
Årgång 14, nummer 1, 2018 



KAPET Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 14, nr 1, 2018 

 

 3 

KAPET	 
Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift årgång 14, nummer 1, 2018  

Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift handlar om pågående forskning 
inom Pedagogik, Pedagogiskt arbete, Didaktik och Specialpedagogik, huvudsak-
ligen vid Karlstads universitet. Syftet med skriften är att ge en bild av forsknings-
verksamheten i Karlstad och att bidra till debatt inom utbildningsvetenskaplig 
forskning och praktik. Bidrag i form av artiklar, recensioner av avhandlingar eller 
annan aktuell litteratur och information från konferenser är välkomna. 

Tidskriften har hittills kommit ut en gång per år. Från och med 2019 övergår 
tidskriften till löpande utgivning av artiklar under året, med en samlingsvolym i 
slutet av året. 

Bidrag till KAPET kan skrivas på svenska, andra nordiska språk eller engelska 
och skickas till redaktionssekreteraren. Tidskriften ges ut av Institutionen för Pe-
dagogiska studier vid Karlstads universitet.  

Ansvarig utgivare: Patrik Larsson 
Redaktör för innevarande nummer: Héctor Pérez Prieto 
Redaktionssekreterare: Kent Fredholm (e-post: Kent.Fredholm@kau.se) 
Adress: Karlstads Pedagogiska Tidskrift, Institutionen för pedagogiska studier, 
Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad. 
 
e-ISSN: 2002-3979. 
Texterna i tidskriften får kopieras för undervisningsändamål under förutsättning 
att författaren eller författarnas och tidskriftens namn finns med på kopiorna. 
© författarna.  

 

  



Susanne Duek, Camilla Grönvall Fransson, Annelie K. Johansson & Christina Olin-Scheller: 
Den tibetanska argumentationstekniken 

 

 7 

Den tibetanska argumentationstekniken –  
en alternativ retorik  
 

Susanne Duek 
Fil. dr, lektor i Pedagogiskt arbete 
susanne.duek@kau.se 
 

Camilla Grönvall Fransson  
Doktorand i nordiska språk 
camilla.gronvall@kau.se  
 
Annelie K. Johansson 
Adjunkt, Svenska språket  
annelie.k.johansson@kau.se  
 

Christina Olin-Scheller  
Professor i pedagogiskt arbete  
christina.olin-scheller@kau.se 
 
 

Abstract 

Tibetanska buddhistiska munkar har i tusentals år ägnat sig åt att fördjupa sitt vetande 
och sin visdom i sitt sökande att befria sig från oönskade tankar och handlingar. En 
aktivitet som de, i tät kontakt med indisk, hinduisk logik, har utvecklat under århundra-
dena, är att, enligt ett visst mönster, föra filosofiska debatter med varandra. Denna de-
batt är också en del av undervisningen i skolor för tibetanska barn och unga och kan ses 
som ett sätt att bevara kulturella och språkliga traditioner. I vår artikel utvecklar vi 
aspekter av denna argumentationsteknik som har relevans för vår svenska utbildnings-
kontext och kontrasterar den mot den antika retorik, som fått ny aktualitet i västerländsk 
skola och samhälle de senaste decennierna. Syftet med denna artikel är därför att belysa 
den tibetanska argumentationstekniken i relation till klassisk retorik och ett svenskt ut-
bildningssammanhang. Vi diskuterar också i vilken mån den tibetanska argumentations-
tekniken kan inspirera i ett arbete för ökad respekt och ömsesidig förståelse – inte po-
larisering – i både klassrum och samhälle i dagens Sverige.  Det empiriska materialet till 
artikeln består av observationer och intervjuer med studenter och lärare i Dharamsala, 
observationer i klassrum i Dharamsala, analys av läroplanen och fältanteckningar. Våra 
resultat pekar på att debatterna tycks engagera eleverna och en del debatter blir inte bara 
levande utan också känslomässigt engagerande. Resultaten visar också att debatternas 
avsikt är att skärpa tanken och kräver att man är kunnig, påläst på sitt ämne, och nyttjar 
källorna som argument. 
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Inledning 

Tibetanska buddhistiska munkar har i tusentals år ägnat sig åt att fördjupa sitt 
vetande och sin visdom i sitt sökande att befria sig från oönskade tankar och 
handlingar. En aktivitet som de, i tät kontakt med indisk, hinduisk logik, har ut-
vecklat under århundradena, är att, enligt ett visst mönster, föra filosofiska de-
batter med varandra (se t.ex. Perdue, 1992). Syftet med debatterna är, skriver 
Perdue, “to establish a defensible view, and to clear away objections to that view” 
och fortsätter:  
 

The debaters are seeking to understand the nature of reality through careful analysis of the 
state of existence of ordinary phenomena, the basis of reality. This is the essential purpose for 
religious debate. 

 

Det handlar alltså om att träna sig i konsten att övertyga genom logiska resone-
mang och nå konsensus. Munkarna tränar och förfinar denna argumentations-
teknik under utbildningstiden och under sin dagliga tillvaro, men debatten är 
också en del av undervisningen i sekulära skolor för tibetanska barn och unga. 
Munkarnas debatteknik är kanske inte helt enkel att överföra till en västerländsk 
och svensk skolkontext, inte minst eftersom debatten är så tätt sammankopplad 
med religion och filosofiska frågeställningar. Debatterna, som de uppträder i den 
indiska diasporan, kan också ses som ett sätt att bevara kulturella och språkliga 
traditioner, vilket är ett viktigt syfte med det tibetanska tillägget till den indiska 
läroplanen som redogörs för nedan.1 Vi menar att det finns flera aspekter i tanken 
bakom den tibetanska argumentationstekniken som har relevans för vår svenska 
utbildningskontext. Inte minst är det intressant att på olika sätt kontrastera den 
mot den antika retorik, som fått ny aktualitet i västerländsk skola och samhälle 
de senaste decennierna.  
 
Den klassiska retoriken handlar om konsten att tala väl, eller konsten att övertyga. 
Den utvecklades omkring 400-talet före vår tideräkning i antika Grekland. Den 
demokrati som växte fram, ställde bland annat krav på medborgarna att kunna 
föra sin talan, genom att kunna tala för sin sak vid politiska möten, i dåtidens 
domstolar eller i andra folksamlingar. Filosofen Aristoteles sammanfattade grun-
derna i den framväxande talekonsten, när han skrev den första läroboken i retorik 
någonsin. Retoriken förvaltades och vidareutvecklades sedan i Romarriket. Från 
                                                
1 Sedan 1959 finns en tibetansk exilregering i Dharamsala i Himachal Pradesh i norra Indien 
och här finns också den högste buddhistiske ledaren Dalai Lama. Exiltibetaner har sedan dess 
levt i diaspora här och på andra platser i Indien. 
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detta sammanhang kommer också flertalet av de retoriska termer, begrepp och 
modeller på latin, som används än idag. Genom århundradena mötte retoriken 
sedan såväl upp- som nedgångar. Medeltiden, då katolska kyrkan stärkte sin makt 
i Europa, innebar att retoriken blev ett användbart verktyg i kyrkans argumentat-
ion, såväl som i prästernas predikningar. Även i samband med vetenskapens och 
upplysningens genombrott under 1600- och 1700-talen stod retoriken stark, både 
som skolämne och som talarparadigm. Men i samband med romantikens tankar 
om känslor, konstnärlig frihet och originalitet, tappade retoriken mark och för-
svann som skolämne från läroverken.  
 
Inte förrän omkring 1980-talet märks ett nyvaknat retorikintresse i Sverige. 
Hellspong (2011) menar att moderna massmedier och nya kommunikations-be-
hov driver fram nya behov av retoriken. Parallellt växer en processorienterad syn 
på skrivande fram, inte minst i skolans skrivundervisning, som utgår just från 
klassiska retoriska kompositionsmodeller. Retorik växer i popularitet, både i ung-
domsskolan och i högre utbildning. Därtill lyfts betydelsen av att kunna argu-
mentera, liksom att kunna analysera andras argumentation, fram allt tydligare i 
fler sammanhang  inte minst i skolans kursplaner (Skolverket 2011).  
 
Aktuella kursplaner för grundskolan och gymnasiet i Sverige förespråkar exem-
pelvis förmågor där elever bör kunna gå i kritisk och konstruktiv dialog med tex-
ter och att de bör utveckla ett kritiskt förhållningssätt som går att använda i sko-
lans alla ämnen, liksom utanför skolans väggar (Skolverket, 2011; Andersson, 
Hydén & Obbel 2014; Winqvist & Nilsson, 2014; Westlund 2015, Olin-Scheller 
& Tengberg, 2016). Detta kritiska förhållningssätt kallas allt oftare critical literacy 
(se bl.a. Janks, 2010). I critical literacy – eller critical literacies – samspelar aspekter 
relaterade till språk, lärande och makt (Janks, 2010) och utgör en grundläggande 
del av skolans demokratiuppdrag (Britt & Larson, 2004). Samtidigt visar studier 
att elever är dåliga på att urskilja grundläggande komponenter i en argumentat-
ionsstruktur, såsom tes, argument och bevis (Chambliss, 1994, 1995; Haria, 
MacArthur & Edwards Santoro 2010; Larson et al. 2004; Newell, Beach, Smith 
& VanDerHeide, 2011) och att undervisning om argumenterande text är ett ned-
prioriterat område i gymnasieskolan (Norlund, 2009). Detta innebär att det finns 
ett behov av att utveckla didaktiska argumentationsmodeller (se Olin-Scheller & 
Tengberg, 2016; Lyngfelt & Olin-Scheller, 2016). 
 
Syftet med denna artikel är därför att belysa den tibetanska argumentations-tek-
niken i relation till klassisk retorik och ett svenskt utbildningssammanhang. Vi är 
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i denna artikel inte specifikt intresserade av att studera vad som faktiskt sägs – 
det är av praktiska skäl inte heller möjligt för oss att förstå eftersom debatterna 
förs på tibetanska och ingen av oss talar detta språk. Det empiriska materialet till 
artikeln består av observationer och intervjuer med rektor, lärare och studenter 
på Sarah, College for Higher Tibetan Studies, observationer i klassrum för tibe-
tanska barn och unga i årskurs 4-8, läromedel och fältanteckningar. Innan materi-
alet samlades in informerade vi om studiens syfte och forskningsetiska principer, 
och deltagarna samtyckte sedan att medverka. Intervjuerna gjordes på engelska 
och spelades in för senare transkription. 
 

Bakgrund 

Tibetanska utbildningstraditioner vilar på en lång historia som letar sig tillbaka 
över 1300 år. Visserligen fanns vid den tiden inga traditionella skolor utan all 
utbildning förlades till tibetanska kloster, men utbildningen i klostren var redan 
mycket tidigt tillgänglig för alla och alltså inte exklusivt förbehållen munkar och 
nunnor. I förordet till det tibetanska tillägget (Basic Education Policy for Tibe-
tans in Exil, 2004) till den indiska läroplanen står att läsa om tibetansk utbild-
ningstradition som: ”one of the greatest incomparable centers for the develop-
ment and spread of the science of learning and in general Inner Science in particu-
lar” (sid. 50).  
 
Oroligheterna i Tibet 1959 tvingade hundratusentals tibetaner på flykt och många 
fick asyl i norra Indien. Där lever fortfarande över 100 000 tibetaner, medan 
andra har spridits ut i världen, framför allt till närliggande länder som Nepal och 
Bhutan samt Nordamerika. Under ledning och inrådan av Dalai Lama etablerades 
i norra Indien tibetanska dagskolor samt internatskolor (Tibetan Children’s Vil-
lages, TCV) i syfte att föra tibetansk kultur med dess läror vidare. I slutet av 1900-
talet konstaterades att tibetanska elever inte lyckades särskilt väl i relation till må-
len i den indiska läroplanen, och därmed lyftes idéer om att det behövdes ett 
tillägg till den indiska läroplanen för de indisk-tibetanska skolorna. Man hade 
också sett att många av de traditionella värden som är centrala i tibetanska utbild-
ningstraditioner gick förlorade. Ett bevarande av det tibetanska språket och trad-
itionella värden är ett viktigt mål för den tibetanska exilregeringen, CTA (Central 
Tibetan Administration), och för att nå detta mål såg man behovet av en policy-
förändring. Utvecklandet av en sådan skulle ske genom demokratiska processer 
och efter flera års diskussioner, förhandlingar och revideringar kunde det indiska 
parlamentet slutligen anta det tibetanska tillägget Basic Education Policy for Tibetans 
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in Exile år 2004. En viktig del i detta tillägg är den språkpolicy som innebär att all 
undervisning fram till årskurs sex sker på tibetanska, för att successivt skifta över 
till engelska eller ett annat språk som talas i den aktuella delen av Indien. Det 
tibetanska språket påstås ha genomgått få förändringar och lämpar sig väl för att 
förmedla tibetanska värden, vilket är ett starkt motiv för tibetanska som under-
visningsspråk. Idag finns ett sjuttiotal tibetanska skolor i Indien (Sveriges ambas-
sad i Delhi, 2014). 
 
Enligt förordet till det tibetanska tillägget i den indiska läroplanen är inte målet 
med utbildning enbart att den ska leda till arbete och försörjning, utan en central 
del i utbildningen handlar också om att utveckla den inre medvetenheten, Inner 
Science. Med ett modernt uttryck, som vi känner igen väl från svenska utbildnings-
sammanhang, ska den tibetanska utbildningen leda till utvecklandet av kritiskt 
tänkande. Genom självrannsakan, fördjupad reflexion och uthållig kontemplat-
ion ska eleven lära sig detta genom att förhålla sig till yttre fenomen och agera 
etiskt, enligt tibetansk livsåskådning och tradition.  Syftet med utbildningen är 
enligt tillägget att väcka och utveckla mänskliga kvaliteter som visdom, altruism 
och medkänsla, etiska värderingar samt kreativitet och innovativt tänkande. Ord 
som icke-våld, fred, universella mänskliga värden, social välfärd och medkänsla 
är frekvent förekommande i det tibetanska tillägget. De skolor som vi besökte 
har alla texter med budskap som förmedlar värderingar med dessa ord på väg-
garna. Vid en av de TCV-skolor som vi besökte möts till exempel besökaren av 
skyltar med skolans slogan: “Others before self” (figur 1). 
 

 
 

Figur 1. “Others before self”- en av TCV-skolornas slogan 
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Förutom att det tibetanska språket utgör undervisningsspråket fram till och med  
årskurs fem omfattar tillägget också en rad ämnen: 
 

1. Tibetanska (språk, grammatik och litteratur) utgör grunden för undervisningen 
och är därför huvudämne från första klass och genom hela den tolvåriga utbild-
ningen. 
 

2. Science of Valid Cognition: Förmågan att tränga djupt in i fenomen genom själv-
ständigt utforskande och sökande, utan att oreflekterat följa andras ord, det vill 
säga en form av förmåga till djupt kritiskt tänkande, utgör ett av de viktigaste 
ämnena upp till årskurs tolv. 
 

3. Andra språk studeras genom en trespråkspolicy där är målet är att eleverna lär 
sig tibetanska som modersmål, och i ett andraspråk ska “full kompetens” uppnås 
samt ett tredje språk till ”arbetsnivå” (läsa och skriva). Detta trespråksmål ska 
uppnås i årskurs tio. De andra- och tredjespråk som eleverna kan välja mellan är 
hindi, kinesiska, engelska, spanska eller ett annat om utbildningsmöjligheter finns. 
Upp till årskurs tre får enligt tillägget inget annat språk än tibetanska undervisas, 
inte heller i form av till exempel sånger på andra språk. Undervisning i andra och 
tredje språk kan börja från och med årskurs fyra (L2) respektive fem (L3).  
 

4. Konst och hantverk. För dessa ämnen betonas icke-våld och miljövänliga aspekter.  
 

5. Naturvetenskap och humaniora (history and sciences of mind). Moderna naturve-
tenskapliga ämnen undervisas genom logiska resonemang och experiment. Från 
årskurs sex till och med årskurs åtta studeras samhällskunskap och historia. 
 

6. Matematik: både modern matematik och traditionell tibetansk matematik ska 
ingå i ämnet. 
 

7. Principer för icke-våld och demokrati ges i samtliga årskurser. 
 

8. Moraliskt beteende. För detta anger läroplanen att sådant inte kan undervisas som 
separat ämne utan som ett generellt tema vilket ska genomsyra alla undervisnings-
aktiviteter. Dock anges att läromedel ska innehålla religiösa, traditionella och mo-
derna moraliska berättelser samt biografier av viktiga personligheter inom detta 
fält. 
 

9. Fysisk aktivitet och sport: för detta ämne specificeras aspekter av hälsa, hygien 
och fysisk träning, såväl yoga och andningstekniker, bad, smörjelse, massage som 
ordinära sporter och motionsformer. 
 
I genomgången av det tibetanska tillägget blir det tydligt att tibetanska värden, 
filosofisk reflektion och kritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela 
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skolverksamheten, vilket också manifesteras i debatterna. Värt att notera är att 
debatterna sker på tibetanska, språket som enligt det tibetanska tillägget är grund-
läggande för värdegrunden som skolan ska vila på. Genom att den tibetanska 
befolkningen lever i diaspora fyller språket en viktig funktion som kultur- och 
identitetsbärare, samtidigt som trespråkspolicyn och ”moderna ämnen” öppnar 
upp för nya influenser och för det omgivande samhället. 
 

Hur går debatten till?  

Den debatt som vi observerat sker parvis och i grupp inför en publik bestående 
av kurskamraterna. Den parvisa debatten består av en stående ”utmanare” som 
ställer frågor och en ”försvarare” som sitter och svarar (se figur 2). Utmanaren 
driver argumentationen framåt genom sina frågor, åtföljda av en speciell sorts 
rörelse och handklappningar (figur 3). 
 

  
Figur 2.  Utmanare och försvarare i parvis debatt (Sarah College; TCV) 

 

 
Figur 3. Handrörelser (Sarah College) 
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Debatten kan också organiseras gruppvis där deltagarna framför sina argument 
som “en röst” (figur 4). 
 

  
Figur 4. Gruppdebatt (Sarah College & TCV) 

 

Så småningom byter de båda plats, som utmanare respektive försvarare. I de ob-
serverade debatterna förs filosofiska och religiösa resonemang. En förutsättning 
för att kunna driva argumentationen är att behärska språket och logiken, liksom 
en djupare förståelse av skrifterna. Syftet med argumentationen är inte att vinna 
över den andre, utan att genom dialektik gemensamt utveckla en högre förståelse 
och kunskap. John, en av de äldre studenterna på Sarah college som också fun-
gerade som lärare/mentor, menar att:  
 

the debate is used to understand the Buddhist teaching, so also includes Buddhist sci-
ence which encompasses psychology and epistemology and logic and also the mind and 
consciousness and different types of psychological constructs 

 
Men John menar att debatterna mycket väl kan ha innehåll av andra, sekulära slag 
och skolämnesrelaterade frågor som har koppling till logiskt tänkande. Han säger: 
 

So in that sense it’s certainly applicable to secular approaches, to psychology and epis-
temology and philosophy and then beyond that it certainly could be applied, and I think 
is, in the current Tibetan school systems applied to mathematics. 

  
Debatten tränar alltså inte bara en teknik, utan utmanar också tänkandet och det 
logiska resonemanget hos alla deltagare. Dessutom, om kunskapen – och en dju-
pare förståelse saknas – är det svårt att övertyga den andra parten.  Debatten 
utvecklar därför också en medvetenhet om när kunskapen är begränsad. 
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Relevans för svenska utbildningssammanhang 

Även om critical literacies kan ses som grundläggande del av svensk skolas de-
mokratiuppdrag är utmaningarna för att undervisningen ska möjliggöra elevers 
utveckling av detta stora. I samband med det nyvaknade intresset för klassisk 
retorik i svenska klassrum, menar vi att den tibetanska argumentationstekniken 
skulle kunna tillföra dimensioner till undervisning där argumentation baserat på 
ett logiskt och kritiskt tänkande ingår.  
 
Retorik och argumentation ingår i stor utsträckning i dagens skola och syns som 
centralt innehåll i kursplanerna och som kunskapskrav för de olika skolämnena i 
såväl grundskolans som gymnasiets läroplaner. När det gäller svenskämnet åter-
finns momenten ofta under rubriken Tala, lyssna och samtala i Läroplan för grund-
skolan, förskoleklass och fritidshem (Lgr 11). Exempelvis föreskrivs i det centrala 
innehållet för årskurs 1-3 i kursplanen för svenska att ”muntliga presentationer 
och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare” ska ingå i 
undervisningen (Skolverket, 2011).  Naturligtvis höjs nivån på innehåll och nivån 
på kunskapskraven med stigande ålder och formuleringar som att eleven ska 
kunna bemöta argument eller föra underbyggda resonemang förekommer. Inslagen kallas 
ofta för muntlig framställning snarare än retorik eller argumentation och syftar 
ofta till att arbeta med muntlig framställning för att träna eleverna på att våga 
uttrycka sig, snarare än att slipa argumentation och logiskt tänkande. För att ele-
vers kommunikativa förmåga och logiska tänkande ska utvecklas krävs dock 
medveten undervisning där elever får återkommande och varierande sätt att träna 
sin kommunikativa kompetens (se exempelvis Dysthe, 1996; Olsson-Jers, 2010). 
Exempelvis visar Palmér (2008) hur undervisningen i svenskämnet kan utveckla 
gymnasieelevers resonemang och argumentation, och även hur undervisningens 
organisation och olika ämnens kunskapsideologiska värderingar öppnar för alla 
ämnens ansvar för elevers språkutveckling. 
 
Enligt den svenska skollagen ska ”Utbildningen [ … ] förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska vär-
deringar som det svenska samhället vilar på” (SFS 2010: 800, kap.1 § 4). Det här 
konkretiseras i Lgr 11 där det föreskrivs betydelsen av att elever i svenska skolan 
får möjlighet att träna på att föra fram personliga ställningstaganden. Här upp-
muntras också att skilda uppfattningar förs fram samt att elever efter genom-
gången grundskola ska ha utvecklat ett kritiskt tänkande och förmåga att formu-
lera ståndpunkter grundade i etik och kunskap. I riktlinjerna för skolans ansvar 
föreskrivs att lärare inom skolan ska ”öppet redovisa och diskutera skiljaktiga 
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värderingar, uppfattningar och problem” (Skolverket, 2011). I skolans uppdrag 
ingår således att utveckla elevernas förmåga att uttrycka etiska ställningstaganden 
med grund i kunskaper om demokratiska värderingar, om mänskliga rättigheter 
och även i elevers personliga erfarenheter. En sådan undervisning förutsätter lä-
rare som har goda grunder i såväl de ämnen de undervisar som i demokratiska 
värderingar, för att kunna leda diskussioner som utgår från etablerade kunskaper. 
Vidare förutsätter det lärare som är trygga med att leda diskussioner och är med-
vetna om olika retoriska modeller för att, inte bara på ett praktiskt vis utan även 
på ett metaperspektiv, undervisa elever om retorik och argumentation (Olsson-
Jers, 2010).  En modell av den tibetanska argumentationstekniken, omarbetad till 
svenska undervisningstraditioner, skulle kunna tillföra dimensioner till undervis-
ningen där argumentation kan gå bortom målet att övertyga den andra om vad 
som är rätt eller fel, till att eleverna även utvecklar ett medvetet logiskt och kritiskt 
tänkande. 
 
Vi är övertygade om att tibetansk argumentationsteknik kan vara ett värdefullt 
komplement till det som i dagens svenska skola kallas retorik, presentationsteknik 
eller muntlig framställning.  
 

1. För det första erbjuder den fasta formen ett tydligt ramverk. Debattfor-
men är fysisk och engagerande. Utmanaren, stående, axlar ansvaret att 
föra debatten framåt genom sina frågor. Försvararen, sittande, har rollen 
att utifrån sin egen kunskap finna de bästa och mest sanna svaren. I ram-
verket ingår också att de två rollerna skiftas, så att var och en med nöd-
vändighet måste sätta sig in i den andres position.   

2. För det andra betonar den tibetanska debatten andra värden och kvaliteter 
än den västerländska retoriken. En tibetansk debattör är skicklig, när hen 
i allt större utsträckning behärskar de religiösa skrifterna samt skickligt 
förmår använda dessa källor som logiska argument i en debatt. I väster-
landet, däremot, premieras generellt framställnings-förmågan som färdig-
het. Presentationstekniska hjälpmedel,  disposition, språkskicklighet och 
mottagarmedvetenhet är sådant som ofta bedöms, exempelvis. 

3. För det tredje är den tibetanska debattekniken mer dialogisk till sin natur. 
Den västerländska retoriken, eller den muntliga framställning vi ofta mö-
ter i våra klassrum, är ofta mer monologisk till sin karaktär. Den kräver 
förberedelser och en på förhand utmejslad form, som främst kommer till 
sin rätt i monologiska tal. Här kan den tibetanska argumentationen er-
bjuda ett komplement; med en form som i sig själv är dialogisk och 
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kommunikativ och som ställer krav på såväl lyssnande som talande och 
tänkande. 

4. För det fjärde erbjuder den tibetanska debatten ett redskap för praktiskt 
textarbete i skolans olika ämnen. En debatt bygger alltid på ett innehåll 
och en sakfråga, och en debattör måste  vara insatt och förtrogen med 
sina textkällor. Inläsning, bearbetning, reflektion och debatt är processer 
som fördjupar förståelse och kunskap oavsett ämne, nivå och moment. 
Ett vanligt undervisningspass i Sarah College, som vi besökte, innehöll 
först teoretisk genomgång (textläsning) och därefter praktisk tillämpning  
(debatt). 
 

Genom att introducera tibetansk debatteknik i en svensk kontext, får vi fler möj-
ligheter i arbetet med argumentationsteknik. Jämfört med klassisk retorik och 
svensk muntlig framställning innebär tibetansk debatt att fokus förskjuts från 
framställningsteknik till innehåll. Det innebär en förskjutning mot stringens och 
logisk argumentation. Det innebär likaså en förskjutning från person till sak, vil-
ket tränar elevers förmåga till abstraktion och perspektiv. Allt detta är värdefulla 
kompetenser  i vuxenlivet, inte minst vid eventuella framtida högskolestudier.  
 
Den typen av undervisning i argumentation skulle kunna vara ett sätt att träna 
såväl elevers kommunikativa förmåga som att träna på att granska den argumen-
tation i olika medier som elever möter av exempelvis politiker, journalister, blog-
gare och andra opinionsbildare. Då blir avsikten med att träna argumentation i 
skolan att skärpa de logiska resonemangen, vilket förutsätter att eleverna har de 
kunskaper som krävs inom ämnet och att de kan använda relevanta källor som 
grund för argumentationen, något som redan finner stöd i skollag och kursplaner. 
Det skulle då kunna leda till en undervisning som syftar till ökad respekt och 
förståelse, snarare än polarisering, i klassrummen, och på sikt i även i samhället. 
Det är en form av undervisning som kräver professionella lärare, väl förberedda 
på att föra resonemang och argumentation, vilket naturligtvis gör frågan om hur 
undervisning om argumentation, retorik, eller om man kallar det för muntliga 
framställningar, aktuell för lärarutbildningarna. Frågan är hur inslagen av retorik 
ser ut i olika lärarprogram och hur väl lärarstudenters egen kommunikativa kom-
petens tränas. Det är också en fråga som skulle kunna leda vidare till forskning 
om hur progression sker över skolåren. Det finns en variation av modeller för 
argumentation mellan olika ämnen, exempelvis skiljer sig matematiska resone-
mang från litteratur-diskussioner i ämnet svenska/svenska som andraspråk eller 
värdegrundsfrågor i samhällskunskap. Ämnenas kunskapsideologiska värderingar 
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blir en utgångspunkt för innehållet i argumentationerna samtidigt som mönstren 
för hur argumentationer går till ser olika ut. I linje med det tibetanska begreppet 
inner science, bör critical literacy vara en del av skolans alla ämnen. Ämnena 
svenska och svenska som andraspråk kan dock utifrån gällande kursplaner ha ett 
specifikt ansvar för att elever får språkliga verktyg för att kunna argumentera, 
föra logiska resonemang och analysera dessa kritiskt. I den tibetanska argumen-
tationstekniken finns potential att tillföra ett praktiskt redskap för att fördjupa 
elevers kunskaper så att de utvecklar breda och djupa kommunikativa språkliga 
repertoarer. 
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