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Tanken med detta paper är att kort introducera pedagogik som begrepp och vetenskaplig 
disciplin. Detta paper kan inte förstås lösryckt ur sitt sammanhang utan är ett 
undervisningsmaterial som används när studenter tidigt i sin utbildning möter 
pedagogikämnet. Det är tillsamman med den övriga litteraturen på specifika pedagogikkurser 
som detta paper fyller en funktion. 
 
Vi lärare som där undervisar har under ett flertal år (förtvivlat) brottats med att studenternas 
förförståelse av vad pedagogikämnet är, inte fullt ut överrensstämmer med vår egen bild. Med 
detta korta paper hoppas vi kunna problematisera förförståelser som studenter har med sig in i 
undervisningen. 
 
Det jämförande perspektivet som skrivs fram i rubriken syftar på två saker. För det första att 
det inte finns en enda officiell och i Sverige vedertagen pedagogikdefinition, utan ett flertal 
lokala definitioner. För det andra att det finns näraliggande ämnen som både har likheter och 
olikheter med pedagogikämnet. Det är i jämförelser mellan dessa olika ämnesdefinitioner som 
vi hoppas att en förståelse för pedagogikämnet kan börja ta form. 
 
 
Vad är pedagogik? 
 
Begreppet pedagogik härstammar från benämningen på de slavar som i Grekland under 600-
talet f.Kr. hjälpte till att undervisa sönerna till fria män i Aten. En sådan slav kallades helt 
enkelt pedagog, och hade till uppgift att både följa sönerna till privatläraren och sedan 
övervaka att hemläxorna gjordes1. 
 
Ordet pedagogik har sedan dess fått olika betydelser i olika sammanhang. Ordet pedagogik 
används helt enkelt olika av olika personer (vilket också är sant för många andra ord). En 
första viktig distinktion som man måste göra är att skilja mellan hur det används i vardagligt 
tal och inom akademin. Till vardags används pedagogikbegreppet ofta i samband med att man 
fäller utlåtande om personers förmåga att förmedla ett budskap. Vem har inte sagt, hört eller 
kanske fått omdömet om sig att vara opedagogisk? Eller pedagogisk för den delen! Att vara 
(o)pedagogisk används då närmast som om det vore en personlig egenskap eller färdighet som 
en person kan ha mer eller mindre av. På liknande sätt fäller vi omdömen om 
bruksanvisningar, TV-program, böcker etc. Denna betydelse av pedagogik går närmast hand i 
hand med begrepp såsom presentationsteknik eller retorik. 
 
En vardagsföreställning som många nybörjarstudenter i pedagogik har, är att pedagogik handlar om metoder för 
hur man skall lära ut någonting. Man läser pedagogik för att den kan vara bra att ha, man tror sig få tips på vad 

                                                 
1 Sjöstrand (1968), Svedberg & Zaar (1993). 



 2

som fungerar i undervisningen, hur man informerar, använder tavla, overhead etc. Det är en begränsad och 
instrumentell syn på vad pedagogik är.2 
 
Denna vardagliga betydelse av pedagogik är dock bara en ytterst liten, liten del av hur man 
inom akademin använder pedagogik som begrepp. Det är inte ens den aspekt av pedagogiken 
som idag fångar de flesta pedagogers intresse. Inom akademin blir istället pedagogik en 
samlingsbeteckning för en rad olika studier och teorier som har det gemensamt att de handlar 
om påverkans- och förändringsprocesser. Dessa processer kan vidare studeras på individ-, 
grupp-, organisations- och samhällsnivå. Och dessutom inom en rad olika kontexter/miljöer, 
såsom skolan, arbetslivet etc. Pedagogik är således inte bara något som finns hos individer. 
Och inte heller bara inom vårt formella utbildningsväsende. Fokus i detta paper är 
fortsättningsvis på pedagogik som en vetenskaplig disciplin/ämne. 
 
 
Flera pedagogikdefinitioner 
 
Lite överdrivet kan man säga att det finns lika många definitioner av pedagogik som det finns 
pedagogiska forskare. Detta kan säkert vara frustrerande när man som student försöker 
begripa sig på ett ämne, men det är inget som är speciellt utmärkande för 
pedagogikdisciplinen. Inom så gott som alla ämnen florerar ett flertal mer eller mindre olika 
beskrivningar av vad det egna ämnet är.  
 
Olika definitioner är också olika gångbara vid olika tidsperioder. Våra akademiska ämnen 
utvecklas ständigt och därför utvecklas också definitionerna av dem. Definitionerna kan sägas 
vara i ständig rörelse och utveckling. Detta försvårar ytterligare att ge något entydigt svar på 
vad pedagogik är. 
 
Vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, har man sedan slutet av 1980-talet använt 
sig av en definition av pedagogikämnet som skrivs ut i de kursplaner som studenter som läser 
pedagogik möter. Den nuvarande definitionen lyder: 
 
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan 
formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska 
problemområdet behandlas bl.a.. olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra 
påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och 
färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.3 
 
Går vi tillbaka till 1900-talets början, närmare bestämt 1910, så skriver Bertil Hammer, 
Sveriges förste professor i pedagogik, följande om vad som kännetecknar ämnet pedagogik: 
 
Pedagogikens studieobjekt är helt enkelt uppfostran. Det är alltså ovanligt lätt att utpeka; men också 
ovanligt lätt att missförstå. När det gäller att närmare ange, vad uppfostran är, möter man alltjämt en 
missuppfattning, som är mycket utbredd – icke minst bland fackmännen. Hos dem plägar den få sitt 
uttryck i den gängse definitionen, att pedagogiken är läran om uppfostrans mål och medel. Misstaget i 
denna uppfattning – att söka skingra det ber jag mina åhörare uppfatta som denna föreläsnings pæterea 
censo – ligger däri, att den ensidigt ser på uppfostran som en verksamhet hos uppfostraren, som ett slags 
hantverk, låt vara ideellt. Man tycker sig se en yrkesman, läraren, som håller på att bearbeta ett visst 
material, barnet, för att forma det enligt en viss schablon. Och pedagogiken skulle då vara ett slags 
teknologi, som har att anvisa regler och handgrepp för läraren-hantverkaren. Detta är, menar jag, en 
alltför trång syn på pedagogikens problem: uppfostran är något annat och mera än yrkesverksamhet hos 
vissa enskilda; den är en livsprocess, ett utvecklingsförlopp; den är de nya generationerna, som växa upp 
                                                 
2 Nitzler (1997) s.369-370. 
3 Pedagogiska institutionen (2004) s.2. 



 3

och växa in i samhällsliv och kultur; den är ett stycke historia: historia om kulturarvets överförande från 
släktled till släktled. För den teoretiska pedagogen blir då uppfostran egentligen icke en verksamhet, för 
vilken han skall skriva lagar, utan en process, ett utvecklingsförlopp, som han skall beskriva och förstå.4 
 
I denna definition finns en tydlig konflikt som pedagogikämnet levt med i alla år och 
som fortfarande är påtaglig för dagens pedagoger – den mellan pedagogik som 
vetenskaplig praktik och pedagogik som undervisningspraktik5. Lite förenklat kan den 
uttryckas som en konflikt mellan olika synsätt på vilken typ av kunskap pedagogiska 
forskare skall försöka producera. Är det (praktisk) kunskap som är direkt omsättbar i 
praktisk handling för lärare, personalutbildare etc. som skall fokuseras (jfr. Hammers 
skrivning ovan om regler och handgrepp för hantverkare)? Eller är det (teoretisk) 
kunskap i form av modeller, analyser som kan användas av forskare, utredare etc. för att 
beskriva, förstå och förklara pedagogiska processer? Vi lämnar denna strid för stunden 
och hoppar fram till år 1968, och hur en annan professor, Wilhelm Sjöstrand, definierar 
pedagogikämnet. 
 
Pedagogik som vetenskap behandlar olika sidor av den s.k. edukationsprocessen (”the process of 
education”). Denna innebär, att det i varje samhälle och i varje kultur föreligger en ständig påverkan på 
människorna i avsikt att dessa genom inlärning skall på bästa möjliga sätt formas i överensstämmelse 
med vad man inom ifrågavarande samhälle och kultur önskar göra dem till.6 
 
Sjöstrand använder således begreppen edukation och eduaktionsprocess, vilket kan ses som en 
synonym till fostran, påverkan eller bildning (eller ibland som synonym till pedagogiska 
processer). Edukation är ett begrepp som fortfarande används av vissa pedagogiska forskare, 
men det är inte speciellt vanligt. 
 
De definitioner som ovan presenterats, speciellt de två senaste, skall ses mot bakgrund av att 
pedagogikämnet i Sverige till en början var mycket fokuserat på utbildning av lärare, inte 
forskning. Universiteten var vid början av 1900-talet i första hand en utbildningsanstalt där 
staten utbildade de personer som behövdes inom olika sektorer av samhället. I takt med att 
olika professorer (och andra tjänstekategorier) i pedagogik har forskat och gjort uttalanden om 
vad pedagogik är har också ämnet utvecklats. Denna ämnesutveckling kan ni läsa mer om i 
andra skrifter.7 
 
 
Andra ämnen och pedagogiken 
 
Ett sätt att få en förståelse för pedagogiken som vetenskaplig disciplin är att jämföra hur andra 
ämnen definieras. Jag tänker då inte på ämnen som fysik, kemi, anestesi eller nordiska språk 
som ligger ganska långt från pedagogiken. Det blir mer intressant om man väljer ämnen som 
går in i eller ligger väldigt nära pedagogikämnet. Jag syftar då på sociologi, psykologi, retorik 
och didaktik8. Vad skiljer dem från pedagogikämnet och vad har de gemensamt? 
 

                                                 
4 Hammers installationsföreläsning i Lindberg & Berge (1988) s.32-33. 
5 Jämför debatten mellan Husén (1996) och Svensson (1996) om pedagogikämnet. 
6 Sjöstrand (1968) s.22. 
7 Se exempelvis Pommer Nilsson (2003) för en beskrivning av fältet pedagogik i arbetslivet inom ramen för 
pedagogikdisciplinen. 
8 Begreppet ämne skall här förstås i en något vidare betydelse än vad som är brukligt när man talar om 
vetenskapliga ämnen eller discipliner. Snarast är det ämne i betydelse ”läran om” som här åsyftas. 
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Precis som pedagogikämnet består av ett flertal olika definitioner är det sant för även 
nedanstående ämnen. Dock har jag här gjort det enkelt för mig och utgått från ett begränsat 
antal källor för varje ämne. Främst har jag lutat mig mot Henry Egidius ”Termlexikon i 
psykologi, pedagogik och psykoterapi” för de olika ämnesdefinitionerna9. Därutöver skiljer 
sig referenserna åt för respektive ämne. 
 
 
Sociologiämnet 
 
Termen sociologi lär stå för läran om det sociala. En känd och aktad sociolog vid namn 
Anthony Giddens definierar sociologiämnet som ”… det systematiska studiet av mänskliga 
samhällen, men en speciell betoning på moderna och industrialiserade samhällen”10. Egidius 
skriver å sin sida om sociologin i termer av ”Vetenskapen om människors beteenden i grupp, 
om gruppbildningar och sociala institutioner samt om gruppers och samhällsförhållandens 
inflytande på individers beteende i form av attitydbildning, intresseutveckling, 
konsumtionsvanor etc”11. 
 
Med så breda definitioner säger det sig nästan självt att det finns överlappningar mellan 
sociologiämnet och pedagogiken. Exempelvis har sociologer intresserat sig för 
utbildningssystemet i samhället och hur socialisationen och reproduktionen i samhället skall 
förstås. En specifik del av sociologiämnet benämns också för utbildningssociologi. Många 
pedagogiska forskare har också hämtar inspiration från sociologiska tänkare och teorier inom 
detta område. Inte minst har sociologen Pierre Bourdieu varit en sådan inspiratör för 
pedagoger12. En annan känd utbildningssociolog, Émile Durkheim, var pedagog innan han var 
med om att inrätta sociologiämnet som en vetenskap i Frankrike. 
 
Till de mest inflytelserika hör Émile Durkheim (1858-1917) som ägnade mycket av sin gärning åt 
utbildningsfrågor. Vid sekelskiftet existerade ännu inte sociologi som självständigt ämne. Durkheims 
lärartjänster vid universitetet … var inledningsvis rubricerade ”pedagogik” (pédagogie) resp. 
”bildningsvetenskap” (scince de l’éducation). Åtskilliga av Durkheims talrika föreläsningar för lärarkandidater 
finns tillgängliga i postuma utgåvor … (…). Durkheim hävdade att uppfostrans och skolans uppgift är – och med 
nödvändighet måste vara! – att i barnen och de unga inprägla de föreställningar som krävs för samhällets 
fortbestånd.13 
 
Pedagoger delar således med sociologer intresset för utbildningssystemet i samhället, men 
också för utbildningens betydelse i samhället i stort. Vid vår sociologiska granninstitution här 
på universitetet har exempelvis professor Rune Åberg forskat om utbildningsnivån hos 
arbetskraften och hur utbildningskraven på den svenska arbetsmarknaden förändrats från år 
1975 fram till år 200014. Inte minst har han intresserat sig för arbetslöshetsproblematik och de 
lågutbildades situation i det framväxande kunskapssamhället. Liknande forskningsfokus finns 
hos kollegor till mig på pedagogiska institutionen. 
 
 
Psykologiämnet 
 

                                                 
9 Egidius (1995). 
10 Giddens (1998), s.32. 
11 Egidius (1995) s.253. 
12 Se Broady (2000). 
13 Broady (2000) s.436-37. 
14 Åberg (2002a), (2002b). 
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Psykologiämnet definieras av Egidius som ”Vetenskap om djurs och människors sätt att 
uppfatta, uppleva, handla och reagera i olika åldrar och i olika sammanhang och verksamheter 
…” och därefter räknar han upp ett närmare 30-tal olika inriktningar inom psykologiämnet 
beroende på hur de bland annat ser på medvetandet och beteendet15. 
 
Psykologiämnet inrättades formellt i Sverige under 1950 talet som ett universitetsämne. Det 
blev till genom att man spjälkade pedagogikämnet i två delar – pedagogik respektive 
psykologi. En intressant detalj från denna uppdelning var att de som innehade en 
pedagogikprofessur vid denna tidpunkt fick chans att välja inom vilket ämne de ville fortsätta. 
Samtliga professorer valde psykologin som sin ämnestillhörighet.16 
 
Ingrid Carlgren skriver att psykologiämnets utveckling som veteskaplig disciplin pågick 
ungefär samtidigt som den obligatoriska skolan växte fram i Sverige. Psykologiämnet har 
enligt henne till viss del formats av frågor som uppkommit i skolsammanhang, precis som 
ämnet varit med och format skolan. Det kan exempelvis röra frågor om urval (intelligenstest 
för att skilja mellan bildbara respektive icke-bildbara individer) och inlärning. Inte minst den 
vanliga syn på lärande som ett individuellt och mentalt fenomen (lärande är något som händer 
i huvudet på individer), samt något som bäst kan portioneras ut i en speciell (skol)miljö är ett 
arv av psykologiämnet.17 
 
Begrepp såsom psykologisk pedagogik (ibland benämnd individuell pedagogik) vittnar också 
om den nära koppling som finns mellan pedagogiken och psykologin18. Det syftar på studiet 
av uppfostringsprocessen på individnivå och fokuserar på biologiska och psykologiska 
betingelser som påverkar barns utveckling. Intresset för barns (motoriska och kognitiva) 
utveckling och skriv och inlärningsproblematiker är exempel på beröringspunkter som 
existerar mellan psykologer och pedagoger. Liknande beröringspunkter finns också där fokus 
ligger på vuxna och inte barn. Pedagogiska forskare använder således teorier som psykologer 
arbetat fram när de försöker förstå bland annat individers karriärval och beslutsfattande i 
samband med utbildningar19. 
 
 
Didaktikämnet 
 
I sin mest allmänna betydelse är didaktik detsamma som läran om undervisning, eller 
undervisningskonsten. En didaktiker är enligt svenska akademins ordlista detsamma som den 
som undervisar. Egidius skriver följande om didaktiken: 
 
Gren av pedagogiken och i vissa fall alternativ till pedagogiken, en lära om planering, genomförande och 
utvärdering av undervisning; förenklat kan man säga att didaktiken handlar om undervisningens varför, vad och 
hur, dvs. motiv och syften, innehåll och tillvägagångssätt; i motsats till pedagogiken som behandlar 
undervisningens och lärandets historia, sociala och psykologiska förutsättningar handlar didaktiken om valet av 
innehåll och metoder och motiveringarna härför i undervisning i olika ämne och olika sammanhang.20 
 
En kommentar vill jag göra till Egidius definition ovan, och det rör huruvida man betraktar 
didaktik som ett eget ämne utanför pedagogikämnet eller som en delmängd av detta ämne. 

                                                 
15 Egidius (1995) s.217. 
16 Lundgren (1986). 
17 Carlgren (1999). 
18 Lindberg & Berge (1988), s.33. 
19 Se exempelvis Nilssons (2000) avhandling om ett mentorprogram för kvinnor. 
20 Egidius (1995) s.47. 
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Om man utgår från det tidigare fallet behandlar både didaktiken och pedagogiken frågor om 
planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Motsvarande område inom 
pedagogiken skulle då heta utbildningsplanering21. Betraktar man dock didaktiken som en del 
av pedagogikämnet kan man benämna området både didaktik och utbildningsplanering. 
Begreppsförvirringen är ibland mer än påtaglig.  
 
Ett sätt att komma runt detta ovanstående är att tala om ämnesdidaktik. Det signalerar att det 
är de speciella förutsättningarna inom ett ämne som då fokuseras. Att undervisa i idrott är 
något annat än att undervisa i matematik eller kemi skulle man kunna säga. Eller att undervisa 
barn är något annat än att undervisa vuxna. Detta ligger nära ett annat begrepp som är 
metodik. Några vattentäta skott mellan didaktik och metodik finns inte. En nyansskillnad 
skulle kunna vara att metodiken mest fokuserar på förmedlingen (att lära ut), medan 
didaktiken även beaktar hur detta samspelar med lärandet hos den enskilda (samspelet mellan 
att lära ut och att lära in). Didaktiken skulle således vara ämnesspecifik 
”utbildningsplanering”, medan utbildningsplaneringen inom pedagogikämnet är mer generell 
och ämnesövergripande. 
 
Precis som psykologin så har didaktiken till en början utvecklats inom ramen för 
pedagogikämnet22. Psykologiämnet anses också ligga mycket nära didaktiken då dess teorier 
används för att ”förmedlingen” av kunskaper skall passa den aktuella gruppens/individens 
utvecklingsnivå. Det blir en psykologi med fokus på inlärning. Nya forskningsrön i psykologi 
har således över årens lopp givit upphov till en nytt didaktiskt tänkande23.  
 
 
Retorikämnet 
 
Retorik är enligt Egidius detsamma som vältalighet eller konsten att tala24. Göran Hägg 
beskriver även han retoriken som läran om talekonsten och skriver vidare att ”Det är en i 
antiken uppfunnen vetenskap om sättet att påverka. Eftersom dåtida masskommunikation 
skedde muntligt sysslar den framförallt med det talade ordet”25. Enligt Rolf Hedquist så var 
det närmare bestämt Platons elev Aristoteles, som var antikens retoriker nummer ett26. 
Aristoteles skrev en mycket uppmärksammad och än idag studerad lärobok i retorik 
(Rhetorica) där retoriken definieras som ”… konsten att vad det än gäller finna det som är 
bäst lämpat att övertyga”27. Retoriken tillhandahåller således praktiska tips så att man som 
talare blir bättre på att påverka och övertyga andra. Bland annat berörs hur sändarens 
trovärdighet är en förutsättning för mottagarens förtroende och vilja att ta till sig budskapet. 
Områden såsom presentationsteknik samt berättarteknik ligger mycket nära retoriken.  
 
Till skillnad från de samhällsvetenskapliga ämnen som ovan relaterats till pedagogikämnet 
räknas retoriken som tillhörande humaniora. Vidare är retoriken enligt Hägg inte så mycket 
ett teoretiskt ämne. Snarare kännetecknas retoriken av att det är praktisk kunskap, teknik och 
tillämpning. Där finns det dock delade meningar då Hedquist i allra högsta grad beskriver det 
som ett akademiskt ämne som man kan teoretisera och göra studier kring. 

                                                 
21 Se  Wåglund (1993), Lundmark (1998). 
22 Lundgren (1986). 
23 Lundgren (1986) s.91. 
24 Egidius (1995) s.229. 
25 Hägg (1998) s.9. 
26 Hedqusit (2002). 
27 Aristoteles återgiven i Hedquist (2002) s. 9. 
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Kopplingar till pedagogikämnet och didaktiken blir tydlig om man tänker sig det talade ordet 
och lärarens föreläsningar inom ramen för olika utbildningssituationer. Hägg uttrycker sig på 
följande sätt om beröringspunkterna mellan ämnena. 
 
Naturligtvis gränsar retoriken också till pedagogiken, konsten att lära ut på ett slående sätt. Eller åtminstone till 
vad pedagogik skulle kunna vara om den sysslade med konsten att lära ut på ett slående sätt istället för med 
flummiga teorier om varför barn bör syssla med allt annat än att lära sig något. I gamla tider var för övrigt retorik 
ett av skolans viktigaste ämnen.28 
 
En kommentar till citatet är att pedagogiska forskare av idag är som kollektiv betraktat mer 
intresserade av hur individer lär och hur miljön som sådan kan stimulera detta lärande, än att 
(ensidigt) fokusera på hur läraren och lärarens prat som enda faktor kan understödja detta. 
Förmedlingspedagogiken har nog sett sist bäst-före-datum kan man säga. Fokus är inte längre 
på föreläsaren utan den som lär. Därmed inte sagt att retoriska inslag i den pedagogiska 
processen inte är värdefulla och bör uppmärksammas. Men retoriken är inte huvudsaken inom 
dagens pedagogiska forskning, utan en aspekt i marginalen. Och frågan är om denna aspekt 
någonsin varit speciellt framträdande inom pedagogikämnet. Gå tillbaka till Bertil Hammers 
tidiga pedagogikdefinition och läs den ånyo mot bakgrund av det som Hägg här tar upp. 
Hammer markerar där tämligen tydligt att pedagogiken är något annat än handgrepp eller 
teknologi som en hantverkare kan använda sig av. Retoriker likt Hägg har ju inmutat 
vältalighetstekniken som sitt område, så varför konkurrera med dem om det? 
 
 
Avrundning 
 
Ibland kan man höra personer som säger att pedagogiken egentligen inte är någon egen 
forskningsdisciplin, utan består av forskare som lånar friskt från andra vetenskaper29. I figuren 
nedan åskådliggörs pedagogikprofessor Tomas Englunds resonemang om hur 
pedagogikämnet kan sättas i relation till vad han benämner för hjälpvetenskaper likt filosofi, 
psykologi, didaktik samt sociologi30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur A: Englunds bild av pedagogiken som vetenskap i förhållande till vissa 
hjälpvetenskaper. 
                                                 
28 Hägg (1998) s.10. 
29 Se Husén (1996). 
30 Englund (2004). Figuren finns återgiven på s.38. 
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Och visst ligger det något i detta att pedagoger lånar från andra discipliner. Men att gå så 
långt som att säga att det inte är något ”eget” är nog att dra lite väl långtgående växlar31. Vill 
man vända på det kan man säga att de andra ämnena finns inom pedagogikens territorium32. 
Vissa historiska utvecklingslinjer talar onekligen för ett sådant synsätt. Här får man dock vara 
pragmatisk och konstatera att flera av de samhällsvetenskapliga ämnesdisciplinerna går in i 
varandra. Teorierna som lånas är i sig inte pedagogiska, psykologiska eller sociologiska. De 
är istället teorier som exempelvis en sociolog kommit på, men som kan användas av forskare 
inom pedagogik. Det kan tyckas vara en liten skillnad, men den är inte desto mindre viktig. 
 
Genomgången ovan har visat på den mångfald av definitioner och nyanser som finns inom 
pedagogikämnet och också i näraliggande ämnen. Gränsdragningarna blir ibland knepiga. I 
alla fall om man söker ämnesgränser som inte överlappar andra ämnesgränser. 
 
Dock är det nog så att pedagogikens kärna kommer fram lite tydligare just när man jämför 
den med andra ämnens och deras huvudsakliga fokus. Det är i jämförelser som vi kan hitta 
såväl likheter som skillnader och därmed mejsla fram det specifika för pedagogiken. 
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