ett ämne (såsom dialogen i dagens svenska pedagogik), generiska diskursiva 

operationer (som syllogismer, orsak-verkanresonemang och metaforer mer generellt, 

och exempelvis metaforen ”lärande är att upptäcka” specifikt i kognitiv pedagogik). 

Man kan kortfattat säga att dessa intressefokus, diskursiva operationer och 

tankefigurer utgör sådana noder i diskursiva praktiker där olika synsätt interrelaterar.  

 

Utifrån ett sådant topiskt synsätt på kunskap blir det rimligt att tänka att lärande är att 

tillägna sig nya topos som karaktäriserar till exempel en speciell ämnespraktik, men 

också att fördjupa och nyansera gamla topos, att hitta alternativa topos, att ställa topos 

mot varandra, att kritisera topos osv. Det här är förstås något som främst sker i mötet 

med andra (eller med andras tankar) till exempel i seminarieform, i samtal med 

                                                 
11 Se gärna Protagoras och Gorgias fragment i (Diels & Sprague, 2001). För fördjupad läsning 

rekommenderar jag (Schiappa, 2003), (Rosengren, 2008) eller min egen (Wolrath Söderberg, 2003) 
12 (Wolrath Söderberg, 2006, 2008) 
13 För en kort modern introduktion till toposläran rekommenderar jag (Kjeldsen & Torhell, 2008), 

(Lindqvist Grinde, 2008). En djupare, men också modern behandling finner man hos (Gabrielsen, 

2008). Vill man gå till källorna är Aristoteles Retorik den naturliga startpunkten. Min egen avhandling 

som söker skissera en topisk syn på kunskap och lärande beräknas utkomma 2011.  
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läraren eller vid läsning. Men det sker också i en inre dialog, och båda dessa processer 

tror jag, med den antika topostraditionen i ryggen, är möjliga att understödja genom 

en medveten topisk didaktik. 

 

Topisk didaktik i praktiken, ett exempel 

 

Låt mig nu illustrera vad en topisk didaktik kan innebära med ett exempel från ett fält 

utanför pedagogiken. Jag och min kollega Lennart Hellspong undervisade på en kurs i 

språkfilosofi inom ramen för en yrkesutbildning för språkliga rådgivare, men hade 

problem med att studenterna uppfattade de språkfilosofiska teorierna som fakta som 

de skulle memorera eller till och med som ganska kuriösa abstraktioner i en annan 

sfär än den de själva lever i. I själva verket såg nog många studenter teorierna som 

något nödvändigt ont, som något som saknade mening när de hungrade efter verktyg. 

Studenterna klarade visserligen att i sin tenta redogöra för Wittgensteins 

språkspelsteori och för Sapir-Whorfs kulturkognitiva teori, men vi lärare ville mera. 

Vi ville att studenterna skulle kunna ”wittgensteina”, ”sapir-whorfa”, ”lacana”, 

”peircea”, det vill säga gå vidare i teorins skor på sin egen promenad och helst också 

kunna anpassa, utveckla, kombinera och förhålla sig kreativt till teorierna i relation till 

olika kontexter. Vi ville att studenterna skulle se och använda teorierna just som både 

handlings- och reflektionsverktyg. Vi ville att de skulle kunna teoretisera. En termin 

prövade vi att närma oss teorierna på ett nytt sätt, nämligen genom deras topos.  

 

När man skärskådar språkfilosofiska teorier finner man inte så förvånande ett antal 

frågor som ständigt återkommer, exempelvis: Vad är språkets funktion? Hur utvecklas 

ett språk? Hur ser den språkliga utvecklingen hos en individ ut? osv. men man finner 

också topos av en annan art, man skulle kunna kalla dem metaforer, ett exempel är 

förstås Wittgensteins tanke om språket som ett spel och Chomskys idé om 

grammatiken som ett naturligt system. Vi lärare valde den här gången att inleda 

kursen med att utgå från den senare typen av topos. Studenterna fick börja med att 

själva beskriva vad ett språk är. Det kom en mängd förslag: att språket är till för att 

förmedla information, att det är något som man fostras in i, att det är tecken och 

koder, att det hjälper oss att skapa ett fungerande samhälle och hålla sams, att det 

utgör grunden för missförstånd, att det är ett system osv. Utifrån dessa beskrivningar 

formulerades metaforer för språket: ”språket är en teknik”, ”språket är verktyg”, 

”språket är förmedling”, ”språket är socialisation”, ”språket är handling” osv. Man 

upptäckte snart att dessa metaforer gärna kom i par: ”språket är fred” står i 

motsättning till att ”språket är krig”, ”språket är natur” motsäger ”språket är kultur” 

osv. Vi lärare bidrog också med några metaforer som de tyckte var viktiga. Sedan fick 

studenterna stanna en stund i de olika metaforerna, exempelvis ”språket som natur” 

och fundera på vad de ger för möjligheter. Några prövade att se språket som en växt 

och spekulerade i konsekvenserna av att se ett språk som något som föds, utvecklas, 

dör, som behöver näring, annars kan det förtvina, och som lämnar restprodukter. 

Andra provade att se språkets utveckling som ett träd med stam och förgreningar. En 

tredje grupp provade att tillämpa Darwins utvecklingsteori på språket och tänka sig ett 

språkets naturliga evolution. Efterhand kunde vi lärare peka på att olika tankar som 

liknande studenternas fanns att finna hos olika språkfilosofer som ingick i 

kurslitteraturen. Här uppstod stor entusiasm när det visade sig att studenterna på egen 
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hand hade lyckats tänka tankar som vördade filosofer utvecklat i sina verk, även om 

de var mindre nyanserade. Studenterna märkte snart också att toposen gärna ledde till 

debatt. Några som provade att beskriva språket som en handling blev uppmärksamma 

på att många av kamraterna pratade om språket som ett ting och påpekade 

problematiska konsekvenser av detta. Man hamnade i en het diskussion om vad som 

är ”friskt” eller ”sjukt” språk, och hur en eventuell ”språkvård” borde se ut. Är ett 

sunt språk ett sådant som är stabilt och pålitligt, där begreppen är entydiga och 

gemensamma för så många som möjligt? Här mötte man bland annat Platons idélära 

och Liebnitz universella kalkyl. Eller är ett sunt språk dynamiskt, föränderligt och 

mångtydigt? Här blev snarare Rorty, Nietzsche och moderna språkvårdare hos t ex 

Svenska språknämnden samtalspartners. Utifrån detta angreppssätt gick man sedan 

vidare och fördjupade sig i de olika toposen. Efter vägen drogs olika filosofers tankar 

in och användes som reflektionsfilter. Man provade också efter hand de olika 

perspektiven på situationer som studenterna kunde tänkas råka ut för i sin rådgivarroll 

i yrkeslivet. 

 

Detta annorlunda angreppssätt fick flera intressanta konsekvenser. Bland annat blev 

studenterna betydligt mer engagerade än de tidigare varit. Vi tror att en anledning var 

att deras egna erfarenheter fick utgöra filter i mötet med teorierna. Även om 

studenterna saknade erfarenheter av just språkfilosofi, så hade de andra erfarenheter 

som de kunde använda och som aktiverades som reflektionsbakgrund genom 

metaforerna. Dessutom tycks det som om toposen, här i form av metaforer, kunde 

utgöra mötesplatser för såväl snarlika synsätt, som för motsättningar, vilket 

frammanade argumentationsprocesser snarare än memoreringsverksamhet. Man kan 

misstänka att detta på ett annat sätt knöt an det gemensamma överläggandet till 

studenternas interna meningsstrukturer. Det tycks också som om det faktum att 

synsätten genom metaforikerna frigjordes från sin filosof och därmed också ofta från 

ett mer komplext tankesystem, befordrade studentens möjlighet att använda 

perspektiven kreativt och eklektiskt i förhållande till egna problem.14  

 

Det finns flera paralleller mellan detta exempel och de problem som de intervjuade 

lärarutbildarna vittnar om. Innan vi studerar dessa utmaningar närmare så ska vi 

emellertid ta en mer generell överblick över teori- och praktikbegreppen i förhållande 

till varandra och till lärarutbildningen. 

 

Lärarutbildningens teorier och praktiker 

 

I propositionen inför lärarutbildningsreformen 2001 framhävs en ökad växelverkan 

mellan teori och praktik som ett övergripande mål, mot bakgrund av upplevda 

brister.15 Man skulle därför kunna tänka sig att det kunde ha skett en märkbar 

utveckling fram till 2005 då Högskoleverket genomförde sin utvärdering av 

lärarutbildningen. Emellertid ägnas även i utvärderingen så pass stor emfas åt problem 

med att förena teori och praktik, att utvärderarna knappast kan ha sett eventuella 

dittillsvarande framsteg som tillräckliga. Implementeringen av den nya 

lärarutbildningen förefaller inte att på något oproblematiskt sätt ha lyckats med den 

                                                 
14 (Wolrath Söderberg, 2004) 
15 (En förnyad lärarutbildning, 2001) 
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ambition man hade, vilket kanske inte är så underligt bland annat med tanke på att det 

är en svår uppgift, en enorm organisation och kort tid. Emellertid kan man fråga sig 

om reformens perspektiv också kan tänkas ha påverkat förutsättningarna för 

implementeringen.  

 

Strävan att sammankoppla och/eller integrera teori och praktik i lärarutbildning har 

engagerat tankeverksamheten hos många inblandade under lång tid, och har mynnat ut 

i ett antal studier, analyser och förslag. Några exempel från 2000-talet är Agneta 

Bronäs16, Ingrid Carlgren17 Bernt Gustafsson18, Ingrid Rosenquist19 och Staffan 

Selander20. Ambitiösast är nog Anita Eriksson21 som studerat hur skilda förståelser av 

teori och praktik kommer till uttryck i policytexter samt i olika gruppsamtal inom 

lärarutbildning. Erikssons studie pekar på några intressanta omständigheter. En är att 

den terminologi som används i propositionen vidmakthåller dualismen mellan teori 

och praktik trots att det uttalade målet är ett närmande. En annan är att perspektivet i 

propositionen huvudsakligen är organisatoriskt, även om det förekommer 

kunskapsteoretiska överväganden. Sammantaget och något förenklat betyder det att 

den teoretiska kunskapen beskrivs som primärt situerad i den högskoleförlagda 

utbildningen medan praktiken framställ som situerad i den verksamhetsförlagda, men 

båda ska arbeta för möten, samverkan och sammankoppling. Enligt de lokala 

utbildningsplaner som Eriksson har undersökt så förutsätts denna sammankoppling 

ske i samtal i olika gruppkonstellationer. Det framgår av Erikssons analyser av 

intervjuer och gruppsamtal att detta inte sker på något självklart och automatiskt sätt 

även om samtalen ofta upplevs som meningsfulla av deltagarna.  

 

Propositionen måste nog sägas vara ett uttryck för en önskan att överbrygga en klyfta 

mellan teori och praktik som man upplever som bekymmersam, men det är svårt att 

upphäva en dikotomi genom att utgå från den och liksom söka ”brygga över glappet”, 

och det är den typen av terminologi som har använts i propositionen. I propositionen 

har man tagit avstånd från synen på teori och praktik som motsatser och arbetar för att 

de ska ses som, och kunna hanteras som, komplementära storheter. Flera forskare och 

debattörer har emellertid påpekat att vi kanske måste se relationen mellan teori och 

praktik på ett annat vis, mer som dimensioner eller perspektiv på samma verksamhet. 

Några exempel är Josefson 22, Molander23 och Gustavsson24. Det här är också en fråga 

som har stått i fokus för retoriker sedan Aristoteles och framåt. Utanför det säkra 

vetandets domän (matematiken och logiken) äger inga teorier eller regler någon 

absolut giltighet, och de kan inte hämtas någon annanstans ifrån än från den 

mänskliga klokheten.25 Det vi kan göra för att slippa vara som spädbarn inför varje ny 

situation är att samla erfarenheter, kategorisera dem och se mönster, men som tur är 

behöver vi inte upptäcka allt själva för vi är en del av ett samhälle och en kultur där vi 

gemensamt utvecklar sätt att vara, handla, tänka och tala och som vi infostrar 

                                                 
16 (Bronäs, 2003) 
17 (Carlgren, 2003) 
18 (Gustavsson, 2002) 
19 (Rosenquist, 2002 ) 
20 (Selander, 2006) 
21 (Anita Eriksson, 2009) 
22 (Josefson, 1991) 
23 (Molander, 1993) 
24 (Gustavsson, 2004) 
25 (Aristoteles, 1988) 
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varandra i.26 Det är vår välsignelse men också ett problem, för det betyder att vi 

erbjuds synsätt och resonemangsätt som har bagage, som vi kanske egentligen inte 

vill ha. Därför behöver vi ha en repertoar av perspektiv, tankemönster och diskursiva 

vanor, så att vi kan välja och ta ansvar för våra val.27 Det här resonemanget tillämpat 

på teori gör det rimligt att prioritera teorier i pluralis framför teori i singularis. Det blir 

också intressantare att se teori som ett verb, som teoretisering, än som teoretiseringens 

restprodukt. Utifrån ett sådant synsätt så ägnar vi oss åt teoretisering så fort vi söker 

samband, regelbundenheter och strukturer och så snart vi abstraherar, explicitgör eller 

begreppsliggör de fenomen vi möter.28 Och då är teoretiserandet en sorts praktik som 

är helt central för oss människor. Vi teoretiserar hela tiden och skulle inte klara oss 

många timmar utan att göra det. Vad vi betraktar som ett adekvat eller kvalificerat 

teoretiserande beror emellertid på vilka sociala och kulturella vanor som vi värderar 

och prioriterar, det vill säga doxa.29 Att kunna teoretisera nöjaktigt i en akademisk 

miljö är alltså en särskild slags praktik. Vår förståelseprocess är emellertid inte 

enkelriktad. Resultaten av någon eller några andras särskilt kloka eller användbara 

teoretisering, det vill säga den abstraherade och avkontextualiserade produkt som vi 

kallar en teori, blir helt meningslös för oss om vi inte kan relatera till den. Vi kan inte 

förhålla oss till sådant som inte betyder något för oss, som saknar närvaro.30 För att en 

teori, i denna substantiviska bemärkelse, ska ha räckvidd och generaliserbarhet måste 

den beskäras på sin partikularitet, men i detsamma fjärmas den från vår inlevelse för 

det är i de sinnliga eller föreställda konkreta detaljerna som igenkänning kan uppstå. 

Om vi emellertid kan komma in i teorin genom något vi känner igen eller något som 

betyder något för oss (topos), så kan vi erövra den, tämja den och göra den, eller en 

del av den, till ett böjligt verktyg i vår repertoar av sätt att förstå och handla. Utifrån 

en sådant här synsätt blir teori och praktik två dimensioner av vårt meningsskapande, 

snarare än två åtskilda fält, och det är i spänningen mellan teoretiseringens 

generaliseringsprocesser och praktikens partikulariseringsprocesser som förståelsen 

utvecklas.31  

 

I propositionen och utvärderingarna lyfter man fram teori i flera bemärkelser – 

vetenskapliga synsätt, evidensbaserad kunskap, ämnesteori och lärandeteori. I så gott 

som alla fall talar man om teori som ting eller artefakter, utom i de fall där man talar 

om teori som kritiskt och reflektivt tänkande. När det gäller praktik är det i första 

hand den verksamhetsförlagda utbildningen som avses och problematiseras i 

propositionen såväl som högskoleverkets utvärderingar. I någon mån berörs 

emellertid också arbetsformer inom utbildningen. Även i denna skrift kommer jag att 

tala om teorier som artefakter, nämligen när jag resonerar om lärandeteorier, som står 

i fokus för denna studie. Jag kommer också att tala om praktik, men då  avse praktik i 

bred bemärkelse. Ofta kan det översättas med erfarenhet och ibland också med 

övning. Om jag avser verksamhetsförlagd utbildning så skriver jag det. Det kan tyckas 

som om även jag, i och med detta, bidrar till att upprätthålla den dikotomi jag nyss har 

kritiserat. Emellertid är det ett faktum att lärarutbildningen också har ett stoff att ta 

ansvar för och att vi kallar en del av det för teorier. Det finns ingen anledning att kasta 

ut barnet med badvattnet. Ett övergripande syfte med detta arbete är emellertid att 

                                                 
26 (Poulakos, 1995) 
27 (Vico, 1990) 
28 (Ramirez, 1997) 
29 (Rosengren, 2008) 
30 (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1969) 
31 (Billig, 1996) 
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undersöka huruvida en topisk didaktik kan hjälpa studenterna att tillägna sig förmågan 

att teoretisera och partikularisera på sådana sätt som vi uppfattar som akademiskt 

och/eller professionsmässigt relevanta. Som jag ser det så måste detta dock ske inom 

de ramar som lärarutbildningen har att förhålla sig till för annars blir en didaktik 

omöjlig att operationalisera. 

 

Konkreta utmaningar när det gäller teori och praktik, och 

möjliga bidrag från en topisk didaktik. 

 

Vi kommer nu att titta lite närmare på några utmaningar (vi kunde också beskriva det 

som problem, konflikter, dilemman eller behov) gällande relationen mellan 

pedagogiska teorier och praktik som skymtat fram i fokusgruppsamtal med 

lärarutbildare från Sverige, Finland och Ungern.32 Några sådana utmaningar är 

gemensamma och andra mer specifika för ett land eller en utbildningskultur.33 Det 

visar sig att pedagogerna i de olika länderna har olika synsätt och lösningar på 

problemen.  

 

De utmaningar som jag har valt att titta närmare på är: 

- att undvika hegemoniska teorier. 

- att arbeta kreativt och kritiskt med lärandeteorier. 

- att undvika en polarisering mellan studenternas behov av verktyg och 

lärarutbildarnas skepsis mot didaktisk instrumentalisering. 

- att göra teorier som studenterna upplever som abstrakta till reella verktyg. 

- att få studenterna att reflektera. 

- att arbeta med olika teoriers och synsätts relationer till varandra. 

 

Det finns naturligtvis flera utmaningar än så. Jag har valt att koncentrera mig på just 

dessa av två skäl. Det ena är att jag fann dem särskilt accentuerade i materialet och det 

andra är att det är problemfält där jag föreställde mig att en topisk didaktik kunde 

tänkas ha en särskild potential. Jag vill här särskilt betona att min beskrivning av de 

intervjuade lärarutbildarnas perspektiv ska ses som tendenser tolkade ur en 

kombination av framförda synpunkter, betonade eller återkommande värden, 

uttryckssätt och samtalsprocessen som helhet. Somt är säkert reflekterat och medvetet 

och annat kanske vittnar mer om omedvetna tankestrukturer och försanthållanden, och 

sådana tolkningar kan alltid diskuteras. Dessutom rör det sig om ett begränsat antal 

                                                 
32 Fokusgruppssamtalen leddes av en projektforskare och genomfördes med utgångspunkt från ett 

frågebatteri som utformats för att fånga upp spänningar och motstridiga krav som lärarutbildarna 

upplever i sin yrkespraktik. Frågorna hade inte fokus särskilt på just teori och praktik, med det visade 

sig att samtalen i alla tre länderna ofta direkt eller indirekt kom att cirkulera kring sådana frågor. 

Samtalen spelades in och transkriberades). Utmaningarna har urskiljt utifrån en topisk analys av 

fokusgruppssamtalen. En sådan analys skulle man kunna beskriva som en fenomenografisk ansats men 

med fokus inte i första hand på upprepade teman, utan på topos, det vill säga återkommande noder för 

enighet och oenighet. Det innebär också att de språkliga eller argumentativa valen hamnar i förgrunden 

på ett mer utpräglat sätt än med en fenomenografisk analys. I några fall har även information som 

erhållits genom mail, samtal och kännedom om läroplaner, kursplaner, utbildningsorganisation och 

kurslitteratur i de olika länderna använts för att tolka eller kontextualisera analysen.  
33 I analysen av samtalen kunde flera utmaningar urskiljas än de sex som här behandlas. Dessa sex 

upplevde vi emellertid som särskilt framlyfta av lärarutbildarna.  
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samtal, med ett begränsat antal deltagare. Man bör därför vara mycket försiktig med 

att se de beskrivna tendenserna som karaktäristiska för ett lands lärarutbildare. Kanske 

gör de olika förhållningssätt som utkristalliseras bäst nytta om de läses som möjliga 

perspektiv som man kan tänkas möta, vilja känna igen och kunna förhålla sig till i 

olika sammanhang, kanske till och med ibland inom ramen för en och samma debatt, 

och stundtals också i sin egen inre dialog som utbildare.  

 

Varje utmaning som lyfts fram söker jag analysera utifrån en topisk syn på lärande. 

Det vill säga lärande som att lära sig använda topos på ett både kreativt och kritiskt 

sätt i anslutning till olika situationer och ämnen. I anslutning till varje sådan analys 

tillåter jag mig även att spekulera i hur en topisk didaktik skulle kunna realiseras i 

förhållande till det diskuterade problemet.34 Några av de arbetssätt som föreslås 

kommer kanske att upplevas som nya och utmanande, medan andra säkert helt eller 

delvis känns igen från den egna praktiken. Några av idéerna är också mer eller mindre 

besläktade med arbetssätt som beskrivits av de intervjuade lärarutbildarna. Många av 

dem är dessutom bekanta för den retoriskt orienterade läsaren. Jag gör alltså inte 

anspråk på att ha skapat någonting helt nydanande, även om jag hoppas att 

perspektivet, tillämpningen och sammanställningen kan ge uppfriskande 

infallsvinklar. 

Att undvika hegemoniska teorier 

Problembeskrivning m exempel 

I Sverige vittnar intervjuade lärarutbildare om tendensen att en teori (den senaste) får 

en nästintill hegemonisk roll i lärarutbildningen och att det riskerar leda till att man 

försöker lösa alla problem med samma verktyg. Just nu har, enligt lärarutbildarna, 

sociokulturella teorier om lärande en sådan ställning. Gamla teorier faller i 

bakgrunden och hanteras mest som historisk bakgrund, kontrast eller kuriosa. Även 

om några teorier inte är uttalat prioriterade framför andra (i vissa fall förefaller de 

emellertid vara öppet prefererade), så kan man skönja vad man skulle kunna kalla ett 

naturvetenskapligt paradigm i resonerandet om teorierna. Det vill säga att nya teorier 

ersätter gamla, snarare än utgör möjliga kompletterande verktyg. När man väl har 

upptäckt att jorden är rund, är tanken att jorden är platt bara av historiskt intresse, och 

på ett liknande sätt resonerar man om teorier. Tidigare teorier är föråldrade och 

hjälplöst passerade. Lärarutbildarna tycks i första hand se teorierna som beskrivningar 

av vad vi för tillfället tror oss veta. Tillämpat på humanistisk teoriutveckling är ett 

sådant paradigm emellertid diskutabelt. Dessutom gnisslar det mot andra 

grundläggande antaganden, inte minst för dagens sociokulturellt inspirerade 

lärarutbildare som tar avstånd från föreställningar om en linjär och determinerad 

kunskapsutveckling. Det här är något som lärarutbildarna å ena sidan visar sig 

medvetna om att de medverkar till, men som de å andra sidan kritiserar sig själva för. 

 

Jämförelsen med de andra ländernas lärarutbildare visar på alternativa synsätt. Man 

skulle kunna säga att de finska lärarutbildarna väjer för faran av ett hegemoniskt 

synsätt genom att snarare se teorier som perspektiv, medan de ungerska pedagogerna 

mera pratar om teorier som ideologier, vilket även det tycks öppna för mer debatt och 

                                                 
34 Dessa förslag bygger på en kombination av inspiration från retorisk progymnasmatapedagogik 

(Anders Eriksson, 2002) och antilogik (Mendelson, 2002), erfarenheter från två seminariepedagogiska 

studier (Selander, Hellspong, & Wolrath Söderberg, 2006) och (Hellspong, Wolrath Söderberg, 

Brumark, & Kindeberg, 2007) och tjugo års erfarenhet av seminarieundervisning. 
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eklekticism. Både de finska och ungerska pedagogerna talar också om teorier som 

verktyg för olika syften. Här kan man snarare skönja ett etiskt/pragmatiskt paradigm, 

där även motstridiga normer kan erkännas som parallellt giltiga perspektiv på en 

fråga, än ett naturvetenskapligt paradigm som låser synsättet vid en förhärskande 

princip. Sådana synsätt uttrycks även av svenska pedagoger, men de förefaller inte 

alls lika accentuerade eller metodiskt förankrade som hos de finska och ungerska 

pedagogerna.  

 

Den senaste hegemoniska teorin förefaller fungera som norm för de svenska 

lärarutbildarnas bedömning av studenternas förhållningssätt och prestationer och det 

är knappast vågat att gissa att lärarutbildarnas förväntningar styr studenternas 

tolkningar och val, även om en del lärarutbildare klagar över att studenterna inte 

uppfyller deras krav (på framför allt reflektion) i tillräckligt hög grad. 

Lärarutbildningsuppdraget är visserligen normativt på många vis - studenterna ska 

inte bara bli lärare – de ska bli bra lärare, och dessutom är värdegrundsuppdraget 

starkt betonat i svensk lärarutbildning. Man kan emellertid spekulera om huruvida det 

eventuella förhållandet att studenterna inskolas i ett särskilt sätt att prata och resonera, 

i en kommunikativ praktik, i anslutning till en viss teori, kan göra teorin än mer 

hegemonisk genom att den smälter in så konsistent i studenternas (och lärarnas) 

meningsstrukturer att den inte ens syns, och då inte heller behöver problematiseras.  

 

De svenska lärarutbildarna tycks se med viss (road) oro på tendensen att den senaste 

teorin får en hegemonisk roll, men det de tycks bekymra sig för är mer det faktum att 

en teori får en alltför stark ställning, än att andra teorier faller i skuggan. I själva 

verket tycks några av dem till och med se vissa teorier som skadliga (exempelvis 

behaviorism35) och det faktum att vissa av dem presenteras som den problembakgrund 

som den nyaste teorin utmejslas mot (så som kognitivism), gör det troligt att studenten 

introduceras till teorin med ett skeptiskt perspektiv och kanske inte i första hand ser 

den som en möjlighet. Här kan man utläsa en helt annan attityd hos de ungerska 

lärarna, nämligen att lärarutbildningen ska göra alla teorier rättvisa. Här tycks 

lärarutbildarna bemöda sig om att lyfta fram de olika teoriernas starka sidor i 

förhållande till de problem de är (eller var) tänkta till att hantera, vilket inte behöver 

innebära att de låter bli att problematisera de svaga sidorna. Utifrån ett sådant 

betraktelsesätt kunde man tänka att en seriell syn på teorier (där den senaste är 

skapelsens krona och de tidigare daterade) faktiskt berövar de blivande lärarna 

redskap som de kunde ha haft nytta av.  

 

När en teori får hegemonisk ställning tycks ytterligare ett problem vara att den kan 

komma att betraktas som autonom och odelbar av de blivande lärarna, vilket kan 

tänkas motverka ett kritiskt och kreativt förhållningssätt. Detta problem återkommer 

jag till i nästa kapitel. 

 

Ett topiskt synsätt på utmaningen 

Utifrån den topiska didaktikens perspektivistiska hållning så skulle det bli lika 

orimligt att tänka att en teori uttömmande skulle kunna täcka hela det pedagogiska 

tänkandet, som att en teori skulle kunna ge en heltäckande beskrivning av en 

                                                 
35 Även om någon lärare självkritiskt skämtar om denna tendens, någon annan är noga med att påpeka 

(vilket i sig är intressant) att han faktiskt tar upp Skinner med studenterna, och en tredje, som det 

verkar väl medveten om att uttalanden kan vara provocerande, säger sig ha förstått mycket av både 

privat och professionellt värde genom behaviouristiskt teori.  
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människa. Perspektiv kan det finnas flera av. Förståelsen blir grund och utan 

djupverkan om man bara har tillgång till ett. Toposläran är en pluralistisk teori. 

Utifrån ett sådant synsätt blir det rimligt att se teorier som kompletterande perspektiv 

med olika syften och som är olika lämpade för olika situationer, vilket inte på förhand 

helt kan bestämmas, men däremot med fördel diskuteras.36 Vi kan också konstatera att 

vissa teorier, tillämpade i aktuella kontexter är mer problematiska än andra. Ett topiskt 

betraktelsesätt öppnar också upp för att se teorier som sammansatta av topos med 

vissa prefererade relationer till varandra. Ett rimligt mål blir då att söka befordra 

studenternas medvetenhet om det topiska i teorierna, och att hjälpa dem att teoretisera 

med teorin, det vill säga att tillägna sig och använda olika teoriers centrala topos på ett 

kritiskt och kreativt sätt, och till att se hur olika teorier cirklar kring samma eller 

liknande topos men på olika sätt. På detta vis kan man kanske få teorierna att gå i 

dialog med varandra i studentens medvetande.  

 

En konkret idébank 

 

Teorierna kan analyseras utifrån sina topos, dvs. försanthållanden och värden, som 

man kanske lättast finner om man studerar deras språkliga uttryck och strukturer, 

exempelvis de prioriterade värdena (såsom demokrati eller deliberation i Thomas 

Englunds deliberativa lärande), centrala begrepp (som Piagets ackommodation), 

diskursiva operationer som analogier, dikotomier, metonymier eller metaforer (till 

exempel Maria Montessoris medicinska metaforik kring ”läkepedagogik”). 

Sådana topos kan ställas i relation till andra teoriers motsvarigheter och prövas för att 

förstå olika fall. Hur vi beskriver och förstår en situation spelar också roll för hur det 

verkar rimligt att hantera den, och även detta fenomen kan bli föremål för övningar, 

undersökningar och diskussion. Några studenter kan få prova att gå i en viss 

”teoretikers skor” (till exempel Freinets) i en nutida och konkret situation, andra i en 

annans (exempelvis Montessoris) i förhållande till samma situation, till exempel att 

skapa en lektion om den industriella revolutionen, eller att hantera ett hyperaktivt 

barn, och sedan kan man jämföra tolkningen av situationen och vilka möjliga 

handlingsvägar som framträder. Likaså kan man prova en och samma teori på en 

mängd olika fall och se hur de får olika konsekvenser, vars möjligheter och problem 

man kan analysera. Man kan organisera en debatt där studenterna får ta på sig rollen 

att på allvar (och inte i parodisk form, vilket kan vara frestande) företräda olika 

synsätt på en fråga, exempelvis målrelaterade betyg eller läraren som förebild. Flera 

av dessa arbetssätt utvecklas mera i detalj i kommande kapitel. 

Att arbeta kreativt och kritiskt med lärandeteorier: 

Problembeskrivning m exempel 

De svenska lärarutbildarna vittnar om en önskan om att lärandeteorierna ska bli 

verktyg för de blivande lärarna, och om att studenterna ska ha ett kreativt och 

självständigt reflekterande förhållningssätt till teorierna. Samtidigt tycks de anse att 

det inte fungerar som man vill. Studenterna rapporteras sakna förståelse för teoriernas 

relevans och misslyckas med att reflektera på ett sätt som tillfredsställer pedagogerna. 

Pedagogerna rapporterar även om ett missnöje från studenternas sida med att de 

saknar verktyg. I de svenska lärarnas egna resonemang om teorier behandlar de dem 

ofta (relativt sett till sina ungerska och finska kollegor) som helheter, som färdiga, 

                                                 
36 Erikssons studie av lärarstudenters gruppsamtal visar att de huvudsakligen pratar om teorier i 

pluralis vilket är intressant i det här sammanhanget.(Anita Eriksson, 2009) 
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komplexa och abstrakta system av sammanhängande och koherenta aspekter (eller 

begrepp) som bildar en enhet.37 I tidigare studier har vi sett att både lärarutbildare och 

studenter ofta personifierar teorierna, dvs. talar om teorin som ”Piaget” eller 

”Skinner”, vilket möjligen är ett ytterligare exempel på tendensen att se teorin som 

autonom.38 Om målet med lärandet är att eleverna inte bara ska kunna ett visst 

kunskapsstoff, t ex teorin om det naturliga urvalet i ungdomsskolan och Vygotskys 

teori om den närmaste utvecklingszonen i lärarutbildning, utan också kunna 

”biologisera” respektive ”mediera”, så måste teorierna kunna användas kreativt och 

böjligt visavi olika situationer. En hypotes skulle kunna vara att benägenheten att 

hantera teorierna som enheter eller helheter (beroende på förståelsens djup och 

komplexitet), motverkar ett kreativt förhållningssätt till teorierna. En annan risk är att 

studenterna tar ställning för eller emot en teori som helhet och då missar meningsfulla 

komponenter i ett i övrigt problematiskt synsätt.39  

 

Den finska lärarutbildningen är annorlunda uppbyggd än den svenska. 

Lärarutbildningen inleds med fyra års ämnesstudier som sedan följs av ett 

pedagogiskt år. I början av detta år arbetar man i allmänhet med stora grupper och i 

föreläsningsform. Här möter studenterna lärandeteorier en och en i taget. Efter hand 

arbetar man mer och mer i seminarieform och studenterna ges i uppgift att skära itu 

teorier i olika delar, att jämföra delar eller aspekter, att argumentera kring delteorier 

och att själva ta ställning. De finska lärarutbildarnas vittnesmål pekar mot att de ser 

teoriernas delar som begrepp och att dessa ibland också prövas frigjorda från sin 

”hemmateori”. Här skulle man kunna tala om en relativt abstrakt analys som 

möjligen, men inte säkert, kan skapa förutsättningar för studenten att vara kreativ i sin 

yrkesutövning. Lärarutbildarna betonar visserligen inte något eget ansvar för transfer 

från en begreppslig nivå till en praktisk, men det tycks finnas en förväntan om att 

studenterna på egen hand ska realisera delteorierna i arbetsformer i 

övningsklassrummen. Man kan emellertid också tänka sig att förhållningssättet leder 

till att begreppen behandlas mer som fakta och memoreras. 

 

Det förhållningssätt som de intervjuade ungerska lärarutbildarna vittnar om skulle 

man däremot kunna beskriva som utpräglat konkret och eklektiskt. Teorierna bryts 

redan av lärarutbildarna själva ned till delteorier som konkretiseras som arbetsformer 

(snarare än som begrepp). Flera lärarutbildare tycks se teorier, eller snarare delteorier, 

som generiska tankeformer eller arbetssätt som ska sättas samman på nya sätt i 

förhållande till olika studieämnen och situationer. Det tycks emellertid som om det är 

lärarutbildaren som får vara kreativ och som står för eklekticismen och hybriderna. 

Av studenten förväntas en mer receptiv hållning – tills hon är färdig lärare - då bör 

hon kunna vara kreativ med teorierna som verktyg. Flera ungerska lärarutbildare 

bekymrar sig emellertid över de nyblivna lärarnas tendens att återfalla i mönster från 

                                                 
37 Däremot talar någon om teoriers inslag eller begrepp som kulturellt kapital eller utvecklingsstadier 

och antyder att de kunde vara användbara utan resten av teorin. Jag vet genom egen erfarenhet att man 

även i svensk lärarutbildning ofta närmar sig lärandeteorier just via tillämpning av deras begrepp på 

olika situationer. Det innebär dock inte nödvändigtvis att man prövar begreppen frikopplade från den 

struktur som teorin utgör. 
38 (Selander et al., 2006) . Även Inger Göhl pekar på att studenter i lärarutbildning ofta benämner 

teorier med författarens namn.  (Göhl, 2003)  
39 I det nyss nämnda projektet mötte vi studenter som till och med identifierade sig med en teori och 

sade ”jag är sociokulturell”.  
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sin egen skoltid när de väl kommer ut på fältet. Det tycks inte som om det ser så 

mycket av den önskade kreativa inställningen när utbildningen väl är avslutad.  

 

På det stora hela öppnar det ungerska förhållningssättet ändå mera än det svenska för 

viss analytisk kreativitet och för ett eklektiskt förhållningssätt. Om man ser teorierna 

som konglomerat av ståndpunkter som man kan plocka isär och sätta ihop på nya sätt 

så ger det ju möjlighet till nytänkande. Samtidigt riskerar man kanske att tillägna sig 

delteorierna som ganska instrumentella tekniker. Hos några av de intervjuade 

lärarutbildarna ser man emellertid något som möjligen motverkar detta – nämligen 

vad man skulle kunna beskriva som ett metateoretiskt förhållningssätt och som söker 

uppöva vanan att resonera på ett syntetiskt sätt om teorier och delteorier. 

 

Ett topiskt synsätt på utmaningen 

Den verklighet vi möter översköljer oss med intryck. För att inte drabbas av 

intellektuellt kaos eller förlamad handlingsförmåga inför alla tolknings- och 

valmöjligheter behöver vi kunna uppfatta sammanhang – och det är det teorierna kan 

hjälpa oss med. Man kan emellertid fråga sig varför det skulle vara särskilt viktigt 

med ett kreativt och kritiskt förhållningssätt till teorier. Ur ett mer generellt perspektiv 

blir svaret att demokrati kräver att vi själva kan bygga oss en mening, annars kan vi 

bara överta andras. Vi behöver kunna förhålla oss kritiskt till våra övergripande 

tolkningsinstrument. Detta demokratiska mål borde ha konsekvenser för hur 

utbildning av medborgarna organiseras. Snävar vi in och ser saken ur ett 

lärarutbildningsperspektiv så blir lärarens kreativa och kritiska förmågor helt centrala 

för lärarens professionalism. Lärarutbildarna bör ha ett kritiskt och kreativt 

förhållande till sina teorier för att kunna hjälpa de blivande lärarna till detsamma, om 

de i sin tur ska kunna bistå sina blivande elever i liknande projekt. Men även om vi 

skulle glömma detta värdegrundsuppdrag så måste den blivande läraren kunna möta 

den skolverklighet som tränger sig på med icke förutsägbara situationer och mångfald 

på ett kreativt och kritiskt sätt.40 

 

Utifrån en topisk syn på lärande som att tillägna sig, utveckla och ompröva nya topos, 

så blir det rimligt att tänka att lärandeteorier kunde vara en av de viktigaste källorna 

för sådana topos som är relevanta just för den blivande läraren. Men teorierna i sig är 

ofta komplexa byggen eller stora anhopningar av mer eller mindre sammanhängande 

topos, det vill säga aspekter och kontextuellt situerade diskursiva och tankemässiga 

praktiker, varav vissa kan vara mera relevanta i våra sammanhang än andra. Det är 

heller inte säkert att alla de topos som ingår i en teori är nödvändiga för varandra. Att 

betrakta en teori som en autonom och odelbar helhet riskerar att få oss att tacka ja 

eller nej till teorin, och i vilketdera fallet blir den knappast ett verktyg för kritisk 

reflektion, och än mindre för kreativ tillämpning. Därför förefaller det väsentligt att 

utveckla de blivande lärarnas förmåga att urskilja delar eller aspekter av teorier och 

att lokalisera deras perspektiv. Vill vi att de ska kunna teoretisera och inte bara lära 

sig teorin som fakta, så blir det helt centralt. Våra finska informanter visar att man kan 

gå via att urskilja och tillämpa begrepp (vilket antyds även av de svenska 

lärarutbildarna), och våra ungerska lärarutbildare demonstrerar att det är fullt möjligt 

att realisera delteorier även som arbetssätt. Båda sätten bygger på uppdelning, så vi 

skulle kunna kalla dem analytiska, men det ena är något mer abstrakt och det andra 

                                                 
40 Här kan man hämta inspiration från den energiska retorikern och pedagogen Giambattista Vico 

(Vico, 1990) 
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mer konkret. Båda har sina fördelar och tillämpningsfält, men också sina problem. 

Utifrån ett topiskt perspektiv på denna utmaning skulle man emellertid kunna tänka 

sig några alternativa sätt att verka för ett kreativt förhållningssätt till teorier. Ett sådant 

sätt är att söka teoriernas bärande topos som ofta kan återfinnas genom deras 

rotmetaforer (eller andra rotfigurer som dikotomier eller metonymier). En sådan mer 

syntetisk ansats kan i samma stund som det ökar förståelsedjupet också ge 

förutsättningar för konkret tillämpning. Genom metaforer, som verkar genom att de 

använder det välbekanta för att förstå det nya, dras studentens egen erfarenhet in i 

meningsskapandet vilket inte bara gör teorin relevant utan också hjälper studenten att 

själv liksom rekonstruera teorin. Det i sig är en skapande akt, men bidrar också till att 

frilägga teorins perspektiv och göra dem tillgängliga för återbruk i nya sammanhang 

och på nya sätt.  

 

En konkret idébank 

 

Genom att söka teoriernas rotfigurer (som metaforer, antiteser, metonymier, narrativ) 

eller andra topos i form av återkommande värden eller principer och sedan prova hur 

de beskrivningar de genererar av ett visst fenomen eller en viss situation gör det 

rimligt att hantera denna, så har vi kommit ett steg på vägen till att upplösa klyftan 

mellan teori och verklighet. Sådana övningar kan man göra. Man kan till exempel 

prova en central metafor i en teori som ”lärande som dialog” (kanske utifrån Buber 

eller Säljö) eller ”lärande som hälsa” (kanhända med hjälp av Steiner eller 

Montessori) på en uppgift – som att planera och kanske till och med att genomföra en 

biologilektion om ekosystem. Sedan kan man beskriva och diskutera det som hände, 

analysera och tolka det hela och återföra det till teorin. Särskilt perspektiveringsdjup 

kan man uppnå genom att andra studenter löser samma uppgift men med hjälp av en 

annan teoriaspekt (eller metafor). Man kan välja ut ett problem (som att åstadkomma 

en lektionsplan utifrån ett visst stoff) och ställa två motstridiga metaforiker mot 

varandra (kanske ”lärande som transport” mot ”lärande som resa” eller ”kunskap som 

ting” mot ”kunskap som handling”), eller varför inte två olika narrativ (som 

Rousseaus vilde i skogen mot Goethes resande yngling eller Pavlovs hund). Man kan 

också utgå från en rotmetafor som är gemensam för flera teorier (exempelvis ”lärande 

som arbete”) och låta denna utgöra mötesplats för förhandling mellan olika tolkningar 

av metaforiken. Exempelvis är det en avsevärd skillnad mellan Freires, Freinets och 

Deweys tolkning av arbete, vilket framträder än tydligare om deras respektive 

metaforiker prövas mot ett verkligt case. På så vis kan teoriernas topos blir generiska 

tankeverktyg för både kreativ och situationsanpassad pedagogik och för pedagogisk 

kritik och problematisering. Lärarens uppgift blir här förutom att designa upplägget 

att medverka till att de olika perspektiven tas på allvar och görs rättvisa samtidigt som 

de prövas kritiskt. Det här är viktigt eftersom oerfarna studenter kan tendera att 

förlöjliga synsätt som inte omedelbart faller dem på läppen och att favorisera andra. 

När man kontextualiserar synsätten – det vill säga dels försöker återskapa de problem 

som de vill lösa och dels provar dem på olika nya sammanhang öppnar de sig ofta 

som möjligheter i en framtida repertoar även om man måste välja och välja bort i 

enskilda fall. Det gäller till och med perspektiv som känns förlegade eller till och med 

skadliga, för om man inte på allvar prövat dem riskerar man att inte känna igen dem 

när man möter dem och då blir det också svårt att gendriva dem. Man riskerar också 

att gå miste om infallsvinklar som man trots allt kan behöva. Ett exempel på det skulle 

kunna vara att motståndet mot förmedlingspedagogiska synsätt kan fresta att ignorera 

sådana teorier. Men trots allt lever vi en högskolevärld med urgröpta resurser och där 
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föreläsning vare sig vi vill det eller ej är en vanlig undervisningsform. Det är därför 

inte uteslutet att resonemang om vad som kan tänkas karaktärisera en bra eller 

effektiv förmedling skulle kunna bidra till våra pedagogiska val, vilket på intet vis gör 

det mindre viktigt eller mindre möjligt att se även föreläsningen som dialogisk eller 

som en del i en lärande dialog (dialogicitet kan vara just en sådan aspekt som gör en 

föreläsning potent). 

 

De ovanstående exemplen på övningar utgår från att studenten dras in i 

perspektivproduktionen och aktiveras i samtal med lärare och andra studenter. Vi vill 

understryka att det finns många sätt att utforma sådan dialog. Det kan ske i 

gruppsamtal, i debattform, som förhandling eller med hjälp av case som ställs mot 

varandra. Det kan ske i kombination med skriv- eller analysuppgifter och i 

förhållande till praktikuppgifter inom verksamhetsförlagd utbildning. I de kommande 

kapitlen konkretiseras några sådana arbetssätt. 

 

Att undvika en polarisering mellan studenternas behov av verktyg 

och lärarutbildarnas skepsis mot didaktisk instrumentalisering 

Problembeskrivning med exempel 

De svenska lärarutbildarna i materialet berättar bekymrat att många av studenterna 

vill ha färdigpaketerad och färdigprocessad kunskap, vilket de är ovilliga att ge. Med 

viss anad yrkesstolthet påpekar några av lärarutbildarna att de vägrar ge studenterna 

färdiga lösningar och visar på olika sätt att de upplever studenternas önskemål om 

detta som naiva eller omogna. Flera av lärarutbildarna beklagar att studenterna har 

med sig en instrumentell syn på kunskap och lärande från gymnasieskolan eller från 

andra utbildningsformer, till exempel ämnesstudier, och beskriver detta som 

bottnande i oreflekterad positivism. Det här problemet tycks uppta stor energi hos de 

svenska intervjuade lärarutbildarna. De återkommer till det många gånger under 

samtalen och flera av dem vittnar på olika sätt om att de hamnar i diskussion med 

studenterna om denna fråga och att det lägger ned möda på att försvara och förklara 

sitt avvisande av studenternas rop på tips och regler. Några lyfter fram att de även 

aktivt utmanar studenterna genom att till exempel ställa dem inför ett problematiskt 

case (om mobbning, rasism, religion eller tradition), eller genom att själva ” tycka 

tvärtemot” om studenterna oreflekterat är alltför överens i komplicerade frågor. Om 

och om igen betonar de svenska lärarutbildarna att de efterlyser ett kreativt och 

reflektivt förhållningssätt till teorierna hos studenterna, och att de på så vis ska bli 

redskap i de blivande lärarnas praktik, men menar att studenternas förväntningar om 

regler och sanningar utgör en besvärlig stötesten.   

 

Även de finska lärarutbildarna konstaterar att studenterna vill ha ”tips och trix” men 

till skillnad från de svenska kollegorna konstaterar de relativt lakoniskt att det får 

studenterna inte. De verkar inte vara någon stor fråga. En förklaring till skillnaden kan 

vara att de finska lärarutbildarna har hög status och kanske ifrågasätts mindre, en 

annan kan vara att det inte ingår i finska lärarutbildares dekorum att ifrågasätta sig 

själv, eller problematisera sina val, på samma sätt som det tycks göra för de svenska 

kollegorna. Ytterligare en förklaring kan vara att svenska blivande lärare har en annan 

typ av studentinflytande.  
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Något man emellertid kan konstatera som gäller både svenska och finska 

lärarutbildare är en uttalad skepsis mot olika former av instrumentalisering. Hos 

svenska lärarutbildare tycks denna skepsis särskilt utpräglad och tar sig uttryck som 

ett ganska kategoriskt avvisande av fixa metoder.41 Det är kanske inte alltför 

äventyrligt att gissa att denna inställning är ett svar på 60- och 70-talets sökande efter 

den perfekta metoden och att den inspirerats av de sociokulturella teoriernas betoning 

av kontexten. Det är inte svårt att sympatisera med denna hållning men det tycks som 

om den har vissa baksidor. I rädsla för att landa i mekanisk kunskap förefaller det som 

om våra svenska pedagoger väljer bort konkretion och undviker att ge vägledande 

representativa exempel som just kan upplevas som tips eller regler.42 Detta är särskilt 

intressant med tanke på att verktyg på sätt och vis står i centrum för den 

sociokulturella teori som många lärarutbildare lutar sig mot.  

 

I Ungern däremot flödar även den högskoleförlagda utbildningen över av exempel, 

metoder och arbetssätt. Som vi tidigare beskrivit talar man till och med om teorier 

som system eller uppsättningar av arbetssätt. Visserligen så kan man ibland utläsa att 

lärarutbildarna efterlyser en djupare medvetenhet hos studenterna än vad de ser när 

det gäller deras val av synsätt och arbetssätt, men oftast tycks det vara tendensen att 

studenterna reproducerar de ansatser som de själva fostrats in i under sin skolgång, 

som bekymrar lärarutbildarna. Som svensk och med andra förväntningar, kan man 

möjligen som tidigare nämnt notera att lärarutbildarna inte tycks vänta sig att 

lärarstudenterna ska förhålla sig särskilt kritiskt till de arbetssätt som presenteras, 

förrän efter att huvuddelen av utbildningen är avslutad och de blivande lärarna 

befinner sig ute på övningsskolorna. Där förväntas de ge prov på både kritisk analys 

och kreativ användning av sin repertoar. Det ter sig som om syftet med mötet med alla 

konkreta arbetssätt och lösningar under utbildningen syftar just till repertoarbyggande, 

vilket inte alls framstår som lika prioriterat hos de svenska lärarutbildarna.  

 

Under 60- och 70- talet var svensk lärarutbildning relativt starkt metodorienterad, men 

det var till skillnad från ovan beskrivna ungerska hållning ett sökande efter en metod i 

taget, eller en metod för varje ämne eller för ett visst stoff. Det rörde sig om ett seriellt 

metodsökande. Den ungerska fokuseringen på arbetssätt och repertoarbyggande är 

parallell eller pluralistisk, vilket motverkar mekanisk tillämpning, och tvingar fram 

medvetna val inför varje situation. Det är en ganska viktig skillnad.  

 

 

Ett topiskt synsätt på utmaningen 

 

De svenska lärarutbildarna avvisar studenternas önskemål om konkreta råd och tips 

som naiva.43  De finska lärarutbildarna förefaller inte lika besvärade av studenternas 

rop på redskap, men avfärdar dem ändå som kortsiktiga när lärarutbildningens mål är 

långsiktigt. Den regelbundna praktiken i övningsskolorna inkluderar ändå många 

tillfällen till operationalisering av de komplementära begreppssystem man mött i den 

högskoleförlagda utbildningen och på så vis tycks man föreställa sig att studenten 

                                                 
41 Även Anita Erikssons intervjuade lärarstudenter beskriver denna inställning hos lärarutbildare.  

(Anita Eriksson, 2009)  
42 Däremot tycks det som om man på olika sätt uppmuntrar studenterna att skaffa sig egna exempel via 

sin praktik. 
43 Att studenter uttrycker sådana önskemål och att de upplever avsaknaden som ett problem bekräftar 

Anita Eriksson studie. (Anita Eriksson, 2009) 



 19 

utvecklar sin repertoar av arbetsformer. I Ungern tolkar man däremot önskemålen om 

redskap som relevanta behov och bemödar sig om att tillfredsställa dem. En topisk 

didaktik skulle kunna utgå från att det rör sig om ett allvarligt och legitimt behov som 

man på något sätt måste hantera. Inte genom att ge quick-fixlösningar, men inte heller 

genom att avstå från konkretion. Det är bara med konkreta verktyg man kan göra 

något. 

 

En topisk didaktik skulle kunna bidra med ett mer pluralistiskt förhållande till 

metoder och arbetssätt där man ser dem som komplementära verktyg för olika typer 

av problem och tränar sig att till exempel organisera en lektion eller examination efter 

ett visst förhållningssätt och sedan ställer det mot ett eller ett par andra lösningar, och 

till sist utvärderar – inte för att nå ett absolut svar utan för att erfarenheterna ska 

berika metoden till nästa gång den plockas fram. På sätt och vis innebär det tidigare 

beskrivna topiska förhållningssätt till teorier att man upplöser motsättningen mellan 

teori och praktik – teorierna blir metodens fatabur och metoderna instanser av 

teorierna. Om man varken missar det pluralistiska, det perspektiverande eller det 

kritiska momentet av processen torde risken att studenterna blir slavar under regler 

och slutar tänka själva vara ganska liten, även om man säkert måste metareflektera 

kring impulser till positivistisk generalisering.  

 

Konkretion måste inte heller innebära föreskrifter eller regler. Den antika retoriska 

toposläran uppstod just ur spänningen mellan rigid absolutism och hållningslös 

relativism. I frågor av problematisk karaktär, så som moralfrågor, handlingsproblem 

och politiska spörsmål som inte på något absolut sätt kan avgöras på förhand med 

hjälp av regler eller beräkningar vägrade man att låt sig nöja med godtycke.44 Man 

ville kunna resonera på ett medvetet och reflekterat sätt även om frågor som inte kan 

regleras. Aristoteles lösning blev att kartlägga de olika sätt (som han kallade topos), 

på vilka kloka människor brukar resonera i sådana frågor (utifrån en stor mängd 

exempel), och sedan studera vad dessa sätt tycktes ha för funktioner och konsekvenser 

i olika sammanhang och frågor (Aristoteles, Retoriken45 och Topiken46).47 Dessa 

samlade topos kunde sedan utgöra en repertoar, eller copia48, av resonemangssätt att 

inspireras av i det egna mötet med olika situationer, eller för att kunna förhålla sig 

kritisk eller se alternativ till påverkan man möter. Vid en modern analys så kan vi se 

att det Aristoteles gjorde var att samla på fokus för diskursiva praktiker. Aristoteles 

verksamhetsfält var här främst politik och etik, men det finns ingenting som talar mot 

att det skulle vara lika relevant för pedagogik. Det räcker emellertid inte med en 

repertoar. Det visste redan Aristoteles, och dessförinnan de första retorikerna eller 

sofisterna som de brukar kallas. Man måste också kunna göra lyhörda och på samma 

gång snabba val ur repertoaren utifrån olika situationers särskilda villkor. Denna 

                                                 
44 (Isokrates, 1929),  
45 Retoriken är en toposlära för handlingsfrågor. Det är konkreta och situerade frågor av politisk eller 

moralisk karaktär.  
46 Topiken är en toposlära för dialektiska frågor. Dialektik är för Aristoteles en lärande dialog mellan 

två människor, eller i vår egen inre argumentation - när vi försöker förstå något om vår verklighet på ett 

mer generellt plan. Men precis som retoriken, berör dialektiken de osäkra frågorna. De säkra frågorn 

behöver inte diskuteras, de kan hanteras med logik, och om det läser vi istället i Aristoteles analytiska 

verk, det vill säga första och andra Analysen, Kategorierna och De Interpretatione. 
47 (Aristoteles, 1960; Aristotle, 1991) 
48 Begreppet copia kan ungefär översättas med ”överflödande repertoar”. Copia har samma rot som det 

svenska kopiös, och ska inte förväxlas med kopia, det vill säga exakt avbildning. 
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förmåga, som antika retoriker kallade kairos49, bör följaktligen också stå i förgrunden 

för en topisk didaktik. Toposläran är alltså ett försök att utveckla verktyg för att 

hantera det icke förutsägbara utan att landa i vare sig blind regeltillämpning eller 

hållningslöst godtycke. Det finns anledning att tro att det är precis lika relevant i 

pedagogik som i moraliska och politiska frågor. 50 

 

Låt oss nu ta en titt på hur lärarutbildaren skulle kunna ta studenternas behov av 

verktyg på allvar utan att landa i instrumentalisering. 

 

En konkret idébank 

 

En topisk didaktik skulle utgå från att de blivande lärarnas önskan om konkreta 

metoder och redskap är adekvata och legitima reaktioner på osäkerhet. En rimlig 

konsekvens av ett sådant betraktelsesätt är att söka gå studenterna till mötes, men att 

på olika sätt minska risken för instrumentalisering och blind metodtillämpning på 

olika vis, exempelvis genom att ständigt arbeta pluralistiskt och utmana med 

alternativ, vilket vi diskuterade i föregående avsnitt, och genom att träna den 

eftersträvansvärda reflektionsförmågan, vilket vi tar upp senare i ett eget kapitel. Här 

vill vi titta lite närmare på två andra utmaningar, nämligen att fånga upp de blivande 

lärarnas behov samt att träna kairos, det vill säga förmågan att avgöra klokt från fall 

till fall. 

 

Det är naturligtvis lättare att svara upp mot studenternas behov om man vet vilka de 

är. Och ett enkelt och sätt att ta reda på det är att lyssna efter sådant som studenterna 

uttrycker villrådighet inför. Det låter självklart på gränsen till banalt, men, vill jag 

påstå, är varken det ena eller andra. Med en rigid kursplan och stora grupper kan det 

vara svårt att fånga upp och göra någonting av studenternas vittnesmål och 

erfarenheter just när de är aktuella, vilket lätt minskar lärarutbildarens motivation till 

lyhördhet. Ibland kan man emellertid direkt och utan att det hindrar andra ålägganden, 

finna samband mellan studenternas funderingar och de teorier man arbetar med i 

kursen. Men även om man inte kan det just där och då, så kan man som pedagog 

samla på sig behoven, kategorisera dem och återkoppla till dem under resten av 

kursen och i planeringen av nästa. Och man kan visa att man gör det, vilket i sig kan 

ha en lugnande effekt.  

 

Att förhålla sig till ett eller ett par behov i taget är i alla fall mer görligt än att ta sig an 

alla behov på en gång, och eftersom många studenter har liknande behov så kan det 

bli meningsfullt. Att låta några studenter kort vittna om sina viktigaste orosfrågor vid 

varje seminarium behöver inte ta många minuter. Läraren kan sedan omformulera 

problemen på ett lite mer generellt vis om det behövs och sedan peka mot när, var och 

hur i kursen studenterna kommer att möta tankar som på olika vis svarar mot 

problemen. 

 

De är ju också så att många lärarutbildare har varit lärare i ungdomsskolan, och även 

de som inte har varit det, är nu verksamma högskolelärare. Det finns ingenting som 

säger att de problem de mött eller möter i sitt arbetsliv skulle skilja sig så totalt från 

de blivande lärarnas framtida problem att det saknar värde. Den egna 

                                                 
49 För fördjupad läsning om kairosbegreppet rekommenderar jag (Schiappa, 2003) 
50 En liknande tes driver (Mendelson, 2002) 
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lärarerfarenheten tillsammans med studenternas insamlade vittnesmål erbjuder 

lärarutbildaren material för att bygga upp en behovstopik, det vill säga en samling 

topos för ofta förekommande orosmoment och behov, som kan utgöra underlag för 

planering av lektioner, seminarier och praktik- och hemuppgifter.  

 

Behoven kan också vara en pedagogisk väg in i teorierna. En möjlig övning kan vara 

att be studenterna redogöra för problem som de har mött eller är oroliga för att möta. 

Så kan man låta dem i grupper inventera möjliga sätt att hantera dessa situationer. 

Grupperna presenterar sedan sina förslag. Tillsammans, men under lärarens ledning, 

undersöker man hur dessa problemformuleringar och förslag är strukturerade, det vill 

säga vad de vilar på för antaganden och resonemangssätt. Pedagogen kan sedan ställa 

dessa värden, principer, synsätt och tankegångar i relation till teorier och empiri. Hon 

kan låta dem prövas mot varandra i argumentation eller mot olika situationer som ger 

olika utfall. Till sist kan man gemensamt metareflektera över att det man sysslar med 

är repertoarutveckling. 

 

Använda på det här sättet kan behoven utgöra viktiga utgångspunkter för designen av 

lärsituationen. Oro som lämnas utan avseende kan hämma en kunskapsprocess, men 

när studenternas osäkerhet och rådvillhet möts och används så blir den paradoxalt nog 

en tillgång, eftersom behovet för med sig både inlevelse, engagemang och erfarenhet 

in i lärandeprocessen. Min hypotes är att osäkerhet51, tvekan och tvivel kan vara så 

viktiga drivkrafter att lärarutbildaren till och med ibland kan behöva designa 

situationer som utlöser ambivalens, och då särskilt om motivationen är låg eller om 

studenterna är tvärsäkra. Men för att kunna hantera ambivalens behövs kairos. 

 

Den blivande läraren kommer i sitt yrkesliv att ställas inför många situationer som 

inte går att förutse. Om man känner sig trygg med sin förmåga att avgöra från fall till 

fall så blir inte det oförutsebara förlamande, utan snarare förlösande. För att utveckla 

kairos, behöver man emellertid få träna på att avgöra från fall till fall och det kan man 

göra på flera olika sätt. Ett sådant är att designa seminarieövningar som tränar kairos. 

Ett exempel kan vara att studenterna får i uppgift att i grupper planera en lektion med 

ett visst stoff eller med en viss pedagogisk hållning och sedan kort redovisa sin plan 

för klassen. Studenterna har också fått veta att pedagogen kommer att utmana dem 

med oväntade scenarior, som de får förhålla sig till under redovisningens gång. Ett 

sådant instick som pedagogen kan göra är att fråga ”hur gör ni om två tredjedelar av 

eleverna inte har gjort läxan som lektionen var tänkt att bygga på?” eller ”Hur 

hanterar ni att alla elever tycker lika i den där diskussionen ni har planerat?”. Varje 

redovisning kan kompletteras med att kurskamraterna får komma in med flera förslag.  

 

En annan seminarieform kan vara rollspelet. Inom ramen för utbildning av 

diplomater, fackliga företrädare eller chefer förekommer ofta rollspel för att träna 

förhandlings- och krishanteringsförmåga. Dessa försöker man göra så realistiska som 

möjligt. Rollspel förekommer också ofta inom lärarutbildning, och det kan vara en bra 

möjlighet att arbeta just med pedagogiskt kairos. 52 Man kan tänka sig att en student 

                                                 
51 Med osäkerhet menar jag här inte dåligt självförtroende utan känslan av att det inte finns någon 

enskild självklar tolkning eller lösning.  
52 Erikssons studie pekar på att lärarstudenter upplever rollspel och andra gestaltande övningar som 

värdefulla för att förankra teorierna i erfarenhet (Anita Eriksson, 2009). Tryggvason visar att rollspelet 

fyller en viktig funktion i finsk lärarutbildning för att ruska om studenters invanda synsätt (Tryggvason, 

2009) 
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får spela lärare och resten får spela elever. Eleverna får i uppdrag att agera så som de 

själva förväntar sig av elever de möter, utom en eller två som anmodas att 

åstadkomma oväntad friktion som regisseras av pedagogen. Det kan exempelvis vara 

att de sitter tysta i ett hörn och inte svarar på tilltal, att de kommer med infall som 

ligger långt från lektionens fokus eller att två elever börjar gräla om en ämnesfråga. 

Den som har lärarrollen ska försöka hantera det som händer, och om möjligt använda 

det i sitt pedagogiska arbete.  

 

Ett arbetssätt som förefaller relativt vanligt i svensk lärarutbildning är att utmana 

studenterna att uppmärksamma tillfällen när de gör praktiska insatser inom 

verksamhetsförlagd utbildning då de känner sig osäkra eller möter oväntade 

upplevelser eller friktion och sedan ta dessa erfarenheter med sig tillbaks till 

lärarhögskolan för att använda som underlag för diskussion. Både vankelmod, 

misslyckanden och lösningar, kan bli meningsfulla bidrag i sådana samtal.  

 

För att en lärare ska kunna ha tilltro till sin kairos krävs för det första en känsla för 

elevernas behov och förutsättningar, för det andra en öppenhet för att improvisera och 

för det tredje en repertoar. Dessa tre förmågor, som förstås är beroende av varandra, 

kan den blivande läraren utmanas att arbeta med inom ramen för sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Hon kan få i uppgift att koncentrera sig på att vara 

lyhörd för och arbeta kreativt utifrån sina elevers behov. Hon kan uppmanas att bejaka 

det som sker i klassrummet och att använda det i sin undervisning. Hon kan 

uppmuntras att göra på olika vis i liknande situationer och samla på sig dessa 

erfarenheter som möjliga lösningar i framtiden. För att det inte ska bli övermäktigt så 

räcker det nog med en utmaning åt gången. Sådana här övningar kan med fördel 

kombineras med loggboksskrivande och seminariediskussioner.  

 

Närmast till hands ligger kanske att utnyttja det som ändå sker på seminarierna inom 

lärarutbildningen. Verkligheten har ju en tendens att erbjuda motstånd, förändringar 

och överraskningar. Dem försöker vi ofta ignorera för att köra på som planerat, men 

sådana situationer erbjuder också intressanta möjligheter att för studenterna själva 

demonstrera det vi begär av dem. En lärarutbildare som visar en öppenhet för att 

improvisera och en beredvillighet för att omplanera, inte hipp som happ, utan när det 

finns anledning att tro att det blir bättre så, illustrerar kairos för studenterna. Den 

största utmaningen är kanske att skapa vad man kunde kalla dynamisk konvergens i 

de diskussioner som förs på seminarierna. En diskussion går ju aldrig helt att förutse. 

Som lärare måste jag vara beredd på att studenterna kommer att säga sådant jag aldrig 

har tänkt på. Hur lyckas jag använda det på ett sätt som är både meningsfullt i 

förhållande till den fråga vi arbetar med och uppmuntrande i förhållande till den som 

yttrade sig? Här bli min utmaning som lärare att söka åstadkomma åtminstone 

tillfällig koherens mellan inlägg och att med hjälp av association och mellanled hjälpa 

samtalsdeltagarna att bilda meningsfulla synsätt eller samtal. Klarar jag det så 

demonstrerar jag en förmåga som de själva kommer att behöva i sin lärargärning. Ett 

senare kapitel illustrerar hur även de blivande lärarna kan träna sådana förmågor 

genom att leda sina egna seminariesamtal. 
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Att göra teorier som studenterna upplever som abstrakta till reella 

verktyg 

Problembeskrivning m exempel 

 

De svenska lärarutbildarna pekar på att mekanismer inom lärarutbildningen ställer 

teori mot praktik och bidrar till en olycklig polarisering. Några menar att kravet på en 

stark forskningsorientering leder till abstraktioner som upplevs som långt från 

lärarverkligheten. Lärarutbildarnas egna sätt att definiera pedagogiska teorier avslöjar 

att de själva ser dem som ganska abstrakta konstruktioner och man talar till exempel 

om att de måste kopplas till vardagserfarenheten för att bli relevanta, men att olika 

omständigheter förhindrar att detta sker i tillräcklig grad. Exempel på sådana hinder är 

disposition av utbildningen med mycket ämneskunskaper och pedagogiska teorier i 

början och först sedan verklighetsanpassning.53 Ett annat är bristande samverkan 

mellan högskoleförlagd och verksamhetsförlagd utbildning.54 Ett tredje hinder är 

bristen på lärartid och kamp om poängtal.55  

 

De svenska fokusgruppernas deltagare visar på olika sätt att de är bekymrade över att 

praktik får stå tillbaka för teori, både vad gäller tid och vad gäller status (samtidigt 

som de själva ibland undslipper sig formuleringar som visar att även de själva 

prioriterar teori). Teori och praktik framstår här som uteslutande storheter. Pysslar 

man med teori så är det på praktikens bekostnad (och på motsvarande sätt, fast det 

inte är uttalat, torde det vara om man ägnar sig åt praktik). Då blir det mindre tid över 

för teori.) Samtidigt betonar flera lärarutbildare att de vill att teorierna ska fungera 

som produktiva verktyg i lärargärningen. Emellertid pekar de exempel som finns i 

materialet på att man när man i undervisningen tillämpar teorier, i första hand 

använder dem som analytiska verktyg för att tolka observationer. Kanske föreställer 

man sig att förmågan att analysera lärande är densamma som att organisera lärande. 

Men man kan fråga sig om detta fokus på analytisk tillämpning inte innebär att man 

missar viktiga dimensioner 

 

De finländska lärarutbildarna påpekar att deras studenter ofta tenderar att se teori och 

praktik som motsatspar. Lärarutbildarna själva menar att de ser dem som beroende av 

varandra. De intressanta är att beroendet här för det mesta verkar gå i en riktning - 

från teori till praktik. Den finländska lärarutbildningens pedagogiska år (som följer på 

fyra års ämnesstudier) är disponerat så att studenterna först ska tillgodogöra sig eller 

kanske snarare minnas och smälta en stor mängd teorier och fakta. Senare under året 

är det dags att tillämpa det teoretiska tänkandet i analyser av konkreta fall och i 

seminariediskussioner. Efter vägen, och inom ramen för varje modul av utbildningen, 

ska visserligen teorierna appliceras på praktiken i övningsskolorna under 

överinseende av en handledare. Men först när lärarstudenterna har fått en viss mängd 

praktisk erfarenhet förväntas de alltså diskutera. Även de finska lärarutbildarna säger 

att deras studenter ibland har svårt att betrakta teorierna som nyttiga och se hur de kan 

omsättas i praktik, men våra informanter är förhållandevis obekymrade över detta och 

                                                 
53 Olika svenska lärarutbildningar är olika disponerade härvidlag vilket förstås innebär att det är 

problem på vissa ställen mer än på andra. 
54 Vilket är det problem som Sigbritt Franke adresserar med sitt förslag. (Francke, 2008) 
55 Erikssons studie av gruppsamtal och studenttexter inom lärarutbildning bekräftar att det förekommer 

få explicita kopplingar mellan studenternas erfarenheter från VFU och det högskoleförlagda innehållet, 

där naturligtvis teorier om lärande är en del. (Anita Eriksson, 2009)  



 24 

konstaterar att om studenterna inte förstår teorierna så kommer dessa att falla på plats 

när studenterna börjar praktisera eller jobba. Det finns till och med i samtalen tecken 

på att den förvirring som studenter upplever när de utmanas av komplexa tankar 

uppfattas som nyttig för kunskapsutvecklingen. De finska lärarutbildarna tycks anta 

att teori och erfarenhet på sikt kan växa samman och utgöra förutsättningar för att 

handla lyhört och intuitivt i en situation. De uppvisar knappast några reflektioner om 

hur denna process skulle kunna befordras inom ramen för utbildningen annat än att 

konstatera att det är viktigt att praktiken varvas med de teoretiska studierna så att den 

kan fungera som resonans åt teorierna. De finska lärarutbildarna uttrycker i samtalen 

över huvud taget ingen strävan efter att ge studenterna färdigheter, utan tycks anta att 

dessa kommer att växa fram i takt med ökad erfarenhet i lycklig förening med de 

teorier man mött. Ändå framgår det att lärarutbildarna i handling dels söker ”leva” 

sina teoretiska utgångspunkter så att undervisningen kan fungera förebildligt och dels 

att det förekommer att man iscensätter situationer där tillämpning kan ske, exempelvis 

rollspel.  

 

Hos de ungerska lärarutbildarna möter vi inte samma upplevda klyfta mellan teori och 

praktik som hos de svenska och finska lärarutbildarna, vilket kan förklaras av att man 

talar om teori som reflekterad metod och om metod som tillämpning av en 

teoriaspekt. Här kan man också möta en föreställning om att när boklig lärdom 

bekräftas av praktiken så förvandlas den till färdighet, men det tycks ändå inte vara 

någon självklarhet, för flera lärarutbildare beklagar att studenter ofta misslyckas med 

att förverkliga teorier och metoder när det kommer ut ur lärarutbildningen och ska 

verka i lärarrollen. Kort sagt kan man ändå konstatera att det ungerska 

förhållningssättet till teorier som samlingar av arbetssätt reducerar konflikten, men 

som det tycks ibland på bekostnad av reflektionsdjup. 

 

Ett topiskt synsätt på utmaningen 

 

Utifrån ett toposdidaktiskt synsätt är teoretiskt tänkande en praktik. Det är en 

diskursiv praktik som man socialiseras in I genom deltagande. Vi borde alltså kanske 

snarare tala om teoretisering än om teorier. En sådan insocialisering kan ske genom 

fumligt trevande, eller genom trial and error. En topisk didaktik utgår emellertid från 

antagandet att denna process skulle kunna befordras genom att lärsituationen designas 

på ett sådant vis att den tränar förmågan att hitta topos, det vill säga kritiska fokus 

som strukturerar den diskursiva praktik som teorin utgör (eller snarare ingår i), samt 

att tillämpa dessa topos på egna problem. Men det är inte bara så att ett topiskt 

förhållningssätt till teorier liksom frigör teoriernas verktygspotential, en sådan ansats 

kan också hjälpa oss att se kontinuiteten mellan vardagsdiskursen och den 

vetenskapliga diskursen som praxisformer som möjliggör transaktioner i olika 

riktningar. Teoriers topos tenderar visserligen att vara av en viss beskaffenhet. Man 

möter ofta mera deduktiva operationer, kohereringsprocedurer, principetableringar, 

dissociationer och definitioner i vetenskapliga teorier än i dagstidningen eller samtalet 

med grannen, men om inte vardagsdiskursen innehöll topos som syllogismer, 

analogier och metonymier som vi använder för att exempelvis skapa koherens, så 

skulle ingen formell vetenskap kunna etableras, för dess topos skulle sakna mening 

för oss.56 Samma sak gäller topos i form av värden (som jämlikhet, medborgarskap 

                                                 
56 För djupare läsning om vetenskapens diskursiva operationer rekommenderas (Perelman & 

Olbrechts-Tyteca, 1969)eller (Fleck, 1997) 
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eller utveckling) eller metaforer (som dialog, arbete eller transport) som ofta utgör 

fokus i pedagogiska teorier.  

 

En topisk didaktik medvetandegör topos. Att göra studenter medvetna om topos 

innebär att säga att ”du har redan de här verktygen, men du måste bli medveten om 

dem”, och sedan hjälpa studenten att med kloka tänkares hjälp förfina, nyansera, 

tillämpa och problematisera sitt verktyg. Målet blir då inte att studenten ska lära sig 

eller förstå teorin, utan att hon ska kunna teoretisera aktivt så som teorin gör och 

sedan gå vidare i teorins skor på sitt eget sätt och på sin egen promenad.  

 

Det viktigaste för en topisk didaktik är alltså inte att förmedla topos utan att lära sig 

att tillverka och använda diskursiva verktyg, via topos. Jag tror att det är en förmåga 

som man kan uppöva genom topiska övningar i kombination med metareflektion, 

vilket diskuteras i nästa kapitel. 

 

En konkret idébank 

 

En topisk didaktik skulle utgå från att teorin blir meningslös tills den används i 

problemlösning. Det är när teoretiskt tänkande griper in i studentens verklighet som 

teorin blir verklig. Det är närmast en retorisk grundsats att det man medverkar till att 

skapa i allmänhet blir verkligare för en, än det man får serverat, och därmed mera 

relevant. Därför blir olika former av aktivering och övning centralt. Svåröverträffat är 

att med utmaningen att kreativt tillämpa ett visst topos möta verklighetens friktion i 

klassrum med elever i liknande situationer som dem man kommer att möta i sin 

framtida yrkesutövning. Det finska och ungerska systemet med övningsskolor gör det 

lättare att organisera sådana möjligheter är det svenska systemet med VFU. Om VFU 

kan användas som arena för praktisk tillämpning ger det bättre förutsättningar än om 

man huvudsakligen lägger betoningen på observation.57 Men även i lärarutbildarens 

klassrum kan man designa seminarier där det konstlade motsatsförhållandet mellan 

teori och praktik elimineras, exempelvis genom inriktning på konkret problemlösning 

med hjälp av olika teoriers topos. 

 

Ett exempel på en övning kunde vara att ställa eleverna inför ett pedagogiskt problem 

som de känner igen sig i (exempelvis att organisera en lektion om parlamentarism, att 

hantera en elev som aldrig yttrar sig på lektionerna, eller att utforma en hemuppgift i 

utvecklingslära) och be dem att i par eller grupper föreslå sätt att hantera det. Med stor 

sannolikhet kommer förslagen att se olika ut, och de kommer troligen att uppvisa 

åtminstone embryon till olika teoretiska förhållningssätt. Dessa kan läraren renodla på 

tavlan medan seminariedeltagarna bidrar med förslag för utmejsla och nyansera dem. 

På så vis får de delta i teorietablering, och i detsamma metaperspektiv på hur 

teorietablering går till, när deras informella diskursiva praxisformer utkristalliseras till 

något som liknar ett koherent teoribygge.  

 

Ett annat sätt att motverka motsättningen mellan teoretisk abstraktion och 

verklighetens påtagliga natur är att utnyttja studenternas tidigare erfarenheter i 

lärandeprocessen, men det är ett tankesätt som lyser med sin frånvaro i 

                                                 
57 härvidlag förefaller det för det första finnas stora skillnader mellan de svenska lärarutbildningarna, 

och för det andra pågå omorganisationer och andra förändringsprocesser, delvis initierade av 

utvärderingarna av lärarutbildningen och av Frankes förslag. 
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fokusgruppssamtalen. Visserligen visar sig lärarutbildarna i alla tre länderna 

medvetna om att studenterna kommer in i utbildningen präglade av sitt tidigare liv, 

men när erfarenhet förs på tal av samtalsledaren påpekar de svenska lärarutbildare 

som uttalar sig att det är ett problem att studenterna saknar erfarenheter. De gäller 

även finska informanter som, som sagt, påpekar vikten av att därför komma igång 

tidigt med praktik, men här finner vi också exempel på en medvetenhet om att 

studenterna har med sig erfarenheter av lärande framför allt då från sina ämnesstudier 

som lärarutbildarna beskriver som behavioristiska eller positivistiska. Dessa 

förföreställningar ser lärarutbildarna som sin uppgift att bemöta eller vederlägga 

eftersom de svarar dåligt mot de sätt att se på lärande som man vill förmedla. Bland 

de ungerska lärarutbildarna verkar det finnas en bred enighet om att studenterna 

kommer med erfarenheter av lärande, nämligen erfarenheter av att ha gått i skolan – 

och det ses som ett allvarligt problem att tampas med och absolut inte som en 

möjlighet. I själva verket tycks flera lärarutbildare se som sin uppgift att liksom 

avprogrammera studenterna från tankemönster inpräntade i sin egen tidigare skolgång 

i ett auktoritärt system.  

 

Utifrån antagandet att vi förstår det nya med hjälp av det gamla – som egentligen är 

en grundläggande utgångspunkt för den retoriska toposläran (såväl som i många 

teorier om lärande), förefaller det rimligt att lärarstudentens lärande inom 

lärarutbildningen kunde dra nytta av tidigare erfarenheter, även om de inte uppstått 

genom att man har utövat läraryrket. Vi har alla varit elever i olika sammanhang och 

vi har alla någon gång haft någon sorts pedagogroll om det så bara var att förklara 

något för en klasskamrat. En topisk didaktik skulle utgå från att dessa erfarenheter 

betyder något och påverkar vilka diskursiva praktiker vi förväntar oss. Det här kan 

man som de ungerska lärarna se som ett problem. Utifrån ett sådant synsätt kan man 

då välja att (aktivt) bortse från dessa erfarenheter i förhoppning att undvika att de 

reproduceras, alternativt gå i polemik med dem. Men man skulle också, vilket mera är 

i linje med en topisk didaktik, kunna försöka att gemensamt identifiera dessa synsätt, 

beskrivningssätt och vanor och använda dem, dels som avstamp för teoretisering, men 

också som underlag för kritisk analys och problematisering. 

 

Emellertid har vi också erfarenheter som över huvud taget inte har uppstått i 

utbildningssammanhang. Det mer originella som toposläran kan bidra med är att 

hjälpa oss att liksom använda erfarenheter sidledes. Även om vi exempelvis inte har 

erfarenhet av dialogpedagogik har vi erfarenheter av dialoger och även om vi inte ens 

känner till Freinet, har vi erfarenhet av arbete. Det är erfarenheter som kan överföras 

metaforiskt, eller analogiskt till lärandets domän och hjälpa oss att närma oss mer 

kvalificerade teoretiska systembyggen.  

Att få studenterna att reflektera 

Problembeskrivning m exempel 

Att få studenterna att reflektera förefaller vara ett övergripande mål för våra svenska 

lärarutbildare, men det framstår inte bara som ett mål utan också som ett medel. Det 

är genom reflektionen som den blivande lärarens förståelse fördjupas och det är där 

observationer och erfarenheter ska knytas samman i mönster, men framför allt tycks 

det vara här teorierna ska bli verktyg för praktiken genom att fungera som filter 

varmed olika situationer tolkas. Aha-upplevelsen ter sig som ett paradigm. Något som 

lyfts fram är också att reflektionen ska göra det möjligt för studenterna att komma 

fram till ställningstaganden. Det gäller att ”finna sin egen väg” och det tycks som om 
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reflektion här i hög grad identifieras som självreflektion. Ställningstaganden ska vara 

”ärliga” och blir då förutsättningar för att en lärares handlingar ska vara etiska. Den 

här betoningen av självreflektion lyser kraftigt igenom även i de svenska 

lärarutbildarnas eget sätt att tala. De uppvisar en självreflektion i fokussamtalen som 

liknar den som de tycks förvänta sig av studenterna, Det innebär att de genom hela 

samtalen ifrågasätter sina egna val, prövar motargument och uppvisar vad man skulle 

kunna kalla en ironisk (men inte sarkastisk, utan mer självironisk) attityd till de 

modeteorier och även de arbetssätt som de ansluter sig till.58 De frågor som lyfts fram 

som särskilt viktiga att reflektera kring är värdegrundsfrågor, men å andra sidan 

förefaller det som om många av de pedagogiska frågor som är av den arten att de 

tillåter val, definieras som värdefrågor. De svenska informanterna betonar att en av 

lärarutbildningens viktigaste uppgifter är att handleda studenterna in i reflektion. Det 

tycks man främst göra genom att låta dem tampas med verkliga etiska dilemman, ofta 

i basgruppssamtal. Här ska studenterna gå från instrumentell tillämpning till ett 

reflekterat etiskt förhållningssätt, men det är svårt, menar flera lärarutbildare. Dels 

menar flera av dem att man kämpar mot en trend där välgrundad argumentation har 

ersatts av tyckanden. ”Värdefältet har emigrerat” beskriver någon processen och 

någon annan menar att åsikt har kommit att betyda ”känn efter i ditt känsloliv” snarare 

än att ha en välargumenterad ståndpunkt. Detta handlar enligt intervjupersonerna inte 

bara om brister i ungdomsskolan utan är något som de kritiserar sin egen verksamhet 

för att ofrivilligt medverka till. De menar att studenterna visserligen tycker och tänker, 

men att de sällan får den vägledning i hur reflektionsförmågor kan utvecklas som de 

behöver för att fungera som lärare och som styrdokumenten utlovar. Den förklaring 

som framhävs av de intervjuade lärarna är att kraven på allt som ska ”in” i 

utbildningen trängt ut reflektionen. Tiden räcker inte till. Det som har prioriterats i 

processen är faktakunskaper och teorier, som någon av lärarutbildarna översätter med 

”enbart propositioner, påståenden”. Den tid som blir kvar räcker inte till den 

kvalificerade handledning i reflektion som skulle behövas och seminarier och 

studenttexter blir alltför ofta platta och utan reflektionsdjup59 och det är inte säkert att 

det sker så mycket integration av teori och praktik.60 Dessutom gör studenterna 

motstånd. Reflektion är krävande men nyttigt. Det är ofta plågsamt för studenterna 

                                                 
58 Samtidigt är de svenska lärarutbildarna också djupt kritiska mot sitt utbildningssystem. De visar 

fram en mängd idéer och synpunkter men beklagar att de hindras av tidsaspekter, vattentäta skott 

mellan kollegier, bristande samarbete mellan ämnen med mera. Paradoxalt nog, kan det tyckas, visar 

det också upp starka övertygelser om sitt eget synsätt på lärande, och en självsäkerhet som kombineras 

med ett återkommande topos som är att deras funktion är missförstådd och osynlig(gjord). Här ser man 

en distinkt skillnad mot hur de finska och ungerska lärarna samtalar. De finska lärarna tycks i hög grad 

lita på sitt eget system och problematiserar över huvud taget sällan sina val eller synsätt. De ungerska 

lärarna är visserligen kritiska mot sitt system, men tycks lita så pass mycket på sitt eget omdöme att det 

är de själva som har tolkningsföreträde när det uppstår konflikter i förhållande till påbud och 

styrdokument. De här skillnaderna pekar mot att lärarutbildarna själva är insocialiserade i diskurser 

med olika topos, men också med olika decorum. Ett klädsamt självtvivel tycks höra till det svenska. 

Det är intressant att fundera över om, och i så fall hur, den reflektion som uppvisas i fokussamtalen 

speglar lärarutbildarnas reflektionsideal vad gäller studenterna. 
59 Vilket också på ett tydligare sätt framgår av Malmbjer (Malmbjer, 2007). Eriksson ser också att 

hennes gruppdiskussioner knappast kan beskrivas som djupare pedagogiska och didaktiska samtal, men 

att det delande av berättelser och erfarenheter som huvudsakligen pågår tycks fylla ett syfte i och med 

att man på så vis vidgar erfarenhetsrepertoaren. Hon kallar det att skaffa sig ett ”narrativt kapital”. 

(Anita Eriksson, 2009) 
60 Detta bekräftas av (Anita Eriksson, 2009) Intressant i sammanhanget är också undersökningar av 

lärarstudenters egen syn på hur teori och praktik möts i utbildningen i (Jönsson, 2001a) och (Jönsson, 

2001b) 
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och innebär inte sällan konflikter i seminarierummet. Konflikterna är emellertid något 

som lärarna kan utnyttja som en öppning för att tvinga studenterna att ompröva sina 

ställningstaganden.  

 

Även de finska lärarutbildarna vittnar om att etiska, politiska och värdemässiga 

aspekter väcker motstånd hos studenterna, men informanterna verkar inte se det som 

ett stort problem. Studenterna får acceptera att sådana frågor har sin givna plats i 

utbildningen. Och över huvud taget talar man inte mycket om reflektion. I den mån 

man resonerar i liknande termer är det med sådana verb som förstå, förklara, 

definiera, precisera och tillämpa kunskap. (Det framkom visserligen att man arbetar 

med så kallad reflektionsdagbok när studenterna utvärderar sina praktiktillfällen). 

Målet för de finska lärarutbildarna är emellertid snarare att de blivande lärarna ska bli 

kompetenta och professionella och lita på sitt eget omdöme och sin egen övertygelse 

(även i förhållande till styrmedel), och att det är det som borgar för kvalitet. Däremot 

tycks man på senare ha utvecklat former för att aktivera studenterna i 

perspektivbrytande samtal. Lärarutbildarna vittnar om att det kan vara svårt att få 

studenter att argumentera fritt och öppet, men att man därför exempelvis organiserar 

debatter kring teser som förekommer i dagspressen och där studenterna få ta en 

intressents perspektiv eftersom det kan vara lättare än att torgföra sin egen 

ståndpunkt. Även rollspel, där deltagarna utmanas att ta en position som ligger långt 

från sin egen, förefaller vara en populär metod bland lärarutbildare för att liksom 

provocera studenterna att fördjupa sig i främmande synsätt och ompröva sina 

förgivettaganden.61  

 

Inte heller för de ungerska lärarna verkar reflektion vara något som står i förgrunden. 

Snarare föreställer man sig att en självständig klokhet och en slags pragmatisk 

professionalism utvecklas genom erfarenhet i kombination med en repertoar av 

arbetssätt, träning i att välja klokt bland dessa, och responsen från en omdömesgill 

och förebildlig handledare. Någon talar om att kunskap ”impregneras” till färdighet. 

Ingen av de ungerska informanterna nämner något som visar ett intresse för, eller en 

medvetenhet om, hur denna impregneringsprocess sker.  

 

Ett topiskt synsätt på utmaningen 

 

Reflektion är kärnan i den topiska didaktiken. Reflektion blir huvudvägen till 

socialisering in i en diskurs. Min analys av de svenska lärarutbildarnas problem är att 

studenterna egentligen inte är oförmögna att reflektera. Min tolkning är snarare att 

studenter saknar tillgång till de former av reflektion som anses giltiga inom 

lärarutbildningsdiskursen (och kanske även till mer allmänna former som är brukliga i 

akademisk diskurs). Att vistas i en miljö, i ett ”diskursivt bad”, kan tvivelsutan leda 

till att människor liksom impregneras av de vanor, tankemönster och diskursiva 

praktiker som de möter, med det riskerar att ta lång tid, och för en del människor och 

miljöer längre tid än för andra. Och den här tiden tycks inte finnas. Min hypotes är att 

den här processen ändå kan främjas, och att det kan ske inom ramarna för arbetet med 

det påbjudna innehållet, så att det inte konkurrerar med allt det där som ”måste in”. 

Jag tror att det kan ske genom en medveten topisk didaktik. 

 

                                                 
61 Se också (Tryggvason, 2009) 
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Reflektionen har en kognitiv kärna, men också en språklig. Att reflektera är att kunna 

artikulera i en inre eller yttre dialog och för det krävs språkliga verktyg av slag som 

tas på allvar i den diskurs där man vill delta. Reflektionen har sålunda också en social 

sida – som dessutom innebär att den med fördel kan försiggå i samtals- eller 

diskussionsform där olika resonemangsformer kan prövas mot varandra och där det 

kan ske menings- och idéutbyte med andra personer. 

Så skulle reflektion kunna beskrivas också utifrån sociokulturella teorier om 

lärande.62 Det en topisk didaktik kan lägga till är två saker. Det ena är ett 

argumentationsperspektiv. Det andra är just topos. Att reflektera är att argumentera. 

Det kan ske med andra och det kan ske med mig själv.63 Topiskt lärande är ett 

perspektiverande kunskapande som innebär en förmåga att vrida och vända på frågor, 

med lyhördhet för andras synpunkter och för alternativa betraktelsesätt, men också 

med förmåga att genomföra sammanhängande resonemang i övertygande form. Till 

skillnad från lösa tyckanden kräver akademisk reflektion en viss kapacitet att 

genomföra och uttrycka koherenta tankegångar med en viss komplexitet, efter vissa 

allmänt accepterade mönster och kring frågor som är av en viss karaktär.64 Det bör 

kunna göras i förhållande till olikartade fall och sammanhang. Tankegångarna bör 

också både kunna försvaras och problematiseras, och perspektiveras i förhållande till 

andra synsätt. Och inte nog med det, för att vi ska uppfatta en reflektion som djup, 

krävs att den reflekterande personen uppvisar förmåga att tänka nytt och tänka om. 

Frågan är hur man i en undervisningssituation kan befordra detta, om det ens är 

möjligt. Den retoriska traditionen utgår från att det är möjligt, och har utvecklat ett 

antal didaktiska förhållnings- och arbetssätt. Ett sådant är progymnasmatametodiken 

som bygger på att man skapar övningar där eleverna får träna på att på sitt eget vis 

skapa uttryck med hjälp av olika resonemangssätt och dessutom på att sätta samman 

olika sådana topos till sammanhängande helheter i förhållande till olika kontexter, och 

sedan gärna diskutera de olika lösningarnas möjliga sociala och etiska 

konsekvenser.65 Ett annat sätt är antilogiken som är en pedagogik för att jämföra och 

pröva argument mot varandra. Antilogiken går ut på att uppsöka skillnader och 

nyfiket ta dem på allvar. Genom att läraren iscensätter konflikter och låter eleverna ta 

olika positioner eller roller, och sedan byta med varandra, tränas de i att resonera om 

mångfacetterade frågor på fylliga och nyanserade sätt. Här är det varken upplösning 

av konflikten, de enskilda argumenten, eller en slutgiltig insikt som är poängen – utan 

att argumentationsprocessen utvecklar vår klokhetsrepertoar och ger oss vana att 

resonera om problematiska frågor.66 Men det kanske viktigaste sättet är toposläran 

som söker efter och tränar kritiskt återbruk av de sätt varmed vid skapar mening och 

koherens, av de mönster och strukturer vi ser som giltiga, och av de frågor vi 

prioriterar inom specifika (och mer generella) diskurser. 

 

Det är omöjligt att ställa sitt reflektionsorgan inför någonting oförmedlat. Man måste 

reflektera utifrån vissa aspekter. Man kan inte göra det utan aspekter och inte heller 

med alla aspekter. I det förra fallet skulle vi inte urskilja någonting och i det andra 

skulle vi behöva vara Gud. Reflektionen är beroende av inventio, det vill säga 

förmågan att inventera, upptäcka och uppfinna möjliga aspekter. Då blir topos 

                                                 
62 (Säljö, 2005; Vygotskij, 2001) 
63 (Billig, 1996; Hellspong, 2008) 
64 Ingela Josefson pekar på vikten av att lärare kan tydliggöra vad kritisk diskussion innebär eftersom 

alla studenter inte kommer med samma repertoar av redskap. (Josefson, 2001) 
65 (Anders Eriksson, 2002; Kennedy, 2003) 
66 (Mendelson, 2002) 
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sökställen för uppslag, verktyg för att konstruera synsätt och sätt att lokalisera 

relevanta diskussionspunkter. Just det senare kanske är särskilt relevant för akademisk 

reflektion. Det ger topos potential att binda ihop det för individen relevanta, 

igenkännbara och värderade, med det i kollektivet prioriterade. Topos är inte begrepp, 

som är logiska storheter, utan utgångspunkter för argument, som är retoriska storheter. 

Topos inbjuder till ställningstaganden.  

 

Topos bär med sig kunskapens tresidighet: de har någon form av logisk struktur, de 

har någon form av empirisk förankring och de är relaterade till behov, intressen, 

värderingar, det vill säga det problematiska i kunskapen. Det senare innebär att topos, 

i motsats till vad man i logikens idealrike kan föreställa sig om begrepp, inte är 

neutrala utan ideologiska. Värdeaspekten innebär att topos förmedlar mellan 

undervisning och fostran och i detsamma öppnar upp för ideologikritik.  

 

 

En konkret idébank 

 

De ungerska lärarutbildarna förefaller föreställa sig att erfarenheter och teori till sist 

blir till omdöme men utan att säga något om hur de föreställer sig att den processen 

ser ut. Samtal, diskussion eller övningar tycks inte vara någon betonad aktivitet. Även 

de finska lärarutbildarna tycks mena att kunskapen faller på plats efter hand och blir 

till förståelse, men verkar på senare tid ha utvecklat vissa arbetssätt som bättre 

befordrar inlevelse i andras synsätt och i viss mån också självreflektion, exempelvis i 

form av reflektionsdagbok, debatt och rollspel. De svenska lärarutbildarna vill att 

studenterna ska reflektera och accentuerar det genomgående och på många olika sätt. 

Det finns några ledtrådar i materialet till hur lärarutbildarna föreställer sig att 

reflektionen kan tänkas utvecklas eller befordras. Det som nämns är diskussioner, 

basgruppssamtal och analysövningar, där teorier används som tolkningsfilter. Vi 

känner också till, fast det inte nämns av våra informanter, att studenter kan få skriva 

reflektionsdagböcker, credon mm där de uppmanas att reflektera. Lärarutbildarna 

nämner också att studenterna behöver handledning. Men upplysningar om hur denna 

handledning kan se ut och om hur själva konsten att reflektera kan tränas saknas. Jag 

är emellertid övertygad om att ett medvetet arbete med topos kan ha en viktig roll för 

att gynna utvecklingen av blivande lärares reflektionsförmåga, och då särskilt i 

kombination med olika former av argumentationsövningar.67 

 

Låt oss nu titta närmare på några exempel på hur ett sådant arbete skulle kunna 

organiseras. Ett bra sätt att träna förmågan att resonera sammanhängande om lite mer 

generella frågor är genom att skriva eller muntligen framföra debattinlägg. Teser att 

driva kan hittas på dagspressens debattsidor där skolfrågor ofta förekommer, men 

givetvis också i kurslitteratur och utifrån de teorier man möter i utbildningen. 

Uppgiften kan kombineras med en utmaning att i sitt inlägg tillämpa en visst synsätt, 

                                                 
67 Jag och två av mina projektkollegor är verksamma på Södertörns högskola där man satsat särskilt på 

studenter från studieovana miljöer. Här finns några olika typer av introduktionskurser till högre 

utbildning som är tänkta att ge studenterna verktyg som hjälper dem att gå in i högre studier utan de 

handikapp som det kan innebära att man inte infostrats i akademiska samtalssätt och perspektiv redan 

vid middagsbordet under uppväxten. Inom ramen för dessa kurser har lärarna varit tvungna att söka 

isolera de särdrag som karaktäriserar bland annat akademiska texter och seminariesamtal och söka 

skapa en pedagogik som ger studenterna tillgång till denna kunskap. Vi skulle kalla dessa särdrag 

topos. 
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eller att resonera kring ett visst fall eller exempel. Extra djup kan uppnås genom att 

studenterna parvis eller gruppvis får jämföra perspektiven i sina texter eller tal. Det är 

ofta nyttigt att ta en position man inte själv står för – om målet är att träna 

perspektivseende. Det brukar väcka viss stress hos ovana studenter, men också 

entusiasm om man motiverar uppgiften väl. Ibland kan studenter som ska driva en tes 

som de inte själva omfattar frestas att anta en ironisk attityd eller låta bli att anstränga 

sig för att lyfta fram starka argument för tesen, vilket riskerar att förta effekten av 

övningen. Därför är det viktigt att utmana studenterna att verkligen göra tesen rättvisa. 

Ett sätt att göra uppgiften enklare är att välja ut ett eller flera debattinlägg ur olika 

medier som studenterna får i uppgift att svara på. Deras inlägg blir då genmälen, 

vilket kräver att de också kort refererar de synpunkter de vill gendriva. Här uppstår då 

ett naturligt tillfälle att träna studenterna att söka debattartiklarnas topos. Sådant som 

kan undersökas är konfliktpunkter, centrala värden, perspektiv på lärande, kunskap, 

människa, samhälle med mera, såväl som argumentationsstrategier (analogiska 

resonemang, argumenterande berättelser, logiska kedjor osv.). Ett annat motstånd kan 

vara att det är en svår uppgift att föreställa sig en meningsmotståndares 

bevekelsegrunder. Därför måste de kanske uppmuntras till, och få hjälp med, att leta i 

sin egen erfarenhet efter tillfällen då de själv fört analoga resonemang om någon 

annans fråga, så att de kan överföra tänkesättet från ett fält där de har föreställningar 

och känslor som kan hjälpa dem att ge den nya infallsvinkeln ”kött”. Det går 

nämligen inte att debattera med ”ren” rationalitet. När studenterna sedan arbetar med 

sina egna texter eller tal så är det viktigt att vara medveten om att det inte är någon 

självklarhet att studenter känner sig bekväma med debattinläggets form vilket innebär 

att man kan behöva stödja dem med retoriska instruktioner.68  

 

En annan typ av övning som kan träna reflektionsförmågor är debatt. Det går att 

debattera om de flesta pedagogiska frågor, pedagogiska teorier eller 

lärandesituationer. Debatter kan organiseras på många olika sätt.69 Ofta blir det lättare 

om läraren anger ett format. I början kan inläggen gärna få vara korta. Vana studenter 

kan jobba med längre inlägg. Ett bra format att börja med är så kallad dubbeldebatt 

med tvåminutersinlägg. Det betyder att två par debatterar mot varandra (vilket innebär 

att de kan förbereda sig tillsammans och ge varandra stöd under debatten) och att 

varje inlägg är två minuter. Åtta inlägg brukar vara bra att börja med. Det betyder att 

varje lag har fyra inlägg, det vill säga två per person. De som är affirmativa, det vill 

säga stödjer tesen, har första inlägget. En sådan här debatt bör göras med tidtagare 

(lämpligen en student) och med publik (resten av klassen eller åtminstone ett par 

andra lag). Debattörerna ska nämligen inte övertyga varandra. Deras uppgift är att 

upprätthålla konflikten för att en tredje part, nämligen publiken ska se sina 

valmöjligheter. Det här är studenter ofta ovana vid. Det kan inledningsvis väcka visst 

motstånd hos studenterna eftersom idealsamtalet för många är konsensusskapande.70 

Vitsen med debatten är alltså inte att enas utan att undersöka en fråga på så vis att 

man renodlar alternativ. Samtidigt ska man övertyga sin publik. Det betyder att man 

måste använda rationella och för publiken relevanta och trovärdiga argument. 

Personangrepp, extrema argument och fula knep övertygar sällan en klok publik. Det 

kan ändå hända att debatten landar i dikotomisering, det vill säga en onödigt stark 

                                                 
68 Sådana instruktioner hittar man emellertid lätt i första bästa lärobok i retorik, exempelvis 

(Hellspong, 2004), eller varför inte en handbok specifikt riktad till blivande lärare: (Sigrell, 2008) 
69 (Snider & Schnurer, 2006) 
70 Anna Malmbjer påpekar att detta ibland också tycks leda till okritisk diskussion på seminarier. 

(Malmbjer, 2007) 
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polarisering mellan synsätt som gör att ytterligare alternativ eller medelvägar faller i 

skuggan. Därför kan en debatt med fördel avslutas med att man i ett gemensamt 

samtal mellan debattlag, lärare och publik, bryter upp motsättningar och resonerar om 

ett möjligt tredje, fjärde och femte synsätt.  

 

Debattdeltagarna ska inte få välja sida i debatten. Jag förordar lottning. Detta av flera 

skäl. Ett är att det blir mer av perspektivutmaning om man får tillfälle att på allvar 

prova en tes man inte omfattar. Nu kan ju även slumpen göra så att man råkar få driva 

sin egen synpunkt och det må vara hänt, men ett annat skäl till lottning är att publiken 

ska uppfatta debattörerna som advokater för en idé och inte för sig själva. Det ger 

nämligen debattörerna större frihet och hjälper dem att släppa hämningar. Debatter 

blir ofta bättre om de är förberedda. Det brukar fungera bra att dela in lag och ge dem 

en tes att arbeta med några dagar eller till och med veckor i förväg. Att bestämma 

vilken sida av saken de ska driva kan man emellertid vänta med eftersom det ofta gör 

försvaret bättre att ha förberett sig för motbevisning och vice versa. Man kan ju inte 

förbereda sig för en debatt ord för ord, och manus är ganska meningslöst, för förhåller 

man sig trogen till manus så förloras den röda tråden i debatten. Då blir det bara två 

monologer. Man måste alltså förbereda sig för improvisation precis som för de flesta 

tillfällen i lärarens arbetsliv. När man förebereder sig för improvisation har man stor 

nytta av topos. Det kan innebära att man letar efter argument, värden och perspektiv 

som man själv vill driva eller som man kan gissa att motståndaren kommer att 

använda och att man tänker igenom olika sätt på vilka de skulle kunna beläggas eller 

motbevisas. Här är det viktigt att utmana studenterna att tänka brett. Det är sällan som 

logiska argument ensamma övertygar, utan de måste ofta knytas till sådant som 

skapar engagemang och tillit. Det retoriska övertygandet inkluderar hela människan 

och inte bara vår rationalitet och på så vis bygger det broar mellan kunskapsmålet och 

värdegrunden. Vi låter oss heller sällan övertygas av det abstrakta. Därför är det bra 

för debattören att samla på sig exempel, berättelser, analogier mm som kan utgöra 

argument. Dessa hittar man med fördel med hjälp av topos.71  

 

Ett annat sätt att arbeta med perspektivering, men utan samma risk att hamna i 

polarisering, är vad vi skämtsamt kallar tribatt (eller fyrbatt, eller fembatt osv.).72). 

Det kan organiseras enligt liknande format som debatt, men lämpar sig särskilt bra för 

att utmejsla synsätt som snarare är parallella än motstridiga i förhållande till varandra, 

exempelvis lärandeteorier, olika metaforer för lärande eller olika värden för lärande. 

Med fördel kan de då tillämpas på ett problem eller scenario. Ett sådant skulle kunna 

vara Gustav, 8 år, som har svårt att sitta stilla och som verkar ha stor möda att lära sig 

bokstäverna. Det kunde också vara att konstruera ett prov i organisk kemi. De olika 

deltagarna i tribatten kunde få i uppgift att företräda ett synsätt eller ett värde, 

exempelvis att se lärande som insocialisering, kognitiv utveckling, eller upptäckt, 

alternativt att betona samhällsnytta, individuellt förverkligande eller dialog. I första 

inlägget får de i uppgift att tolka problemet utifrån sitt perspektiv och i det andra 

inlägget ska de föreslå ett handlingssätt. I ett tredje kunde de få vara självkritiska. 

Efter vägen ska tribattdeltagarna knyta an till och svara på varandras inlägg så att det 

inte blir tre separata monologer. Publik är förstås viktigt även här, och samtalet kan 

                                                 
71 När det gäller topos för argumentation kan man ha god hjälp av (Gabrielsen, 2008; Perelman & 

Olbrechts-Tyteca, 1969)eller varför inte (Aristoteles, 2007) 
72 Jag är väl medveten om det etymologiskt oegentliga i denna terminologi. Förledet ”de” i debatt står 

inte för något räkneord. Emellertid är beteckningen mycket praktisk i klassrumssammanhang.  
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med fördel kommenteras efteråt av både kamrater och lärare. Den senare kan ta ett 

särskilt ansvar för att knyta de resonemang man mött till teori.  

 

Ett sätt att träna inte bara perspektivtagande utan också rörelsen mellan perspektiv är 

att göra en positionsövning. Det blir lättast att organisera om man också rör sig i 

rummet. En positionsövning kan organiseras genom att man ritar tre eller kanske fyra 

cirklar på golvet som får representera olika synsätt eller pedagogiska topos. 

Deltagarna får dela upp sig på cirklarna och bilda köer. Den som står längst fram i 

kön ska yttra ett ställningstagande utifrån det synsätt som positionen representerar. 

Yttrandet ska vara ett svar på vad föregående talare har sagt (eller någon tidigare 

talare) oavsett dennes position. När talaren har sagt sitt ska han flytta sig till en annan 

cirkel och ställa sig längst bak i kön. Det här är en rapp och rolig övning där man 

knappast når några djup, men där intellektets rörelse tränas och man tvingas skapa 

gemensam koherens. Denna övning kan gärna avslutas med att man tittar lite på vilka 

noder för enighet och oenighet som fick utrymme. Läraren kan ta ett särskilt ansvar 

för den analysen. Denna övning såväl som tidigare övningar kan gärna kompletteras 

med att ett par studenter utses som processobservatörer och ges särskilt ansvar för att 

observera och reflektera över vad som skett under själva seminarieprocessen, och att 

återföra det på de pedagogiska frågor man arbetar med i innehållet. 

 

Ytterligare en perspektiveringsövning men av lite annorlunda karaktär är förhandling. 

Den kan gärna ske utifrån ett påtagligt problem eller case enligt ovan. De olika 

deltagarna i förhandlingen (minst tre och som flest sex) får i uppgift att bevaka ett 

särskilt perspektiv i förhandlingen, men till skillnad från i övningarna ovan är 

uppgiften att enas om ett handlingssätt. Denna typ av övning lämpar sig för konkret 

problemlösning. Målet är inte att enas på ett principiellt plan (det är inget att sträva 

efter utifrån en topisk didaktik), utan att enas tillfälligt och i förhållande till en 

specifik situation. För att lyckas med detta tvingas man att lokalisera de punkter där 

man är eniga – för dessa utgör utgångspunkter för att finna enighet på de punkter där 

man är oeniga, men man måste också söka precisera de punkter som man är oeniga 

om, exempelvis genom definition, för annars blir det ingen förhandling. Här blir topos 

alltså helt centrala. I övningen uppkommer tillfällen att träna behovsinventering, 

lyssnande, samarbete och gemensam överläggning. Men den ger också möjlighet att 

dra nytta av den tankeskärpning och idéutveckling som kan ske när synsätt gnuggas 

mot varandra i motsättning och den energiutveckling och aktivering av engagemanget 

som dras igång av förhandlingens kraftmätning. Till sist och inte minst ger 

förhandlingen chans att öva uppgörelse och samsyn, vilket alls inte är någon banal 

eller självklar kompetens. Vem som helst kan gå med på en grå kompromiss eller en 

så abstrakt enighet att den betyder olika för alla inblandade, men att nå fram till och 

inte minst formulera gemensamma beslut som har skärpa och verkningskraft i den 

miljö man befinner sig är något man kan behöva träna.73 

 

Ovan beskrivna förhandlingsövning tränar den reflektion som föregår ett handlingsval 

och där olika handlingsalternativ aktualiseras och prövas mot varandra inför en 

åtgärd. En variant på denna övning kunde istället innebära reflektion efter en 

handling. Det är en lämplig övning när vi har en verklig erfarenhet att reflektera över. 

Den viktigaste källan till sådana erfarenheter som dessutom är gemensamma inom 

lärarutbildningen kan vara lärarutbildningens egna högskoleförlagda seminarier, men 

                                                 
73 Här rekommenderar jag för fördjupad läsning (Hellspong, 2008) 
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även andra praktiska uppgifter som genomförts i grupp. Här kan gruppen få i uppdrag 

att i en förhandling och med ansvar för att bevaka olika värden eller aspekter, 

resonera sig fram till en självkritisk analys och enas om hur de kunde gjort istället 

(eller nästa gång). 

 

Om man vill främja studenternas förmåga till perspektivfördjupning kan ett förslag 

vara att arbeta med argumenterande berättelser. Det är lätt att avfärda synsätt som 

man upplever som främmande eller problematiska utan att verklighen ha tagit dem på 

allvar. Det kan exempelvis gälla vad man uppfattar som föråldrade lärandeteorier. Ett 

sätt att förmå studenter att göra även sådana synsätt till verktyg såväl för skapande 

som för kritiskt tänkande är att utmana dem att rekonstruera den förhistoria som gör 

en viss teori till en rimlig och rationell lösning. En sådan övning skulle kunna vara att 

i text eller tal gestalta till exempel de erfarenheter och de antaganden som kunde ha 

lett till Piagets utvecklingssyn, Freires revolutionära pedagogik eller varför inte 

behavioristen Watsons tankar. Vitsen med gestaltning i berättelseform är att det 

främjar konkretisering och kontextualisering vilket är särskilt viktigt eftersom det är i 

det partikulära igenkänning och närvaro kan uppstå.74 Av våra svenska fokusgrupper 

har vi förstått att man gärna undviker teorier som man är kritisk till, exempelvis 

behaviorism (även om några lärarutbildare visade sig medvetna om att det är en 

problematisk lösning). Det som emellertid riskerar att hända då är att de blivande 

lärarna kan komma att sakna redskap för att identifiera sådana teoriers uttryck och 

påverkan, och kanske till och med förblir omedvetna om att de tänker och beter sig till 

exempel behavioristiskt själva. Utifrån ett toposdidaktiskt perspektiv menar jag även, 

så som tidigare nämnts, att även mycket diskutabla pedagogiska synsätt kan ha 

dimensioner som kan hjälpa oss att se viktiga aspekter i specifika situationer.  

 

Ett arbetssätt med motriktat syfte – nämligen att inte stanna i perspektiv, är tvärtom-

övningar. Det är lättare att vara kreativ om man har något att ta avstamp ifrån. I en 

tvärtom-övning börjar vi med att försöka lokalisera vad vi tar för givet. Låt oss tänka 

oss fysikämnet på gymnasiet. Några hypotetiska förgivettaganden kunde vara att 

undervisning försiggår i ett klassrum, eller att det är tydligt vem som är läraren, eller 

att man har tillgång till läroböcker, eller att man börjar med hållfastighetsformler och 

på slutet av terminen kan göra överväganden som behövs för att konstruera en bro. 

Vad händer om vi vänder på det. Om undervisning inte äger rum i ett klassrum, var 

kunde det då ske? Finns det andra som kunde vara lärare? Kunde man intervjua 

brobyggnadsingenjörer? Vad kan studenterna lära varandra? Om man inte hade 

läroböcker, hur kunde man då lära sig att bygga broar? Vad skulle hända om vi vände 

på det och började med att konstruera en prototypbro redan första lektionen? Och så 

vidare. Även här kan man knyta an till teorier – och exempelvis vid tanken att vi inte 

har tillgång till läroböcker ta hjälp av Freinets tankar om att själva tillverka 

läromedlet, Montessoris materialpedagogik eller idén bakom ”Tidningen i skolan”.  

 

Tematiskt styrda basgruppsdiskussioner är nog den seminarieform som är vanligast i 

svensk lärarutbildning. Om den enda instruktion studenterna får är att de ska diskutera 

ett visst tema riskerar studenternas reflektioner att bli otillfredsställande. Det visar 

Anna Malmbjer som i sin avhandling studerat gruppdiskussioner vid 

                                                 
74 Perelman och Obrechts-Tyteca skriver om presencebegreppet i (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 

1969) 
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högskoleseminarier, bland annat inom lärarutbildning75. Många seminariesamtal blev 

platta, saknade djup och kom mest att bestå av privata och oförankrade tyckanden när 

inte läraren gav studenterna topos som utgångspunkter för reflektion (Malmbjer). Det 

är en konst att diskutera över huvud taget, och särskilt om man är flera, särskilt om det 

ska ske på beställning, och särskilt kring frågor man inte personligen är engagerad i. 

Och även om det engagemanget finns, men förtrogenhet med seminariediskussionens 

diskursiva praktik saknas, kan samtalet bli trivialt med akademiska mått mätt. Jag 

skulle vilja hävda att för att vi lärare (och troligen även många studenter) ska uppfatta 

en seminariediskussion som givande så är det nödvändigt att det uppstår röda trådar. 

Det vill säga att yttrandena länkar i varandra som svar, kommentarer, utvecklingar 

och nyanseringar. Det krävs också någon form av motsättning. Om alla bara håller 

med varandra om allt blir det ingen diskussion. Något annat som är viktigt är att det 

utvecklas en dynamik mellan partikularisering och generalisering, med andra ord att 

man söker illustrera och exemplifiera principiella påståenden och att man söker se 

mönster i erfarenheter och fall. De flesta av oss uppskattar nog också om diskussionen 

håller sig kring en fokus och inte svävar ut alltför långt från den ålagda uppgiften. På 

ett mer processuellt plan krävs ett något så när jämnt deltagande. Om det bara är en 

eller två som pratar blir det inte mycket till seminariediskussion.76 Utifrån ett 

toposdidaktiskt perspektiv är det här långt ifrån självklara kompetenser. Det är 

diskursiva praktiker som det kan ta åratal att knäcka koden för. Men vi kan hjälpa 

studenterna på traven på några olika sätt. Enklast är att prata om det, att alltså göra 

seminariediskussionen till föremål för seminariediskussion. Det är ju inte heller ett 

orimligt ämnesmässigt innehåll i undervisning på lärarutbildning, för man kan väl 

anta att den blivande läraren själv kommer att arbeta med gruppdiskussioner som 

pedagogiskt verktyg. För att det ska bli smältbart för studenterna kan man ta det 

bitvis: ”I dagens seminariediskussion som ska handla om målrelaterade betyg så ska 

vi (eller ni) särskilt träna på att skapa röd tråd i vårt samtal.” Läraren kan själv ge 

respons på hur det fungerade i slutet av seminariet, alternativt utse en eller ett par 

processobservatörer som leder ett litet samtal utifrån sina observationer på slutet och 

som syftar till att gruppen enas kring ett förhållningssätt inför nästa tillfälle.  

 

Det vi nu är inne på är metareflektion. De svenska lärarutbildarna i vårt material 

betonar starkt vikten av studentens självreflektion och tycks själva vara mästare på 

både det och på metareflektion.77 Som vi ser det är det lika viktigt för den blivande 

läraren som för lärarutbildaren. Lärarutbildningen bör grundlägga en vana att 

metareflektera och dessutom förse de blivande lärarna med verktyg för detta. Om vi 

inte nöjer oss med antagandet att denna förmåga kan smitta genom social interferens 

så bör vi intressera oss för sätt att aktivt befordra den. 

 

Utifrån ett toposdidaktiskt synsätt skulle metareflektion innebära sina särskilda 

diskursiva praktiker, och att lära sig metareflektera skulle kunna beskrivas som att 

                                                 
75 (Malmbjer, 2007) 
76 Dessutom förväntar vi oss en viss respekt deltagarna emellan och en viss anpassning till decorum, 

exempelvis ägnar man sig inte åt personangrepp, man tystar inte varandra, man kanske avstår från de 

allra känsligaste frågorna innan man känner varandra och så vidare. Det senare är emellertid bara 

undantagsvis ett problem, enligt vår erfarenhet. 
77 Med självreflektion avser jag här en artikulation av en kritisk analys av den egna praktiken och de 

egna förhållningssätten. Med metareflektion menar jag här reflektion om de pågående 

lärandeprocesserna och om tänkandet och talandet om lärande. Oftast syftar jag på gemensam sådan 

reflektion i samtalsform. 
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insocialiseras i dessa praktiker via dess topos. Då vill man förstås fråga sig vilka är 

metareflektionens topos? Allmänt kan man kanske då säga att några frågor som kunde 

uttrycka sådana topos kunde vara: Vad har vi gjort idag?  Hur gjorde vi? Vad har vi 

lärt oss av det? Vad fanns det för alternativ? Vilka värden och prioriteringar utgick vi 

från i den här diskussionen? Vilka förgivettaganden gjorde vi? Vad har strukturerat 

vårt seende? Vad fick det för konsekvenser? Vad är vi nöjda med? Vilka är våra 

blinda fläckar? Och vilka möjligheter har vi missat?  

Metareflektion kan också användas för vad man kan kalla transfer, det vill säga 

överförande av erfarenheten till en annan domän. Övningar som de blivande 

studenterna får göra i sin egen utbildning kan bli till delar av deras egen didaktiska 

repertoar i den framtida yrkesutövningen. Det är någon man kan befordra genom att ta 

upp det till metareflektion efter genomförda övningar. Man kan ställa frågan ”hur 

kunde den här typen av övning genomföras i det och det ämnet och med barn i den 

och den åldern?” De kan ske i kombination med resonemang om övningens 

potentiella konsekvenser, styrkor och svagheter. 

 

Att metareflektera i lärarutbildning skulle innebära att reflektera över sin reflektion 

om lärande. Det kan innebära att lärarstudenten insocialiseras i att resonera om hur vi 

diskuterar pedagogiska frågor i klassrummet och i framtiden kanske i lärarrummet. 

Vad är det för frågor vi tar upp och vad är det vi aldrig tar upp? Vad är det för 

dilemman eller spänningar som ofta avtecknar sig i samtalen? Det är att undersöka 

våra egna föreställningar om var gränserna går för det legitima och normala i vårt 

tänkande och talande om undervisning, eller att noggrannare studera de möjligheter 

och begränsningar som finns i vår praktiska diskurs. Det är att inte bara kunna 

resonera topiskt utan också se att man gör det och hur man gör det, och på så vis 

kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Man kan inte ändra sin praktik om man inte vet 

hur den ser ut. 

 

Ännu ett sätt att understödja utvecklingen av de blivande lärarnas reflektionsförmåga 

är genom lärarutbildarens egen aktivitet i seminarierummet. Lärarutbildaren kan leda 

samtalet på ett sådant sätt att deltagarna görs medvetna om dess diskursiva praktiker. 

Pedagogen kan som seminarieledare ta ett särskilt ansvar för alla de karaktäristika för 

en gemensam seminariereflektion som vi nyss nämnde, röda trådar, motsättning, 

dynamik mellan generalisering och partikularisering, fokus med mera.78  

 

Läraren kan återföra samtalet till en röd tråd genom att koppla ihop yttranden. Hon 

kan fånga upp studenternas exempel och koppla dem till principer eller teorier. Hon 

kan fånga upp ett värde eller en struktur som studenter nämner och be någon att 

exemplifiera. Hon kan fånga upp en situation som en student berättat om och be 

gruppen leta efter likheter eller skillnader i förhållanden till andra situationer. Hon 

kan erbjuda nya exempel som kan ge ett annat utfall. Hon kan utgå från en tanke som 

diskuterats och erbjuda nya infallsvinklar: ”vad händer om vi ser det här ur ett 

samhällsperspektiv?”. Hon kan sluta samtal som spretar. Hon kan öppna samtal som 

är för ensidiga genom att locka till avvikande inlägg. Hon kan bejaka studenters 

frågor men vidga dem. Hon kan bejaka frågor men snäva in dem. Hon kan locka fram 

oredovisade förutsättningar eller slutsatser som ligger i luften men som ingen drar. 

Ytterligare djup kan diskussionen nå om pedagogen under samtalets gång initierar 

metakommunikation kring hur hon arbetar. På köpet kan hon också erbjuda en 

                                                 
78 En av dem som lyft fram lärarens roll i dialogskapandet är (Dysthe, 1996) och i (Dysthe, 2003) 
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förebild för den blivande läraren. En tidigare studie av seminariepedagogik som jag 

var delaktig i visade att lärarens eget sätt att delta i seminariet utgjorde en helt central 

påverkansfaktor för studenternas deltagande.79 80 

 

Ett av de bästa sätten att lära sig något är att lära andra.81 Det är också något man kan 

utnyttja i strävan efter att stödja studenterna i utvecklingen av reflektionsförmågan. 

Jag har föreslagit att studenter kan vara processobservatörer och på så vis bidra med 

ett vaket öga på vad som pågår i seminarierummet. Men det som tenderar att hända på 

vägen är att processobservatörerna själva lär sig en hel del på att utöva detta ansvar. 

Det finns inte heller något som säger att det måste vara en lärare som leder 

seminariediskussioner, och inte heller att basgruppsamtal måste vara ledarlösa även 

om de är lärarlösa. Studenterna kan få uppdrag att designa och leda seminarierna, eller 

delar av seminarier, inom den egna utbildningen. Den blivande läraren måste kunna 

arbeta kreativt och systematiskt med kollektiv kunskapsbildning. Det finns ingen 

anledning att inte dra nytta av det forum för träning som utbildningens 

seminarieverksamhet erbjuder. Om ett seminariums övergripande tema eller 

litteraturinnehåll är givet så kan exempelvis halva seminariet vikas för ett antal tio-

femton minuters miniseminarier som en student i taget leder. Antingen kan studenten 

själv få välja en fråga inom temat att arbeta med eller så kan läraren dela ut frågor. 

Detta bör studenter få information i på förhand för att kunna förbereda sitt 

miniseminarium. Studenten bör också utmanas att designa ett format för seminariet 

som passar den fråga man ska behandla, att instruera kort om detta format, och att 

sedan leda samtalet på ett sådant sätt att det främjar de kriterier på en 

seminariediskussion som tidigare nämnts. Ett par minuter mellan varje 

miniseminarium bör vikas för en kort respons eller metareflektion där man diskuterar 

hur miniseminariet fungerade. 

 

Att arbeta med olika teoriers och synsätts relationer till varandra 

Problembeskrivning m exempel 

 

Några svenska lärarutbildare antyder att de vill att olika pedagogiska synsätt ska 

mötas eller prövas mot varandra. För det mesta tycks man då föreställa sig att det kan 

ske i förhållande till ett objekt man vill undersöka. Någon pedagog påpekar att lägger 

man på ett begrepp som ”utvecklingsstadier” på en situation så ser man något annat än 

utifrån begreppet ”kulturellt kapital”. Någon annan framhåller att lärarutbildaren bör 

försöka ”få ihop allihop” (de tre fyra viktigaste teorierna) och sedan diskutera styrkor 

och svagheter. En tredje lärarutbildare betonar vikten av att förhålla sig eklektiskt till 

teorier, eftersom det inte kan finnas en teori som är ”den sanna”. Vi ser här uttryck för 

                                                 
79 (Hellspong et al., 2007) 
80 Jag är medveten om att förebildspedagogik inte har någon självklar plats i svensk 

lärarutbildningsdiskurs idag, men dristar mig ändå till att lyfta fram denna aspekt som väsentlig. 

Förtroendefrågor står i centrum för retoriskt tänkande. Utifrån ett retoriskt synsätt torde lärarens ethos, 

eller trovärdighet, vara vital för tilltron till lärandeprocessen. Att leva som man lär stärker läraren ethos 

samtidigt som det ger en illustration med svåröverträffad närvaro. Det är synd att inte ta tillfället i akt 

att demonstrera sitt ämne, men djupt problematiskt att handla i motsättning till sitt tema, exempelvis att 

undervisa om dialog i monologform. Tina Kindeberg har lyft fram liknande frågor i (Kindeberg, 2006). 

Marja-Terttu Tryggvason visar att förebildstänkande har en viktig roll i finsk lärarutbildning 

(Tryggvason, 2009) 
81 Något som också Gadamer påpekar (Gadamer, 1979) 



 38 

en vilja att relatera teorier till varandra, men noterar också att alla dessa uttalanden 

betonar skillnaden mellan teorierna snarare än det gemensamma.  

 

Våra finska och ungerska informanter understryker även de betydelsen av att jämföra 

teorier med varandra, men de tycks fästa större vikt vid att länka ihop och se det 

gemensamma i olika teorier och synsätt än de svenska kollegorna gör. Lärarutbildare i 

Ungern menar att en av utbildningens viktigaste uppgifter är att hjälpa studenterna se 

hur teorier förhåller sig till varandra, och att bygga broar mellan synsätt. Något 

liknande yttrar finska lärare. En finsk pedagog går längre än så och menar att en av 

allmänpedagogikens viktigaste uppgifter är att presentera en sådan teori som täcker 

alla andra teorier. En ungersk pedagog lyfter fram vikten av en strukturell överblick 

över hur teorier förhåller sig till varandra, men varnar just för föreställningen om en 

fast metastruktur, eller vad han kallar kanontänkande. Det kan få teorierna att förlora 

sin dynamik.  

 

Ett topiskt synsätt på utmaningen 

 

Topisk didaktik är dels en teori som kan ställas bredvid andra pedagogiska teorier, 

men det är också en slags metateori som kan användas för att sätta olika pedagogiska 

teorier i en perspektiverande dialog med varandra genom att lokalisera de topos där de 

kan mötas. På så vis kan de, inte bara kontrasteras mot varandra som slutna helheter, 

utan istället avlockas sin problemlösningspotential på olika specifika punkter. 

 

Topos betyder plats, vilket pekar mot en rumslig eller ”topologisk” syn på kunskap 

där en teori utgör en slags karta utifrån en föreställning om kunskapens landskap. 

Landskap kan emellertid beskrivas på många olika sätt. Stannar vi i metaforen så kan 

vi tänka oss kartor som beskriver höjdskillnader, bebyggelse, demografi, postrutter 

eller stadsplaner för framtiden. Avbildningar som foton och målningar är också 

beroende av perspektiven. Även vägbeskrivningar är olika beroende varifrån man 

kommer. Flera beskrivningar eller dimensioner som möts är förutsättningar för att en 

djupare förståelse eller förtrogenhet med ett område ska uppstå. Vi skulle inte vara 

särskilt betjänta av en überkarta som innehåller allt, även om den var möjlig, vilket en 

retoriker skulle förneka. Om vi låter den här metaforen strukturera vår syn på lärande 

så skulle det kunna innebära att vi ser lärandeteoriernas diskursiva praktiker som 

kartor eller mönster för att förstå lärande. För att vi då ska få teorierna att mötas så 

måste vi söka de punkter där de interfererar med varandra – och dessa kallar vi topos. 

Sådana topos kan vara generella, det vill säga diskursövergripande. Några exempel är 

värden som lika möjligheter, demokrati eller kompetens, metaforer som att se lärande 

som dialog eller arbete, och metonymier som hämtar sätt att se på lärande från andra 

domäner som kognitionsvetenskap, medieteknik eller etik. Den här typen av topos 

uttrycks med vardagsspråket, men får ofta ett specifikt meningslandskap eller 

avgränsade tolkningsmöjligheter genom den diskursiva praktik de används i. 

Exempelvis är Bubers dialog inte vilken dialog som helst, och skiljer sig dessutom 

något från Bakhtins dialog. Teoriernas topos kan emellertid också vara mer specifika, 

eller diskursinterna. Några exempel på sådana är Vygotskys mediering eller Watsons 

stimuli-respons. Genom att låta mera generella topos bli utgångspunkter för 

diskussion kan de hjälpa oss att transcendera en given diskurs. Men även specifika 

topos kan användas för att undersöka förhållanden mellan teorier, men då får man 

söka näraliggande eller motsatta topos i andra teorier för att det ska kunna bli någon 

diskussion.  
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En konkret idébank 

 

Ett sätt att arbeta med att lokalisera relevanta diskussionspunkter är som tidigare 

nämnts att söka deras rotmetaforer. Man kan vara ganska säker på att sådana fokus för 

strukturerandet av synsätt kan utgöra en plats för möten med andra synsätt. Låt oss ta 

dialogmetaforen för kunskap – för det första kan den ställas mot andra metaforer, och 

det som ligger närmare till hands är kanske antitesen – i det här fallet monologen 

(olika förmedlingspedagogiska synsätt), men man kan även tänka metonymiskt och 

jämföra mot näraliggande perspektiv som att lärande är att etablera en relation, eller 

att lärande är argumentation (retoriker som Mendelson eller socialpsykologer som 

Billig eller Asplund). Men man kan också stanna inom rotmetaforen dialog och titta 

på olika sätt att se på den lärande dialogen, exempelvis som majevtiskt samtal 

(Platon), som en tillitsfull relation (Buber), som ett inre övervägande (Aristoteles, 

Vygotsky), som en flerstämmig dialog (Dysthe), som ett deliberativt samtal 

(Habermas) eller som en kreativ motsättning (Protagoras). Skillnaderna mellan 

synsätten blir särskilt tydliga, och de kreativa kombinationsmöjligheterna särskilt 

levande, om man provar de perspektiv man inventerar på praktiska uppgifter, som att 

skapa en lektion med något specifikt ämnesstoff. Då blir det också tydligt att man inte 

en gång för alla och på något absolut sätt kan välja eller välja bort synsätt, utan att de 

så gott som alla kan utgöra verktyg i lärarens repertoar, även om man kommer att 

använda vissa oftare och andra mer sällan. 

 

Ett annat sätt, som nog inte är så ovanligt i svensk lärarutbildning, för att skapa möten 

mellan teorier är att se på dem utifrån mera generella och diskursövergripande topos. 

Några exempel på sådana topos kunde vara samhällssyn, människosyn och språksyn.  

 

När det gäller samhällssynen kunde man spörja: är samhället accentuerat i teorin? Hur 

i så fall? Är utbildning en fråga om medborgarskap? Vilket samhälle vill man bygga? 

Det blir helt olika svar på dessa frågor om vi läser Platon, Dewey och Freire. Här kan 

läraren låta de olika pedagogernas perspektiv gräla med varandra, eller tvinga dem att 

enas om ett sätt att hantera en viss fråga.  

 

När det gäller människosynen kan man fråga: talar man om den generiska människan 

eller individen? Är olikheter styrkor eller problem? Är det fråga om en positiv eller 

negativ människosyn? Angående språksynen kan man diskutera: är språket något som 

lyfts fram som viktigt för lärandet? Hur i så fall? Hur ser man på språket? Vad får det 

för konsekvenser? Och så vidare. Andra mer generella topos kunde vara etik, politik, 

historia eller kultur. 

 

En variant på denna ansats är att ta en situation som man just har studerat utifrån 

exempelvis ett sociokulturellt perspektiv och lägga på ett etiskt eller psykologiskt 

perspektiv, eller varför inte en genusvinkel eller ett normkritiskt, maktkritiskt eller 

kulturkritiskt perspektiv och så vidare. En ytterligare modifikation av samma övning 

är att börja med ett diskursövergripande topos (istället för en teori) exempelvis 

demokrati och sedan be studenterna att konkretisera detta topos utifrån flera olika 

teorier. Samma övning kan också göras så att säga bottom-upp, det vill säga att 

studenterna får svara på vad de menar med demokrati, och så kan läraren hjälpa till att 

sortera synsätten i förhållande till olika teoribildningar.  



 40 

 

Tanken att man skulle kunna skapa en pedagogisk överteori som någon finsk 

lärarutbildare föreslog, är svårförenligt med ett topiskt synsätt på lärande, medan att 

däremot metateoretisera kring teorier torde ligga i den topiska didaktikens huvudfåra. 

Ett sätt att göra det kan vara att söka allmänna karaktäristika för pedagogiska teorier. 

Det kan man med fördel idéstorma om i grupp. Troligen kommer studenterna att 

komma fram till att lärandeteorier brukar innehålla beskrivningar av vad kunskap är, 

hur man föreställer sig att lärande går till, tankar om problem och hinder för lärande, 

resonemang om lärandets syften och mål, återkommande värden, kritik mot andra 

synsätt osv. Man kan också undersöka hur dessa språkhandlingar ser ut. Görs det i 

berättelseform, som logiska slutledningar, strukturerande figurer (som metaforer, 

antiteser, narrativ), utifrån erfarenheter eller empiriska undersökningar, osv.? En 

sådan inventering kan följas av en övning där man skapar egna lärandeteorier utifrån 

dessa karaktäristika. För att en sådan övning ska bli konkret kan man utgå från en 

detaljerat beskriven erfarenhet från en lärandesituation. Det kommer då att visa sig att 

studenternas teorier blir olika vilket återigen åskådliggör att en erfarenhet kan 

artikuleras på olika sätt. 

 

Topos är som sagt inte neutrala utan ideologiska, vilket ger dem deras potential för 

ideologikritik. Precis som lärarutbildare i alla tre länderna på ett eller annat sätt 

påpekar, så är det inte ovanligt att nybörjarstudenter i lärarutbildningen ser teorier 

som sanningar eller fakta. Men hur evidensbaserad en lärandeteori än är bygger den 

på ett visst sätt att strukturera och förstå verkligheten. En lärare som är omedveten om 

det blir lätt ett redskap för krafter han inte har koll på. Det som händer när olika 

teorier får mötas via sina topos är att deras inneboende ideologier blir synliga genom 

den kontrastverkan och möjlighet till nyansering som uppstår i dynamiken mellan 

dem, och det i sin tur ger oss en annan möjlighet att ta ansvar för våra hållningar och 

våra val. 

 

Några kommentarer till de sex utmaningarna 

I denna text har jag valt ut att titta närmare på de sex utmaningar när det gäller att 

integrera teori och praktik, som jag uppfattade som angelägna för de intervjuade 

svenska lärarutbildarna och där jag trodde att en topisk didaktik skulle kunna ha en 

särskilt potential, men det finns naturligtvis flera. Några sådana utmaningar som 

visade sig i materialet, men som kanske var något mer betonade hos lärarutbildarna i 

Finland, är att få studenterna att arbeta reflektivt med begrepp, att sätta fallstudier och 

exempel i relation till teorier och att hantera att olika kunskapsformer och 

kunskapsideal kolliderar med varandra, vilket får återverkningar på hur man hanterar 

teori. I de ungerska lärarutbildarnas samtal accentuerades istället i högre grad 

utmaningen att utveckla lärarstudentens självständighet i tänkandet samtidigt som 

lärarutbildarna uppfattade att de har vad man skulle kunna kalla ett 

indoktrineringsuppdrag som går ut på att avprogrammera de blivande lärarna från 

tidigare generationers (och politiska systems) pedagogiska synsätt. Jag föreställer mig 

att det kunde vara intressant att belysa även dessa frågor med ett toposdidaktiskt 

perspektiv, men väljer att göra det i en annan text någon annan gång.  

 

När man tittar lite närmare på de sex utmaningar som jag valt att lyfta fram, så kan 

man se att de alla på något vis tar avstamp i teorin (även om inte mina förslag att 

hantera dem gör det). De kunde också ta sin utgångspunkt i praktiken. Jag ser flera 
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möjliga orsaker till detta. En som ligger nära till hands är det enkla faktum att de 

intervjuade lärarutbildarna är verksamma inom den högskoleförlagda delen av 

utbildningen. Mina projektkollegor kunde ha valt att istället samla handledare eller 

lärare som mest arbetar med VFU. Det hade då inte varit osannolikt att andra problem 

hade lyfts fram. Några exempel på hypotetiska sådana, formulerade med inspiration 

från Anita Erikssons analys av studentsamtal och studentintervjuer82, skulle kunna 

vara: att träna studenterna att urskilja mönster och sammanhang i sina egna (och 

medstudenternas) erfarenheter, att få studenterna att formulera teorier utifrån sina 

upplevelser som sedan kan prövas och att utnyttja studenternas elev-, skol-, eller 

föräldraerfarenhet för att närma sig teorier. Utan någon djupare analys associerar jag 

genast till liknande övningar som jag redan har föreslagit för att arbeta med teorier, 

vilket möjligen återigen pekar mot att en topisk ansats kan bidra till att upphäva 

dualismen mellan teori och praktik.  

  

 

Några övergripande reflektioner 

 

Jag arbetar med en avhandling om topisk didaktik. Toposläran var ursprungligen en 

pedagogik för att träna mänskligt omdöme. Den utvecklades för att hjälpa oss att 

resonera i föränderliga och oförutsebara situationer där samhällets lagar inte är 

tillämpliga eller där inte logikens regler räcker till. Pedagogiken är just ett sådant fält 

där det mänskliga omdömet är avgörande. Därför föreföll det mig förnuftigt att 

undersöka om toposläran som mest har tillämpats inom ramen för retorisk utbildning 

också kunde har relevans för pedagogiskt tänkande. Eftersom toposläran uppstod ur 

en vägran att välja mellan absolutism och relativism, borde den kunna hjälpa oss att 

förena teori och praktik, tänkte jag. Det var en av anledningarna till att vi valde 

förhållandet mellan teori och praktik som ett av samtalsfälten för de fokusgruppsamtal 

som mina projektkamrater skulle genomföra. Detta problemområde kändes särskilt 

relevant och aktuellt också eftersom det lyfts fram både i utvärderingen av 

lärarhögskolorna och i den politiska och mediala debatten om lärarutbildningen. Det 

visade sig att det var ett givande val. De intervjuade lärarutbildarna i Sverige, Finland 

och Ungern pekade alla ut teorier om lärande som helt centrala i lärarutbildning, och 

samtidigt som något som bjuder motstånd. De berättade hur de arbetar engagerat och 

idérikt med utmaningen att göra teorierna tillgängliga för sina lärarstudenter, men de 

vittnade också om svårigheter och problem av olika slag. Jag sökte kategorisera dessa 

och valde ut de sex utmaningar eller problemkategorier som föreföll mest akuta eller 

betonade för de svenska lärarutbildarna för att undersöka dem närmare. Jag valde att 

jämföra de svenska pedagogernas tankar med de synsätt som utvecklades bland de 

finska och ungerska pedagogerna, eftersom jag föreställde mig att kontrastverkan 

kunde hjälpa oss att se sådant som annars kunde hamnat i skuggan eller som vi annars 

kunde tagit för givet. Sedan försökte jag analysera utmaningarna utifrån en topisk 

synsätt på lärande. Till sist sökte jag operationalisera dessa analyser i möjliga 

arbetsätt, med två avsikter, dels att se om det går och i så fall vad det ger, och dels för 

att om möjligt att bidra med inspiration för läsarnas egna realiseringar av en topisk 

didaktik.  

                                                 
82 (Anita Eriksson, 2009) 
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I det här sista kapitlet vill jag lyfta fram tre insikter som den här undersökningen gav 

mig.  

 

 

I mitt analysarbete har jag slagits av hur många diskurser som finns representerade i 

fokusgruppsamtalen med de svenska lärarutbildarna, till skillnad från hos de ungerska 

och finska kollegorna. Här finns helt enkelt flera röster i samtalen, och inte bara en 

per person utan flera perspektiv från en och samma pedagog. Visserligen blev de 

ombedda att prata om problem och dilemman, men till skillnad från de finska och 

ungerska lärarutbildarna gjorde de det i allmänhet på ett sådant sätt att många 

perspektiv på varje fråga blev tagna på allvar (snarare än refuterade eller ignorerade). 

Det visar en stark medvetenhet om kunskapens mångperspektiviska natur som svarar 

väl mot en topisk kunskapssyn. Samtidigt var det uppenbart att det knappast gör deras 

liv lättare. De svenska lärarutbildarna upplevde sin uppgift som betydligt mer 

komplex och oroande, och sina val som mer ansvarstyngda och problematiska, än de 

finska och ungerska lärarutbildarna gav uttryck för. De svenska artikulerar i högre 

grad sin paradoxala situation. Det är möjligt att det delvis kan förklaras av 

omständigheter som tid och pengar och organisation, men jag har svårt att tro att inte 

också lärarutbildarnas diskursiva vanor, det vill säga deras topos, skulle spela in.  

 

När vi ställs inför krav som vi upplever som motstridiga så kan vi hantera dem på 

olika sätt. Vi kan prioritera konsistens och försöka få ihop dem till ett motsägelsefritt 

system (det ser vi lite av hos de finska lärarutbildarna). Vi kan prioritera konsekvens 

och låta bli att se (eller ignorera) det som krockar med våra värden eller synsätt (även 

det ser vi lite av i de finska samtalen). Vi kan prioritera mångfald och samla på oss 

många synsätt bredvid varandra i en repertoar (det ser vi i de ungerska samtalen, och 

något lite av i de finska). Vi kan prioritera ideologi och välja ett krav eller synsätt, och 

välja bort andra (vilket vi ser något av i de svenska samtalen). Vi kan prioritera 

situering och se kraven och värdena som relativa kontexten och kulturen (det ser vi 

också exempel på i de svenska samtalen). Vi kan prioritera perspektivering och ställa 

kraven i relation till varandra och till våra meningsstrukturer (vilket man också ser 

något av i de svenska samtalen). Vi kan prioritera deliberation och välja att låta 

kraven mötas i debatt och sedan göra tillfälliga val (även det ser vi i de svenska 

samtalen, och något lite av i de finska). De tre senare förhållningssätten skapar förstås 

mer utrymme för tvivel och frustration än de fyra första, men jag skulle vilja påstå att 

de också ger förutsättningar för ett större reflektionsdjup. Situering, perspektivering 

och deliberation är alla topos med en central ställning i sociokulturell pedagogik83, så 

dessa förhållningssätt visar på sätt och vis att de svenska lärarutbildarna lever som de 

lär. Emellertid tycks det inte vara lika självklart att operationalisera den här 

hållningen didaktiskt. Många av vittnesmålen tyder på att man, ofta trängd av yttre 

organisatoriska omständigheter, invanda praxisformer och mot sitt eget bättre 

vetande, landar i arbetssätt som inte helt svarar mot de kunskapsideal man uppvisar i 

samtalen. De svenska lärarutbildarna ser lärande som insocialisering i diskursiva 

praktiker, och kan resonera både analytiskt och självkritiskt om både sina egna 

lärsituationer och studenternas. Däremot förefaller man lida viss brist på produktiva 

didaktiska redskap, det vill säga verktyg för att designa lärsituationer som befordrar 

studentens reflektiva tänkande, teoretiserande av erfarenhet och situerande av teori.  

                                                 
83 (Säljö, 2005) 
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Särskilt gäller det, tror jag, sådana verktyg som gör det möjligt att klara av de 

upplevda kraven inom de begränsande ramarna. Har man hur mycket tid, resurser och 

organisatoriskt inflytande som helst är det ju inget problem att lägga in rader av extra 

seminarier. Men när man inte har det så behövs verktyg som kan göra det möjligt att 

på en och samma gång, i ett och samma seminarium, bearbeta ett givet stoff och i 

detsamma handleda studenterna in i de diskursiva praktiker som den blivande läraren 

behöver behärska. Jag inbillar mig att det är när man saknar sådana verktyg som 

situationen kan bli verkligt frustrerande.84 En topisk didaktik innebär förstås ingen 

harmonisk upplösning av alla dilemman, men däremot en ansats, av många möjliga, 

för att något bidra till lärarutbildarens kairos i situationer då hon är pressad av 

motstridiga krav. Och man kan nog utifrån ett progressivistiskt synsätt konstatera att 

det tycks som om svensk lärarutbildning är på väg åt ett håll som sammanfaller med 

toposlärans riktning. 

 

Svensk lärarutbildning står i centrum i den föreliggande analysen, men den har ändå 

fått mig att se att trots skillnader så finns en del gemensamma drag i de olika 

länderna. I länder med påfallande olika utbildningssystem så brottas man med snarlika 

frågor, även om man möter dem på olika sätt. Sådana är till exempel upplevelsen av 

motstridiga krav, den ökande mångfalden och den öppna och rörliga kunskapen. Man 

har att handskas med förväntningar på tvärvetenskaplighet, mångkulturella 

studentgrupper och dito forskningssamverkan och dessutom en ökad förändringstakt. 

Toposläran utvecklades just som en pedagogik för att hantera en mångdimensionell 

och föränderlig verklighet som på många sätt liknar vår, nämligen 500- och 400-talets 

Aten med accelererande kunskapsutveckling, kulturella möten och influenser. Det var, 

precis som vår tids sociokulturellt inspirerade pedagogik, en reaktion mot mer 

absolutistiska, objektifierande eller logicistiska kunskapsideal, men också ett svar på 

det som framstod som alternativet, nämligen en total relativism. Toposlärans första 

företrädare (Protagoras, Gorgias, Isokrates och Aristoteles) vägrade välja mellan 

absolutism och relativism och utvecklade istället en socialt förankrad kognitiv 

verktygslåda som tillåter oss att arbeta kritiskt och kvalificerat med kontingenta frågor 

och många samtidiga perspektiv. Jag tror inte att det finns något utbildningssystem i 

Europa som inte är under påverkan av den ovan beskrivna utvecklingen, och det är 

inte särskilt äventyrligt att gissa att det ställer särskilda krav på de blivande lärarna 

och därmed också på lärarutbildningarna. Jag är övertygad om att det är en styrka med 

en lärarutbildning som ligger före i denna utveckling och jag tror att toposläran kan 

bidra därvidlag. 

 

En annan övergripande observation är hur generell utmaningen att integrera teori och 

praktik tycks vara för högskoleutbildning.85 Merparten av all högre utbildning har att 

handskas med teorier. Det enkla skälet är att det är så vi samlar och strukturerar 

kunskap som ska kunna användas utöver tid, rum och enskilda fall. När vi 

generaliserar observationer och erfarenheter så letar vi efter mönster och då söker vi 

det gemensamma och bortser från det särskilda. Även bakom naturvetenskapens och 

matematikens teorier finns det perspektiv. Ljus kan beskrivas som både en vågrörelse 

                                                 
84 Den här frustrationen liknar kanske den som lärarstudenten känner inför sin praktik. Hon har fått lära 

sig att det inte finns några genvägar eller säkra metoder utan att allt beror på kontexten, och har kanske 

godtagit det. Likväl känner hon stor oro inför att verklighetens oförutsägbara krav, eftersom hon saknar 

kairos. 
85 Något som också en tidigare högskolepedagogisk studie om forskningsseminarier som jag har 

arbetat med pekat mot (Hellspong et al., 2007). 
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och som en partikelrörelse, och vi strukturerar mycket av exempelvis vår genetiska 

förståelse med hjälp av metaforer som bibliotek, kod, transkription och kopiering, 

som vi inte hade haft tillgång till om vi inte hade haft skriftspråket.86 

Naturvetenskaperna beskriver emellertid i ofta (men inte alltid) principer som ligger 

utom vår påverkan och som är relativt oberoende av värderingar, moralfrågor, 

mänsklig samlevnad och politiska överväganden. Humanvetenskaperna däremot berör 

den mänskliga livsvärlden med alla sina dimensioner och sitt kontextberoende. Här 

måste teorierna tolkas på ett annat sätt, modereras och ställas i relation till andra 

värden som kanske står i konflikt. Här utgör teorierna inte bara redskap för att se och 

förstå utan också för att handla. 87 Det gör perspektivering helt centralt om teorierna 

inte bara ska bli instrumentella tekniker, utan redskap för mänskligt omdöme och 

ansvarstagande. Som jag ser det är toposläran en av flera möjliga inspirationskällor 

även för att realisera en perspektiverande högskolepedagogik. 

 

 

                                                 
86 De vetenskapliga teoriernas perspektivberoende är något som studerats flitigt efter (Kuhn, 1997). 

Några retoriska standardverk är (Fahnestock, 1999; Gross, 1996; McCloskey, 1998 och Prelli, 1989) 
87 Det gäller naturligtvis i viss mån även naturvetenskapens teorier, 
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