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abstract

The Dialogue Seminar’s Research Milieu

Adrian Ratkić

This study explores the application of the dialogue seminar method 
with in a doctoral programme KTH Advanced Programme in Refl ective Prac-
tice of the research area of Skill and technology at the Royal Institute of 
Technology (KTH) in Stockholm. In order to understand distinctive 
features of the dialogue seminar method the study starts with a survey 
of how the method and its spirit were affected by the history of ideas 
related to the research area, of which many were generated within the 
intellectual milieu gathered around the Dialogue seminar of the Royal 
Dramatic Theatre in Stockholm and cultural journal Dialoger.

The dialogue seminar method stands for an idea about what the link 
between skills, literature, philosophy, history of ideas, art and science is 
made up of. This idea is expressed in the way the dialogue is conducted; 
various topics are explored through associations, digressions and devia-
tions form the subject. This indirect approach to refl ection is called 
analogical thinking in contrast to the thinking based on deduction or 
induction. Analogical thinking prevails in judgement and action. It is 
also of great signifi cance in e.g. development projects, in arts, all sorts of 
problem-solving, and those phases of research that call for inventiveness 
and imagination.

The application of the dialogue seminar method within KTH Advanc-
ed Programme in Refl ective Practice brings up new questions about the pos-
sibilities of pursuing scientifi c or methodological refl ection by means of 
analogical thinking and about the status of classic humanistic readings 
within post graduate education.

key words: doctoral programs – dialogue seminar method – refl ec-
tion – skills – analogical thinking
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Tryck: Elanders Infologistics, Stockholm 2006



5Innehåll

Innehåll

förord 9

inledning 11

det tidiga metodtänkandet inom 

forskningen om yrkeskunnande och 

teknologi 17

Behov av nya metoder 17
Tyst kunskap 19
De första avhandlingarna 25
En jämförelse med den 
hypotetisk-deduktiva metoden 28
Forskningsområdets karaktär 37
Sammanfattning 39

dialogseminariemetoden 41

Mönsterexemplet 41
Dialogseminariemetodens senare varianter 47
I grunden omstritt begrepp? 51
Sammanfattning 57



dialogseminariets forskningsmiljö6

kth advanced programme in 

refl ective practice 59

Idén med programmet 59
Fyra avsikter med dialog 65
Refl ektion och val av masker 68
Dialog 74
Idéprotokoll 79
Dialog och roller 83
Läsning av klassiker 86
En läsning av Descartes 89
Sammanfattning 96

analogier 101

Inledning 101
Teater och skönlitteratur 105
Tyst kunskap, analogi och refl ektivt omdöme 111
Analogi eller metafor?  114
Vattendroppe sedd som pendel 116
Analogier mellan exempel 118
Kamp mot klichéer 120
Ledarskap 122
Vård 128
Mästerskap, ledarskap och lärande 132
Sammanfattning 134

en dialog om analogier 139

Deltagarlista 139
Underbara fakta 143
Bos föreläsning 151
Metaforer och analogier hos Darwin 154
Bruk och missbruk av analogier 158
Sammanfattning 167



7Innehåll

refl ektion 169

Inledning 169
Bilder av refl ektion 172
Refl ektiv praktik 182
Varför klassiker? 186
Bildning 196
Sammanfattning 199

refl ektioner kring metod 203

Metod 203
Den oavslutade dialogen 207

bilagor 211

Dialogseminariets forskningsmiljö 211

litteratur 233

noter 241

namnindex 265





9Förord

Förord

Först vill jag tacka min fru Johanna för hennes oreserverade 
stöd, hennes vänskap och alla uppslagsrika samtal.

Denna avhandling berör vissa aspekter av mästare-lär-
lingsskap i en forskares yrkesutbildning. Min handledare Bo 
Göranzon  har varit en mästare i ordets bästa bemärkelse. 
Han har haft en förmåga att med lätt hand förmedla vik-
tiga lärdomar, han har ömsom uppmuntrat, kritiserat, och 
dessutom oavbrutet smittat med sin stora beläsenhet och 
humanistiska patos.

Min biträdande handledare och kollega vid Avdelningen 
för yrkeskunnande och teknologi Maria Hammarén  har läst 
mitt manus och gett mig värdefulla kommentarer. Hon har 
också varit en förebild. Fullkomligt orädd inför alla slags 
auktoriteter, i sin forskning alltid inriktad på teman som 
inte lämnar människor oberörda, och med ett skrivsätt som 
överraskar vid varje omläsning.

Tack till mina kollegor och lärare i forskarprogrammet 
KTH Advanced Programme in Refl ective Practice. Vi har träffats 
ungefär en gång i månaden i forskarprogrammets semi-
narier sedan drygt fem år tillbaka. Våra sommarmöten på 
Väddö i Roslagen har bidragit till att kontakten mellan oss 
blivit informell och hjärtlig. 
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Professor emeritus Gunnar Bergendal , som lett forskar-
programmets kurser tillsammans med Bo Göranzon , har 
varit en nestor som kommenterat våra alster med humor 
och skärpa.

Professor Kjell S. Johannessen  från Filosofi ska institutet 
i Bergen har generöst tagit emot mig i sin stad och utförligt 
kommenterat många ställen i texten där min fi losofi ska 
skolning inte har räckt till.

Institutionen för industriell ekonomi och organisation 
vid KTH under ledning av professor Claes Gustafsson har 
varit en stimulerande intellektuell miljö i vilken jag aldrig 
tvivlat på att det går att tänka fritt. Jessica Matz från insti-
tutionens administrativa team har med lugn och vänlighet 
lotsat mig igenom den formella sidan av förberedelserna för 
disputation. 

Min studie har i olika skeden haft fi nansiellt stöd från, i tur 
och ordning, Stiftelsen framtidens kultur, Riksbankens jubi-
leumsfond, Rådet för högre utbildning, samt Vetenskapsrådet 
(utbildningsvetenskap och konstnärligt FoU).

Min dotter Antonia tackar jag för all lek och glädje och 
för hennes skäll när hon tyckte att jag hade ”jobbat för 
mycket och lekt för lite”. Skriften tillägnas henne och mina 
föräldrar Mira och Niko Ratkić.

Solna, april 2006
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Inledning

År 1999 stannade jag upp vid en artikel i tidskriften Ny 
Teknik. Artikeln med titeln ”Kan man bli erfaren snabbare” 
var en kort presentation av Maria Hammaréns  avhandlings-
arbete inom forskningsområdet yrkeskunnande och tekno-
logi. I artikeln förekom ord som ”fi losofi  och ingenjörsar-
bete, erfarenhetsöverföring, refl ektion och dialog”. Jag hade 
sedan länge varit intresserad av fi losofi  och litteratur men 
fi ck lägga dessa intressen åt sidan när jag utbildade mig till 
ingenjör. Min ingenjörsutbildning upplevde jag som ytlig, 
nu i efterhand tror jag av främst två anledningar.1 För det 
första fanns det inom ramen för utbildningen inget som 
helst utrymme för refl ektion över vad för slags kunskap jag 
och mina kollegor höll på att tillägna oss. För det andra var 
utbildningen i naturvetenskapliga ämnen i stort sett historie-
lös. Ingenjörsvetenskapens landvinningar blev presenterade 
för oss i form av färdiga matematiska bevis och härledningar 
av formler. Först mot slutet av min ingenjörsutbildning bör-
jade det gå upp för mig att de formler som presenterades för 
oss som lösningar på ingenjörsproblem egentligen var slut-
stationer i generationer av ingenjörers försök att tackla dessa 
problem. Det är inte att undra på att jag blev förtjust över 
artikeln i Ny Teknik. Här var det någon som kunde ta min 
undran över ingenjörskunskapens natur på allvar.
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Mitt intresse ledde till att jag blev inbjuden att delta i 
en kurs om praxis och ledarskap som leddes av professor 
Bo Göranzon , fi losofen Kjell S. Johannessen  och forskaren 
Maria Hammarén . Kursen var ett försök att tillämpa dialog-
seminariemetoden i undervisningen av doktorander och ett 
slags pilotprojekt som inledde en serie av kurser som kom 
att kallas KTH Advanced Programme in Refl ective Practice. Jag 
hade tidigare gått på seminarier i fi losofi  och teknikhisto-
ria, men Göranzons och Hammaréns dialogseminarier var 
något annat. De var en märklig blandning av berättelser om 
deltagarnas erfarenheter med kunskapsteorin och fi losofi n 
som belyste dessa erfarenheter. Eller, rättare sagt, fi losofi n 
och erfarenheterna belyste varandra. Mitt intresse för forsk-
ningsområdets kunskapsteori och bakgrund ledde så små-
ningom till att jag började forska på heltid – med områdets 
metodutveckling som tema för mitt forskningsprojekt.

I denna avhandling presenteras en fallstudie vars studie-
objekt är dialogseminariemetoden tillämpad inom forskar-
programmet KTH Advanced Programme in Refl ective Practice. 
Dialogseminariemetoden kan ses som ett sätt att iscen-
sätta dialog genom en systematiserad och disciplinerad pro-
cedur. Metoden utvecklades i Bo Göranzons  och Maria 
Hammaréns  samarbete med företaget Combitech  Systems, 
mellan 1996 och 1999, i syfte att underlätta refl ektion kring 
erfarenhetsgrundad kunskap. Sedan dess har metoden till-
lämpats i en rad andra situationer och i olika syften.

Varför är just denna metod värd att studera? Dialog-
seminarie metoden utgör ett exempel på det som fi losofen 
Tore Nordenstam  kallar ”tillämpad humaniora”, och min 
beskrivning av hur metoden använts vid KTH kan ses som 
ett inlägg i den offentliga diskussionen om humanioras plats 
inom den högre utbildningen.

Vidare, många trådar från forskningsområdet yrkeskun-
nande och teknologis metodutveckling löper ihop i dialog-
seminariemetoden.2 Inte minst uttrycker metoden en genom-
tänkt hållning i frågan om vad som förbinder litteratur, 
fi losofi , idéhistoria och konst med yrkeskunnande och veten-
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skap. Denna hållning uttrycks i sättet att föra dialog; olika 
teman utforskas i samtalet genom associativa förbindelser, 
utvikningar och avvikelser. Jag har kallat detta för analo-
giskt tänkande, till skillnad från tänkande som bygger på 
induktion eller deduktion. Att tänka analogiskt innebär att 
refl ektera kring likheter och skillnader mellan olika företeel-
ser. Analogiskt tänkande dominerar i omdöme och handling 
och är av stor betydelse i bland annat utvecklingsprojekt, 
inom konstnärligt arbete, all slags problemlösning, samt de 
faser i forskningsarbetet som kräver uppfi nningsrikedom 
och fantasi. 

Efter att ha deltagit i ett antal doktorandkurser baserade 
på dialogseminariemetoden sedan 1999, efter samtal med 
deltagarna och med Bo Göranzon  och Maria Hammarén  har 
jag fått intrycket att det idag fi nns ett antal inte obetydliga 
skillnader i tolkningar av vad dialogseminariemetoden går 
ut på, vad den uträttar, och även vad som bör ingå som ett 
obligatoriskt inslag för att det ska fi nnas skäl att kalla den för 
dialogseminariemetod. I Maria Hammaréns avhandlingsar-
bete och de första tillämpningarna därefter användes meto-
den till att underlätta erfarenhetsutbyte. Men senare till-
lämpningar av metoden pekar på att den kan användas även 
i andra syften. Den sortens kunskap som metoden sätter i 
omlopp behöver inte enbart vara tyst kunskap. Till exempel 
på senare tid har Bo Göranzon i samtal och i föreläsningar 
betonat kartläggning av oenigheten inom en grupp, ”syste-
matisering av en kaotisk verklighet”, eller arbetet med en 
gemensam problemformulering som skäl nog att använda 
sig av metoden. Idag används dialogseminariemetoden i 
minst tre olika typer av situationer: (1) som metod för att i 
berättelsens form gestalta och förmedla erfarenhetsbaserad 
kunskap, (2) inom utbildning och grupphandledning av 
doktorander, (3) som metod för insamling av empiri i forsk-
ningen om yrkeskunnande.

Några frågor som jag ställer och försöker besvara: Vad är 
det som skiljer metodens utformning mellan olika tillämp-
ningar? Varför uppkommer dessa skillnader och hur hänger 
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de ihop med forskningsområdets metodtänkande i övrigt? 
Hur hänger föreställningar om forskarrollen och forsk-
ningsområdets karaktär ihop med dess forsknings objekt 
– yrkeskunnande? Varför ska man tillåta sig, eller rentav 
hänge sig åt avvikelser i samtalet? När tänker vi analogiskt 
och kan vi använda oss av analogiskt tänkande i samband 
med utveckling och tillämpning av vetenskapliga metoder? 
Vad är refl ektion och vilka är dess förbindelser med analo-
giskt tänkande? Hur kan refl ektion och analogiskt tänkande 
användas i en forskarutbildning? Vad är klassikernas och 
bildningens roll i det hela?

En del av dessa frågor har jag försökt besvara, en del står 
fortfarande öppna – där hoppas jag i alla fall ha fört frågorna 
ett steg vidare i den gemensamma begreppsbildningen som 
sker inom, och utom, forskningsområdet. 

Jag tänker mig minst två kategorier av läsare som kan 
vara intresserade av studien: (1) forskaren som är intres-
serad av metodfrågor vid studiet av yrkeskunnande, (2) den 
intresserade men oinvigde läsaren – som exempelvis yrkes-
verksamma användare av dialogseminariemetoden, studen-
ter, eller statens utbildningsadministratörer, som jag hoppas 
kunna förse med kommenterade exempel på vad dialog och 
refl ektion kan användas till och hur de kan iscensättas. 

Några ord om kapitelindelningen och om kapitlens inne-
håll.

Kapitel 1: Det tidiga metodtänkandet inom forsknings-
området. Här beskrivs metodtänkande samt föreställningar 
om forskarrollen som formulerades i arbetet med fallstudier 
kring datoriseringens långsiktiga påverkan på yrkeskun-
nande i perioden mellan ungefär 1970 och 1995. 

Kapitel 2: Dialogseminariemetoden. I det här kapitlet vill 
jag visa på vilket sätt det tidigare metodtänkandet utgör en 
utgångspunkt i formuleringen av dialogseminariemetoden 
i perioden 1996–1999. Den första tillämpningen av dialog-
seminariemetoden, ett mönsterexempel, beskrivs. Vad avvi-
kelser från detta exempel betyder i praktiken diskuteras.

Kapitel 3: KTH Advanced Programme in Refl ective Practice. 
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Kapitlet består av mina refl ektioner kring det empiriska 
materialet som jag till största del samlat in genom mitt eget 
deltagande i programmet under åren 2000–2005. Avvikelsens 
roll i dialogens rörelse längs associativa banor beskrivs och 
diskuteras, likaså begreppen refl ektion och mask. Här fram-
träder två viktiga begrepp, analogi och refl ektion, vilka för-
djupas i kommande kapitel.

Kapitel 4: Analogier. En inventering av situationer och 
exempel i vilka forskningsområdet talat om analogier och 
analogiskt tänkande tecknar dessa begrepps innebörd inom 
yrkeskunnande och teknologi och inför ett antal distinktio-
ner kring begreppen.

Kapitel 5: En dialog om analogier. Kapitlet utgör dels en 
fördjupning av några teman från det föregående kapitlet, 
dels ytterligare en presentation av mitt empiriska material. 
Kapitlet fungerar också som ett exempel på min metodolo-
giska ansats.

Kapitel 6: Refl ektion. Innebörden i begreppet refl ektion 
inom KTH Advanced Programme in Refl ective Practice utveck-
las med hjälp av en jämförelse med andra bilder av refl ek-
tion som fått genomslag i andra utbildningssammanhang. 
Klassikernas och bildningens roll inom forskarprogrammet 
beskrivs och diskuteras.

Kapitel 7: Refl ektioner kring metod. Här diskuterar jag 
mitt eget förhållande till dialogseminariemetoden som forsk-
ningsmetod, samt varför jag ser på avhandlings skrivande 
som en del av min metod. Jag föreslår också några uppslag 
till fortsatt forskning.

Slutligen – en avgränsning. Jag är medveten om att forsk-
ning om yrkeskunnande bedrivs inom andra discipliner och 
med andra metodologiska ansatser, exempelvis inom psy-
kologi, sociologi eller etnologi. Jag låter en jämförelse med 
denna forskning stå utanför ramen för min avhandling – till 
ett senare tillfälle. 
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Det tidiga metodtänkandet inom 
forskningen om yrkeskunnande 
och teknologi

Behov av nya metoder

Kan människans kunskap överföras till datorn? Frågan bör-
jade, i mer eller mindre nyanserad form, ställas allt oftare i 
samband med införandet av nya datatekniska tillämpningar 
i slutet av 1960-talet. En av de första tillämpningarna var 
inom operationsanalysen. Operationsanalys är en metodik 
som går ut på att tillämpa matematiska modeller för avbild-
ning av komplexa förhållanden som råder exempelvis i sam-
hället, organisationer eller företag. Det kan handla om att 
simulera ett framtida händelseförlopp vid införande av ny 
teknik eller att simulera de stora fl ygbolagens personalom-
sättning. Den centrala frågan är vad som går att formalisera 
i en sådan modell och vad som måste överlämnas till en 
kvalitativ bedömning. Den kvalitativa bedömningen utförs 
av experter som är förtrogna med verkligheten i fråga. Vad 
är det för kunskap som dessa experter besitter och som är 
relaterad till den ungefärliga delen av verkligheten som inte 
kan avbildas i matematiska formalismer? Forskningen om 
yrkeskunnande inriktad på frågor kring erfarenhet och prak-
tisk kunskap började med den typen av frågeställningar. 

Som matematiker arbetade Bo Göranzon  i slutet av 1960- 
talet med operationsanalys. Han började då intressera sig för 
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det problematiska i ansatsen att med matematiska modeller 
försöka avbilda en komplex social verklighet. Mellan 1972 
och 1977 ledde han två fallstudier kring datoriseringens 
effekter på yrkeskunnande.3 Erfarenheter från dessa studier 
låg till grund för PAAS-projektet (Perspektiv på analysverk-
tyg och arbetsformer i systemutveckling) som startade 1978 
vid det nyinrättade Arbetslivscentrum. PAAS var ett slags 
paraplyprojekt eller snarare ett forskningsprogram beståen-
de av ett antal delprojekt. Det viktigaste och största av dessa 
projekt var fallstudien som ingick i ALLFA-utredningen 
(ADB inom den allmänna försäkringen). Det var en par-
lamentarisk utredning tillsatt av Socialdepartementet med 
uppgiften att undersöka hur ”automatisk databehandling” 
skulle organiseras och hur den datatekniska plattformen vid 
försäkringskassorna skulle utformas inför 1980-talet och 
framåt, samtidigt som man skulle ta hänsyn till de anställdas 
yrkeskunnande så att de mest värdefulla delarna av det inte 
skulle gå förlorade vid övergången till ett datoriserat system. 
ALLFA-studien pågick mellan 1977 och 1981.4

I dessa långsiktiga fallstudier var det främst två obser-
vationer som fångade forskarnas intresse. Dels att dåtidens 
försök att överföra experternas yrkeskunnande till datorer 
tenderade att hamna i stora svårigheter, dels att de yrkes-
verksamma vars kvalifi cerade arbetsuppgifter ”överfördes” 
till datorer på lång sikt tenderade att tappa väldigt viktiga, 
men svårbeskrivbara delar av sitt kunnande. Varför var det 
så svårt att genom utfrågning komma åt kärnan i exper-
ternas kunskap? Ett avgörande val i sökandet efter ett svar 
på denna fråga var forskarnas medvetna avståndstagande 
från socialpsykologiskt färgade förklaringar, som exempel-
vis att experterna ljuger och inte vill formulera sig om sitt 
yrkeskunnande därför att de vill behålla sin makt och status, 
eller därför att de är oartikulerade, lata eller ut   tråkade.5 I 
stället fokuserade forskarna sitt sökande på epistemologis-
ka aspekter av erfarenhetsbaserat kunnande. Fokuseringen 
på svårbeskrivbara epistemologiska aspekter av yrkeskun-
nande ledde efter femton års forskning till en formulering 
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av begreppet tyst kunskap, som introducerades för första 
gången i Sverige i boken Datautvecklingens fi losofi .6 Ett vik-
tigt metodologiskt antagande som fanns från början var 
att konsten kunde användas som kunskapskälla när det gäll-
de att tala om tyst kunskap.7 I studierna kring tyst kun-
skap användes teater, skönlitteratur och bild som material 
genom vilket yrkesverksamma kunde refl ektera kring sitt 
kun nande.8 Redan sammansättningen av forskargruppen 
i dessa tidiga fallstudier kring den praktiska kunskapens 
episte mologi antyder något om forskningsområdets meto-
dologiska antaganden som kom att fi nnas kvar ändå till våra 
dagar. Forskargruppen bestod av en fi losof, en historiker, 
fl era arbetslivsforskare, språkvetare, en teaterproducent, två 
bildkonstnärer och en konstsnickare.9

Tyst kunskap

Den norske fi losofen Kjell S. Johannessen  började använda 
begreppet tyst kunskap redan i mitten av 1970-talet i sam-
band med sina studier av konsthistorikers vetande. Hans 
syn på begreppet hade förmedlats till den grupp av svenska 
arbetslivsforskare som 1983 gav ut boken Datautvecklingens 
fi losofi  genom Johannessens kollega Tore Nordenstam .10 Sex-
ton år efter utgivningen av Datautvecklingens fi losofi  blev 
begreppet tyst kunskap preciserat till sin aktuella utform-
ning i Johannessens bok Praxis och tyst kunnande (1999). Jag 
ger här en kort sammanfattning av Johannessens begrepp 
om tyst kunskap vilket är intressant i sammanhanget inte 
minst därför att det är den utformningen av begreppet som 
doktorander inom KTH Advanced Programme in Refl ective 
Practice förväntas ta till sig.

Johannessen  utvecklar sitt begrepp om tyst kunskap i 
kontrast till det logiskt positivistiska arvet. För de logiska 
positivisterna var det nödvändigt att det som var värt att 
kallas kunskap kunde vara artikulerbart i språklig form. Men 
denna syn på kunskap utestänger stora områden av mänsk-
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lig kunskap, som exempelvis estetisk och moralisk kunskap, 
eller de centrala delarna i olika yrkeskunskaper. Johannessen 
karakteriserar tyst kunskap som ”kunskap som man av 
logiska skäl inte kan formulera fullständigt i språklig form”. 
Kunskapen kan då, enligt Johannessen, delas in i påstå-
endekunskap, som fullt ut kan formuleras i språklig form, 
och tyst kunskap med sina tre aspekter; färdighetskunskap, 
förtrogenhetskunskap och omdöme. Påståendekunskap kan 
man till exempel läsa sig till i naturvetenskapliga läroböcker. 
Här kan det vara på sin plats att säga att det är viktigt att 
tyst kunskap i den meningen Kjell S. Johannessen beskriver 
den inte får förväxlas med outtalad kunskap, det vill säga 
sådan kunskap vi av olika skäl inte vill eller inte kan formu-
lera i språklig form trots att det i princip går att göra det.11

Hur ska man uppfatta skillnader mellan de tre aspekterna 
på tyst kunskap? Prototypen för färdighetskunskap är att 
kunna cykla, eller simma, det vill säga en sorts kunskap 
som fullt ut kan uttryckas genom utövandet av färdigheten. 
Detsamma kan inte sägas om förtrogenhetskunskap. Se till 
exempel på klangvetande, att veta hur en klarinett låter i 
olika situationer. Det handlar bland annat om att tveklöst 
kunna skilja klangen av en klarinett från klangen av en 
fagott eller en oboe. Denna kunskap är invävd i ett nät av 
påståendekunskap och färdighetskunskap, men ändå är den 
skild från dem, som exempelvis förtrogenhetskunskapen hos 
en kompositör, eller en dirigent som måste kunna åtskilligt 
mer om klarinettens klangregister än att kunna skilja den 
från andra instrument. Till slut omdöme eller urskiljnings-
förmåga som till exempel yttrar sig i förmågan att tillämpa 
allmänna principer på enskilda fall, exempelvis inom den 
moraliska kunskapen, eller kunskapen hos en forskare inom 
naturvetenskapen.12

Tyst kunskap är förbundet med praxis genom de tysta 
dimensionerna av regelföljande beteende. Här förankrar 
Johannessen  sin syn på tyst kunskap i en egen tolkning av 
Ludwig Wittgensteins  senfi losofi . Wittgenstein hävdar att 
alla försök att i verbalspråklig form formulera hur en regel 
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ska följas måste stöta på logiska hinder. Det handlar dels om 
att den som med en ny regel vill beskriva hur en regel ska 
följas hamnar i en oändlig slinga av ständigt nya regelformu-
leringar, dels om att en person inte kan vara ensam om att 
följa en regel. Vägen ut ur dessa svårigheter är att förankra 
regelföljande i praxis. Men hur tillägnar man sig praxiskun-
skap? Det sker genom att man studerar exempel på regelföl-
jande som tillhör praxisen i fråga samt utövar regelföljande 
inom den givna praxisen. Detta kräver att man uppövar en 
förtrogenhet med lärosituationens fysionomi för att kunna 
dra analogier till den nya situationen, färdighet i att utöva 
praxisen och omdöme för att kunna skilja de passande från 
de icke passande analogierna. Här fi nns en förbindelse till 
Michael Polanyis  gestaltpsykologiska syn på tyst kunskap, 
samt till Thomas S. Kuhns  betoning på det analogiska tän-
kandets centrala plats i den vetenskapliga rationaliteten.13 
Färdighet, förtrogenhet och omdöme är den tysta kunska-
pens tre aspekter. Därför kan praxiskunskap karakteriseras 
som ”tyst kunskap av helt grundläggande slag”.14 Den prax-
iskunskap som Johannessen diskuterar med utgångspunkt 
i Ludwig Wittgensteins senfi losofi  gäller praxiskunskap i 
användningen av begreppens språkliga uttryck. Observera 
att när vi säger att praxiskunskap kan karakteriseras som 
tyst kunskap av grundläggande slag betyder detta inte att 
den språkliga sidan har eliminerats ur praxiskunskapen. För 
”praxisar är trots allt språkinvolverande handlingssätt”.15 
Vidare, i och med att det handlar om färdighet, förtrogenhet 
och omdöme i användningen av begrepp, det vill säga att 
den språkliga kunskapen är en kunskap av handlingsmäs-
sig art, kan vi betrakta språkkunskap som prototypen för 
all praktisk kunskap.16 Med tanke på att språkkunskap är 
en sorts praxiskunskap av grundläggande karaktär kan det 
lugnt påstås att även all påståendekunskap vilar på en grund 
av tyst kunskap.17

Sammanfattningsvis, mångfalden av mänsklig kunskap 
låter sig inte fångas av det utsageorienterade kunskapsidea-
let. Att ha kunskap om något betyder i stället ”att kunna 
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uträtta något som den kunskapslöse inte kan göra”.18 De 
tysta aspekterna av vår kunskap kan också artikuleras, men 
på andra sätt än i ord. Kunskapens tysta aspekter uttrycks 
i stället som handlingar, gester, reaktioner, som utövandet 
av ett yrke, etc. Den tysta kunskapen kan traderas mellan 
individer och grupper av människor. Men traderingen är 
inte primärt av teoretisk art. Den sker i stället i konkreta 
situationer, där kunskapen utövas under vägledning av en 
kunnigare person på basis av exempel på utövande.19 I den 
mån det går att tala om tyst kunskap, sker det på ett indirekt 
sätt med hjälp av metaforer, analogier och liknelser.20

Att tala om tyst kunskap, är inte detta en motsägelse? Hur 
kan man exempelvis beskriva ”det väsentliga i Picassos måle-
ri under hans blå period, utan att visa några bilder”? Det går 
inte. Å andra sidan kan man ställa frågan: Hur ska man för-
klara storheten i Picassos måleri från den blåa perioden för 
någon, som betraktat detta måleri i åratal men inte förstått 
varför detta klotter anses vara stor konst, utan att tala om 
och kommentera bilderna.21 Svaret är att både visning och 
verbal handledning av seendet behövs för att leda någon till 
förståelse. Den estetiska praxisen är, med Johannessens ord, 
trots allt ett språkinvolverande handlingssätt. Kommentarer 
och muntliga anvisningar förekommer vid inlärningen av 
den tysta kunskapen vare sig det handlar om idrott, musik, 
glasblåsning, människokännedom, en ingenjörs bedömning 
av ett projekts tids- och budgetramar, eller en forskares 
kunnande i hanteringen av laboratorieutrustning. Att inte 
kunna fånga den tysta dimensionen verbalt handlar om att 
inte kunna fånga den uteslutande och exakt i form av påstå-
enden, men det är något annat än att säga att det är onödigt 
och omöjligt att överhuvudtaget tala om den. Annars skulle 
vi sitta och vinka till varandra i situationer i vilka vi har 
behov att förmedla praktisk kunskap, som Bo Göranzon  
brukar påpeka i seminarier då tyst kunskap kommer på tal. 
Frågan om förhållandet mellan det tysta kunnandet och 
språket handlar inte om att vi är dömda att stå stumma 
inför det outsägliga; det handlar i stället om vilken sorts 
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språk vi kan använda oss av för att ringa in och närma oss 
det outsägliga. 

En jämförelse mellan forskningsområdets uppfattning om 
den tysta kunskapens natur och en uppfattning tagen ur den 
aktuella managementlitteraturen illustrerar missförstånd 
som kan uppstå vid användningen av begreppet tyst kun-
skap. De japanska forskarna Ikujiro Nonaka och Hirotaka 
Takeuchi har blivit kända för sin behandling av begreppet 
tyst kunskap i boken The knowledge creating company (1995).

Enligt Nonaka och Takeuchi kan tyst kunskap omvandlas 
till explicit, genom användning av metaforer och analogier. 
De menar också att omvandlingen av tyst till explicit kunskap 
är kärnan i skapandet av ny kunskap, kärnan i innovations-
processen. De stöder sitt resonemang på fl era exempel som 
handlar om skapandet av nya koncept i affärssammanhang. 
Honda samlade sina anställda kring idén om en ny bilmodell 
genom att använda metaforen ”Lång pojke” och ”människa 
maximum, maskin minimum”. På Canon utvecklades en idé 
till ett helt nytt koncept för en kopiatortrumma genom ana-
logi till en billig ölburk. Men, vad är egentligen innehållet i 
tyst kunskap som överförs med slogans som dessa?

Nonaka och Takeuchi delar tyst kunskap i två komponen-
ter. Den första komponenten kallar de för teknisk och den 
andra för kognitiv. Den tekniska komponenten innehåller 
en yrkesmans ”know-how”, det vill säga hur man går till 
väga för att få någonting gjort. Den kognitiva komponen-
ten innehåller yrkesmannens värderingar, normer, mentala 
modeller och tro. Det som förbryllar i deras analys är att de 
verkar mena att båda komponenterna av tyst kunskap går 
att omvandla till explicit form, medan alla exempel som de 
tar upp i själva verket bara belyser överföring av den kog-
nitiva komponenten. Slogans kan i bästa fall skapa något 
slags gemensam föreställning om hur en ny produkt, process 
eller organisation kan se ut när den är färdigställd. De kan 
bidra till att gruppens ansträngningar riktas åt samma håll. 
Jag antar att den färdiga produkten i det här fallet är det 
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som har blivit explicit. Men hur når man dit, vilken är den 
konkreta kunskapen som behövs i varje steg till den färdiga 
produkten? Hur kan man göra själva know-how, eller den 
tysta kunskapens tekniska komponent, explicit?

Jag kan inte förmedla min kunskap om projektledning 
eller glasblåsning genom att säga ”Vi chansar” (”Let’s gam-
ble”, en annan av Nonakas och Takeuchis  exempel) eller 
”Låt tusen blommor blomma”. Med dessa ord kan jag tro-
ligen påverka mina lyssnares inställning och avdramatisera 
den uppgift som väntar. Sedan måste de ändå lära sig många 
konkreta steg som leder till målet. Dessa steg är i sig präg-
lade av mina personliga förutsättningar och förhållnings-
sätt, som exempelvis beror på mina värderingar och min 
personliga erfarenhet, men även genom ett antal handfasta 
färdigheter. Detta går visserligen att lära ut genom ett mäs-
tare-lärling-förhållande, där mästaren och lärlingen arbetar 
tillsammans och där lärlingen försöker härma mästarens sätt 
att arbeta. Men ett mästare-lärling-förhållande innebär inte 
omvandling av tyst kunskap till explicit kunskap. Det inne-
bär ”omvandling ” från tyst till tyst kunskap.22 I Nonakas 
och Takeuchis resonemang kan jag därför inte se mer än ett 
svar på frågan om hur det går till vid omvandlingen av det 
de kallar kognitiv tyst kunskap till explicit kunskap. Jag ser 
inte att de svarar på frågan om hur man omvandlar det de 
kallar teknisk tyst kunskap till explicit kunskap. Skillnaden 
i uppfattningen om den tysta kunskapens natur är slående. 
Medan Nonaka och Takeuchi hävdar att tyst kunskap går 
att omvandla till explicit, förnekas denna möjlighet med 
emfas inom forskningsområdet yrkeskunnande och tekno-
logi. Observera att kunskap i en mening kan göras explicit 
både hos Nonaka och Takeuchi och inom forskningsområ-
det yrkeskunnande och teknologi; genom att visa och på 
andra icke-verbala sätt uttrycka kunskapen.23 Den avgö-
rande skillnaden i explicitgörandet av kunskap ligger i forsk-
ningsområdets uppfattning att tyst kunskap inte fullständigt 
kan uttryckas i verbalspråklig form, medan Nonaka och 
Takeuchi tycks tro att detta är möjligt bara man använder 
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sig av metaforer och analogier eller ”lyckas” beskriva någons 
handlande i form av explicita regler. 

Denna skillnad leder följaktligen till en skillnad i vad man 
i en konkret situation gör för att lägga upp arbete med det 
som idag populärt kallas för ”knowledge management”.

De första avhandlingarna

De första avhandlingarna som skrevs inom ämnet hade 
beskrivningen av den praktiska yrkeskunskapen som fokus. 
Bo Göranzons  avhandling Det praktiska intellektet (1990) 
har sin utgångspunkt i ett problem som uppstod i sam-
band med datoriseringen inom det svenska skogsbruket i 
början av 1970-talet. Forskaren inbjöds till lantbruksstyrel-
sen för att hjälpa till med förklaringen av en ovanlig kon-
fl ikt som uppstått vid lantbruksnämnderna. Skogsmästarna 
vid lantbruksnämnderna vägrade att sitta vid termina-
ler och använda det nya datasystemet som var konstru-
erat för att hjälpa dem i kalkyleringen av skogsbeståndet. 
Datorprogrammet var uppbyggt kring bedömningar som 
skogsmästarna förväntades mata in vid fl era kritiska punk-
ter i beräkningsprocessen. I och med att skogsmästarna 
oväntat vägrade be   fatta sig med datasystemet tvingades en 
annan yrkesgrupp, dataoperatörerna, att ta deras plats vid 
terminalerna. Situationen blev ohållbar eftersom dataopera-
törerna saknade de kunskaper om skog som krävdes för att 
göra bedömningar under körningar av programmet. Därmed 
äventyrades kalkylernas kvalitet. Samtidigt observerades det 
att skogsmästarna höll på att tappa sin förmåga att göra 
bedömningar när de inte längre själva utförde beräkningar. 
Organisationens ledning var splittrad i sin tolkning av vad 
problemet berodde på. Konfl ikten uttrycktes i första hand 
genom relationen mellan systemutvecklaren och en person 
ur ledningen. Systemutvecklaren anklagades för att inte ha 
utfört utbildning av personalen och dokumentation av sys-
temet på ett tillfredsställande sätt, ett argument som satte 
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makt förhållandena i centrum. Systemutvecklaren var dock 
en djupare förklaring av konfl ikten på spåret. Han hävdade 
att problemet i stället berodde på olika uppfattningar om 
förhållandet mellan datasystemet och de människor som 
arbetade med det. Bo Göranzon utvecklar detta intryck till 
en formulering att konfl ikten berodde på olika kunskapssyn 
som i sin tur satte en stark prägel på parternas verklighets-
uppfattning. De som anklagade systemutvecklaren för slarv 
och maktmissbruk kunde inte se att deras krav på honom 
var orimliga, eftersom de förväntade sig att skogsmästarnas 
tysta kunnande kunde programmeras in i datasystemet.

Maja-Lisa Perbys  avhandling Konsten att bemästra en pro-
cess: om att förvalta yrkeskunnande (1995) har som grund två 
djupgående fallstudier kring yrkeskunnande hos processo-
peratörer inom pappers- och massaindustri samt petroke-
misk industri utförda vid två svenska fabriker. De utom-
stående som kommer till en arbetsplats faller lätt offer för 
klichéartade föreställningar om vad de anställdas yrkeskun-
skaper går ut på. Till exempel att operatörernas arbete är 
enkelt och att deras roll är att vakta anläggningen sittande 
framför dataskärmen medan automatiken sköter processen, 
att de inte behöver ha någon kontakt med verkligheten och 
inte behöver använda sin kropp och sina sinnen, att arbetet 
utspelar sig på det intellektuella planet och att manipula-
tionen av den ena processen är lik manipulationen av den 
andra, att arbetets innehåll i och med datoriseringen blivit 
mer och mer abstrakt etc. Perby hävdar i stället att det bara 
är de yrkesverksamma i en konkret situation som på bästa 
sätt kan beskriva vad deras yrkeskunnande handlar om. 
Avgörande för att forskaren ska kunna få en rättvisande bild 
av informanternas yrkeskunnande är att studien pågår under 
lång tid. Maja-Lisa Perbys fallstudier hade pågått mellan 
1989 och 1995. Det empiriska materialet som tolkades i stu-
dierna hade samlats in genom upprepade samtal med infor-
manter och deltagande observation på arbetsplatser, vid 
forskningsseminarierna med fl era informanter närvarande 
samt vid besök vid andra företag inom processindustrin.
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Observationen har haft en underordnad roll. Det som 
Maja-Lisa Perby  har kunnat formulera om karaktären på 
processoperatörernas arbete har hon fått veta främst genom 
många och upprepade samtal med ett femtontal informanter 
av vilka två på respektive arbetsplats var huvudinformanter. 
Det avgörande i metodmässigt hänseende är att det som fors-
karen får veta om informanternas yrkeskunnande förmedlas 
genom deras berättelser om situationer där yrkeskunskapen 
kommer till uttryck. Ett genomgående drag i avhandlingen 
är att det som i ett första samtal framstår som en oväsentlig 
anmärkning ofta under upprepade samtal växer till något 
väldigt viktigt. Ett för utomstående obetydligt eller dunkelt 
uttryck kan nämligen ha väldigt speciell betydelse för yrkes-
utövarna. Exempel på sådana uttryck som Maja-Lisa Perby 
lyfter fram som nycklar för förståelse av operatörernas yrkes-
kunnande är ”fabriken som en uppsättning personligheter”, 
”att vara fabriken”, ”att känna med fabriken”, att fi skare 
vid omskolning blir bästa processoperatörer, etc. Att förstå 
sådana uttryck kräver en aktiv tolkningsinsats. Vidare har 
Maja-Lisa Perby vid fl era tillfällen använt skönlitteratur för 
att med dess hjälp fördjupa sin tolkning, exempelvis genom 
att hämta uttryck som på ett träffande sätt fångar vad ope-
ratörernas praktiska kunnande går ut på. Till exempel roma-
nen Mr Palomar av Italo Calvino  i vilken Calvino genom herr 
Palomar beskriver hur svårt det kan vara att välja ut en våg i 
ett stormande hav och följa den med blicken. Maja-Lisa Perby 
hämtar härifrån en metafor som fördjupar läsarens förståelse 
för hur processoperatörer gör för att behålla helhetsbilden 
över processerna i fabriken. Eller romanen Donau av Claudio 
Magris  som för Perby står som modell för hur man närmar 
sig ett komplext fenomen som operatörernas yrkeskunnande 
är. Här använder forskaren skönlitteratur som ett slags fi lter 
genom vilket hon tolkar det hon ser. Under senare hälften av 
1990-talet kommer skönlitteraturen i en alltmer ökande grad 
att användas inom forskningsområdet yrkeskunnande och 
teknologi som läsimpuls för informanter och inte bara som 
forskarens tolkningsredskap. 
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Av tanken att informanternas yrkesspråk erbjuder led-
trådar som forskaren måste utveckla och fördjupa följer 
också föreställningen om att det enda sättet att göra en 
trovärdig beskrivning av en grupps yrkeskunskap är att låta 
denna kunskap växa fram i dialog med gruppen. Detta är 
något annat än det analytiska tillvägagångssättet som enligt 
Perby  främst karaktäriseras av strävan att dela det studerade 
fenomenet i väl avgränsade beståndsdelar. Studiens centrala 
resultat sammanfattar hon i uttrycket ”den oupplösliga för-
bindelsen”. Kunskapen om helheten är oupplösligen för-
bunden med kunskapen om detaljen, bilden på skärmen 
med känslan för den fysiska utrustningen i fabrikshallen, det 
abstrakta i trendkurvor som visas på skärmen med det som 
sker i rören ute i anläggningen, och så vidare.

Att forskarens insikter växer gradvis till en komplex bild 
som inte går att förutse under studiens gång är också skälet 
till att forskaren inte kan ha någon hypotes om den speci-
fi ka yrkeskunskapens natur. Det är intressant att notera att 
Maja-Lisa Perby  inte nämner ordet tyst kunskap en enda 
gång i sin avhandling. Enligt min mening närmar hon sig 
ändå begreppet på ett indirekt sätt genom att exempelvis 
identifi era processoperatörernas yrkeskunnande som knu-
tet till kropp, sinnen, seende och det komplexa som inte 
går att beskriva analytiskt. Genom att ta till metaforiska 
uttryck i beskrivningen av kunskapen förmedlar hon insik-
ten om det problematiska i ansatsen att fånga den prak-
tiska kunskapen i exakta verbalspråkliga formuleringar. 
Detta stämmer väl med formuleringar om den tysta kun-
skapens natur som ut  arbetats av till forskningsområdet 
knutna fi losofer.

En jämförelse med den 
hypotetisk-deduktiva metoden
Här vill jag göra en avvikelse för att refl ektera kring begrep-
pet hypotes i samband med forskningen om yrkeskunnande. 
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Maja-Lisa Perby  uttrycker ett motstånd mot begreppet som 
jag mött även på andra håll sedan jag själv började forska 
inom området. De äldre doktoranderna som jag mötte på 
forskarkurser hävdade ibland att begreppet hypotes inte 
kunde användas inom forskningen om yrkeskunnande. Detta 
yttrades med självklarhet även av forskare som var nära att 
disputera och hade sina avhandlingar i princip klara. Men är det 
verkligen så självklart? Dialogseminariemetoden används 
för närvarande i ett antal forskningsprojekt. Kan det inte 
vara så att något prövas genom metoden och i så fall vad? 
Hur förhåller sig forskarens förförståelse när hon möter en 
yrkesgrupp till idén om hypotes så som den vanligen uppfat-
tas inom naturvetenskapen, och fi nns det verkligen skäl att 
till varje pris undvika användning av begreppet i en huma-
nistisk disciplin?

I det följande kommer jag först att redogöra för hur 
hypotesbegreppet används inom naturvetenskap. Därefter 
kommer jag att presentera en läsning av Bo Göranzons  av -
handling Det praktiska intellektet genom vilken jag vill visa att 
det även inom forskningen om yrkeskunnande kan fi nnas 
plats för begreppet hypotes, för att avsluta med en jämfö-
relse av de två sätten att använda begreppet. Jämförelsen, 
tror jag, kan bidra till en belysning av forskarrollen inom 
forskningsområdet och därmed också skapa en fördjupad 
förståelse för användningen av dialogseminariemetoden. I 
boken Kunskapsbegreppet i praktisk fi losofi  säger fi losofen Allan 
Janik  något om fallstudiernas status:

Fallstudier är i sig själva bara samlingar av exempel som gör 
anspråk på att vara typiska. … Därigenom strukturerar fallstu-
dierna en kommande forskning och kan användas som referens 
av yrkesutövarna i fråga, om deras praktik skulle hamna i kris. 
Framför allt står studierna i centrum för den kritiska diskussio-
nen inom yrket. … Deras resultat är alltid avsedda att utvär-
deras internt av en grupp yrkesutövare och är öppna för vidare 
diskussion i kompetenta yrkeskretsar.24
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Citatet väcker ett antal frågor. Studierna skrivs framför allt 
för den studerade yrkesgruppen. Men varför skrivs de då i 
form av akademiska avhandlingar? Hur är det med utomstå-
ende, som exempelvis statens utbildningsadministratörer, 
kollegor vars forskning berör yrkeskunskap, men genom 
en annan teoretisk ansats, eller den intresserade allmän-
heten överhuvudtaget? Kan de lära sig något av dessa stu-
dier? ”Kom petenta yrkeskretsar”, omfattar denna beteck-
ning även andra yrken? Ska fallstudierna studeras först när 
en yrkespraktik hamnat i kris eller kan man tänka sig att 
använda dem för att utveckla det vardagliga yrkeskunnandet 
så som var fallet med Bo Göranzons  och Maria Hammaréns  
Combitech -studie? Låt mig börja med att med hjälp av be -
greppet om hypotes refl ektera kring hur fallstudierna kan 
”strukturera” kommande forskning.

Vad står begreppet hypotes för i en gängse bok i vetenskaps-
teori? I boken Argumentationsteori, språk och vetenskapsfi losofi  
beskriver Føllesdal  m. fl . den hypotetisk-deduktiva metoden 
som ett tillvägagångssätt vid kunskapssökande i vetenskap-
liga sammanhang. Inom den hypotetisk-deduktiva meto-
den betraktas påståenden och uppfattningar som vi inte är 
säkra på som hypoteser. Ur hypoteser härleds konsekven-
ser som sedan prövas mot observationer, erfarenhet eller 
mot ett sammanhang av välgrundade uppfattningar. Efter 
prövningen kan hypoteserna modifi eras, kompletteras med 
andra hypoteser, och så vidare.25

Føllesdal  m. fl . anger ett klassiskt exempel som modell för 
hur forskning baserad på den hypotetisk-deduktiva metoden 
bör gå till. Det handlar om Ignaz Semmelweis arbete avse-
ende barnsängsfeber på ett sjukhus i Wien under åren 1844–
48. Sjukhusstatistiken visade att det var stor skillnad i död-
ligheten i barnsängsfeber mellan sjukhusets två avdelningar. 
På avdelning I var dödligheten, uttryckt i procent, under 
en period av fl era år mer än tre gånger större än på avdel-
ning II. Semmelweis försökte fi nna orsaken till den höga 
dödligheten genom att pröva olika hypoteser. Han prövade 
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både hypoteser som var vanliga på den tiden och sina egna 
hypo teser. Jag ger exempel på tre i en lång rad av Semmelweis 
hypoteser: (1) barnsängsfeber berodde på olämpligt kosthåll, 
(2) kvinnor insjuknade för att de blev smittade med ”lik ämne” 
från en avliden, (3) barnsängs feberns orsak var ”förruttnelse-
produkter” från levande eller döda organismer. Hypotes 
(1) prövade han genom att  variera matkvaliteten på avdel-
ningarna. Hypotesen förkastades därför att dess förmodade 
konsekvenser inte stämde med det som kunde observeras. 
Hypotes (2) visade sig vara på rätt spår. Medicinstudenter 
som rutinmässigt deltog i obduktioner arbetade även som 
förlossningsbiträden vid avdelning I där dödligheten var 
större. Semmelweis observerade att hans egna fi ngrar stank 
efter att han hade deltagit i obduktioner men att han kunde 
ta bort lukten genom att tvätta händerna i klorkalklösning. 
Om hans hypotes stämde skulle dödligheten på avdelning I 
sjunka om vårdbiträdena började tvätta händerna i klorkalk-
lösning. Detta visade sig stämma. Hypotes (3), som ligger 
när mare det vi idag vet om hur smittspridning uppstår, var 
en modifi ering av hypotes (2). Även den visade sig stämma 
efter prövning genom observation.26

Føllesdal  m. fl . defi nierar hypotes som ett påstående som 
(i) vi inte är helt säkra på att det är sant och (ii) som vi här-
leder logiska konsekvenser ur, antingen för att pröva hypo-
tesen eller för att förutsäga något eller för att förklara något. 
De logiska konsekvenserna härleds enligt modellen:

Om H (hypotes) så F  premiss 1
F (observation)   premiss 2
H     slutsats

Observera att denna slutledning inte är ett logiskt giltigt 
argument eftersom den inkluderar induktionsproblemet. 
Även om vi har observerat något 100 gånger är det inte säkert 
att vi kommer att observera det 101:a gången. I princip räcker 
en enda observation som inte överensstämmer med förutsä-
gelsen i formen ”om … så …” för att kullkasta hypotesen.
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Ger detta enkla exempel en rättvisande bild av vad forsk-
ning är och när den börjar? Bara med detta exempel som 
grund är det lätt att förledas till intrycket att all forskning 
börjar med formulering av hypoteser och fortsätter med 
härledning av konsekvenser, prövning och modifi ering av 
hypoteser. Detta är missvisande, för det fi nns exempel där 
formulering av hypoteser sker snarare i slutet av forsk-
ningsprocessen. Forskningsprocessen som presenteras i Bo 
Göranzons  avhandling anser jag vara ett sådant exempel. 
Dessutom inkluderar exemplet en formallogisk slutledning i 
prövningen av hypoteser, med det formallogiska kravet knu-
tet till själva defi nitionen av vad en hypotes är. Vidare utvid-
gar Føllesdal  m. fl . sin framställning till att hävda att även 
den hermeneutiska metoden kan ses som ”den hypotetisk-
deduktiva metoden använd på meningsfullt material, det 
vill säga texter, konstverk, handlingar osv.”. Det leder vidare 
till slutsatsen att det som förenar humaniora och naturve-
tenskap är den hypotetisk-deduktiva metoden. Detta hör till 
den så kallade enhetstesen inom vetenskapsfi losofi n. Jag tror 
inte att deras stränga defi nition håller om man vill tala om 
användningen av hypoteser inom hermeneutiskt orienterad 
forskning. Det är högst tveksamt att den håller även när det 
gäller annan humanistisk forskning. Inom forskningen om 
yrkeskunnande, till exempel, kan prövning av hypoteser ske 
genom att forskaren visar på en analogi mellan hypotesen 
och objektet som hypotesen prövas mot i stället för att dra 
en formallogiskt giltig slutledning.

Därför vill jag i mitt fortsatta resonemang lätta på det 
formallogiska kravet och helt enkelt kalla ett antagande som 
vi inte är säkra på för en hypotes, som vi därför prövar mot 
observationer, erfarenhet eller mot ett sammanhang av väl-
grundade uppfattningar.

I det följande presenterar jag en läsning av Bo Göranzons  
avhandling Det praktiska intellektet i termer av hypotesfor-
mulering och -prövning. Som jag tidigare sa inbjöds forska-
ren till lantbruksstyrelsen för att hjälpa till med förklaringen 
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av en ovanlig konfl ikt som uppstått vid lantbruksnämn-
derna.

I detta skede hade Göranzon  en vagt formulerat hypotes 
som gick ut på att problemet handlade om skilda språkbruk 
som i sin tur på något sätt bottnade i skilda verklighetsupp-
fattningar. En av de inblandade i konfl ikten, systemutveck-
laren, var redan problemet på spåret genom att hävda att 
problemet berodde på olika uppfattningar om förhållandet 
mellan datasystemet och människor som skulle använda det. 
Hypotesen kunde formuleras tack vare Göranzons tidigare 
erfarenhet av systemutvecklingsarbete på FOA samt samtal 
med fi losofen Tore Nordenstam .

Skiljelinjen gick främst mellan de professionellt ansvariga för 
verksamheten och de matematiskt skolade operationsanalyti-
kerna. Spänningarna pekade på en grundläggande svårighet, 
nämligen möjligheten att överbrygga motsättningarna mellan 
skilda fackspråk, som i sin tur var ett uttryck för skilda verklig-
hetsuppfattningar. Detta är en fråga av kunskapsteoretisk natur 
som är ett centralt tema i denna avhandling.27

Genom samtal och intervjuer med informanter prövades 
hypotesen mot ett sammanhang av informanternas uppfatt-
ningar om vad problemet bestod av. Intervjuerna bekräftade 
att forskaren var på rätt spår, men tolkningen behövde en 
fördjupning. I kapitel 3 tar ett idéhistoriskt resonemang 
vid som leder till olika preciseringar och utvidgningar av 
hypotesen. Det konstateras att det fi nns en stark förbindelse 
mellan vår kunskapssyn och vår språksyn, samt att exakta 
vetenskaper har sina begränsningar när det gäller beskriv-
ningar av verkligheten. En avgörande impuls i den fortsatta 
preciseringen kommer från oväntat håll – från teatern och 
regissören Alf Sjöberg . Ett symposium med Alf Sjöberg som 
inledare stimulerade till ett fortsatt arbete med att formu-
lera relationen mellan konst och vetenskap. Frågan var om 
konst kunde uttrycka något som vetenskap inte kunde. Ett 
par år senare, vid ett nytt symposium med anknytning till 
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Dramatens uppsättning av Willy Kyrklunds Gudar och män-
niskor, formulerades en ny hypotes:

Här har konsten en funktion att lyfta fram och göra synligt 
sådana fenomen som kräver ett gestaltande språk för att bli 
åtkomliga för refl ektion. Med andra ord: konsten är ett språk 
som kan ge hjälp att studera långsiktiga aspekter på relationen 
människa-maskin.28

Denna hypotes prövas alltjämt i forskningen om yrkeskun-
nande. Den har prövats i Maria Hammaréns  avhandling i 
arbetet med systemutvecklarna på Combitech  Software och 
den har prövats under många år inom Dialogseminariet på 
Dramaten som inte utan anledning har kallats för ett labo-
ratorium för kunskapsteoretisk refl ektion inom forsknings-
området yrkeskunnande och teknologi.29 Ett nära samarbete 
med fi losofer ledde så småningom till formulering av begrep-
pet ”tyst kunskap” som utgjorde en precisering av uttrycket 
”fenomen som kräver ett gestaltande språk”.

Nu är vi i läget att formulera en hypotes som kan förklara 
konfl ikten vid lantbruksnämnderna: Delar av lantbrukssty-
relsens ledning hyser ”drömmen om det exakta språket”, som 
omfattar idén om att all sorts kunskap kan verbaliseras och 
formaliseras, vilket leder till ett försök att överföra de vita-
la delarna av skogsmästarnas kunskap till ett datasystem.30 
Skogsmästarna är å andra sidan genom sin långa erfarenhet 
av skogsvärdering medvetna om fenomenet tyst kunskap – 
som i deras fall uttrycks som bedömningsförmåga – även om 
de är ur stånd att verbalisera sin insikt. Därför vägrar de att 
befatta sig med ett datasystem som påstås kunna ta över deras 
arbete. Till skillnad från exemplet om Ignaz Semmelweis 
forskning formuleras här hypotesen först i slutet av avhand-
lingsprojektet.

Resultaten från Göranzons  studie har relevans för fram-
tida forskning om yrkeskunnande. Detsamma gäller även 
Maja-Lisa Perbys  studie. Med dessa två studier som underlag 
kan nu de yngre forskarna utgå från hypotesen som lyder: 
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Om formaliseringen av kunskaper på en arbetsplats drivits 
för långt kan man förvänta sig att det uppstår problem 
efter som all kunskap inte är formaliserbar. Och omvänt, 
har det uppstått problem vid försök till formalisering av 
kunskaper, fi nns det anledning att leta efter orsaken i 
syn en på kunskap och språk hos de som vill genomdriva 
formaliseringen.

Men att förvissa sig om att problemen är av kunskaps-
teoretisk art är inte lika enkelt som att göra en naturveten-
skaplig observation. Nya situationer kan bara ses i analogi 
till situationer som Göranzon  och Perby  beskrivit, det vill 
säga i ljuset av en tolkning. Detta är något annat än att kon-
statera att en patient har blivit sjuk efter att läkaren berört 
hennes sår med smutsiga händer. Om man talar i termer av 
observationer som bekräftar eller kullkastar en hypotes så 
är i exemplet Semmelweis observationen alltid i stort sett 
likartad. En patient insjuknar alltid med samma symptom 
efter att såret kommit i kontakt med vissa smittoämnen, 
medan observationen i exemplet där en annan forskare lär 
sig något av Göranzons och Perbys forskning handlar om att 
se likheter och skillnader mellan situationer som föreställer 
komplex social verklighet, vilket förutsätter ett omfattande 
tolkningsarbete.31 Till slut vill jag påpeka att den ovanstå-
ende läsningen av Göranzons avhandling inte bör ses som  
en sammanfattning. Det är bara ett exempel på en av fl era 
tankebanor som går att utläsa i avhandlingen och som jag har 
använt för att resonera kring möjligheten att använda begrep-
pet hypotes inom forskningen om yrkeskunnande.

Den metodologiska förebilden för de båda avhandlingarna 
var fi losofen Tore Nordenstams  studie Sudanese Ethics (1968). 
Nor den stam hade beskrivit några centrala begrepp inom 
su  da nesisk etik genom att använda sig av ett antropologiskt 
förfaringssätt. Han lyckades komma åt det väsentliga inom 
den sudanesiska etiken genom upprepade samtal med bara 
tre informanter, hans studenter vid universitetet i Khartoum. 
Huvuddelen av hans samtal med informanter utspelades i 
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semi narieform. Han höll åtta seminarier. Bara på fyra av 
dessa åtta seminarier fanns det dessutom fl era än en infor-
mant närvarande. Han bandade samtalen, skrev ut dem, 
tolkade och prövade sin tolkning i nästa samtal med samma 
informanter. Det viktigaste i hans tillvägagångssätt var åter-
kopplingen han kunde få angående sin förståelse av vad som 
hade sagts på det föregående seminariet. På detta vis för-
säkrade han sig om att hans tolkning höll i informanternas 
ögon. Förutom seminarierna förde han även individuella 
samtal med informanter samt studerade deras uppsatser. 
Detta är en väsensskillnad gentemot den i samhällsvetenska-
pen och företagsekonomin vanliga metodologin att genom 
enkäter samla ett statistiskt underlag som antas säkra forsk-
ningsresultat. Även observation får här en underordnad roll 
i förhållande till dialog.

Senare har Nordenstam  i samarbete med Bo Göranzon  
formulerat tre kriterier för ”validering” av tolkningar inom 
handlingstolkande hermeneutiska discipliner. Dessa krite-
rier har sedan dess varit ett riktmärke i den metodologiska 
utformningen av fallstudier kring yrkeskunnande.

Termerna ”validera” och ”invalidera” kan lika gärna bytas ut 
mot termer som ”bekräfta” och ”bestyrka” respektive ”veder-
lägga” och ”avkräfta”, om man så vill. I anknytning till engelskt 
språkbruk talar man ibland också om att ”konfi rmera” och ”dis-
konfi rmera” antaganden i vetenskapliga sammanhang. Om man 
så vill kan man gärna tala om ”hypoteser” och ”teorier”, där jag 
använder orden ”beskrivningar” och ”analyser”. Terminologin 
är inte så viktig på detta förberedande stadium.32

... När det gäller validering i handlingstolkande hermeneutiska 
discipliner, har vi skiljt mellan tre kriterier för bra tolkningar 
(validitetskriterier):

(1) tolkningen är träffande (från de beskrivnas synpunkt i första 
hand)
(2) tolkningen förklarar det som de berörda gör (för utomstå-
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ende i första hand) [Nordenstam  påpekar två gånger att detta 
är ett avgörande kriterium]
(3) tolkningen fungerar som underlag för handling33

Forskningsområdets karaktär

Fram till 1996, då Bo Göranzon  och Maria Hammarén  
på    började arbetet med Combitech  Systems, har forsknings-
området utvecklat en distinkt profi l. Till att börja med, det 
bör betonas att forskningen inom yrkeskunnande i första 
hand har en problematiserande och perspektiverande karak-
tär i stället för att vara lösningsinriktad, som det mesta av 
arbetslivsforskningen var vid tiden då forskning om yrkes-
kunnande inleddes.34 Som Tore Nordenstam  formulerade 
redan 1978:  

… till skillnad från aktionsforskningen är det inte här fråga om 
att hjälpa till att genomföra en bestämd aktion, som skall leda 
till ett bestämt mål. Det gäller att medverka till att lägga beting-
elserna till rätta för en självförändringsprocess på längre sikt.35

Forskaren beskriver villkoren för utveckling, förvaltning 
och utbyte av kunskaper, hon hjälper de yrkesverksamma 
till insikt och förståelse för dessa villkor, men det är de 
yrkesverksamma själva som formulerar konkreta lösningar. 
Vid behov kan de ta hjälp av experter och modeller från 
andra discipliner. En skomakare som läser hermeneutiskt 
inriktade fallstudier om skomakarkonsten eller går på dia-
logseminarier kan genom detta bli en bättre skomakare men 
bara i en överförd bemärkelse. Han har fått ett perspektiv på 
och en insikt om den egna kunskapens natur, men detta är 
ingen ersättning för lärande som bör ske genom utbildning 
och framför allt genom utövande av yrket.  

Det är skillnad mellan denna forskarroll, som Nordenstam  
betecknar som rollen som leder till ”förändring genom för-
ståelse”, och två andra forskarroller som Nordenstam beskri-
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ver i samma artikel under beteckningarna ”förståelse utan 
förändring” och ”förändring utan förståelse”. ”Förståelse 
utan förändring” handlar om att forskaren ”skall vara en 
objektiv iakttagare av förlopp av olika slag. Forskarens upp-
gift är att försöka förstå förloppen men det faller utanför 
hans uppgifter att försöka ändra på förloppen.” ”Förändring 
utan förståelse” sker när forskaren avstår från att öka de 
anställdas förståelse för deras arbetssituation, ”annat än om 
det är nödvändigt för att kunna nå de fastlagda målen”.36 
Här är det egentligen ingen annan än den externa experten 
som har förståelse nödvändig för att genomföra en föränd-
ring.  

På grund av karaktären av kunskaper som forskaren inom 
yrkeskunnande intresserar sig för, är enkäter och på förhand 
utformade intervjumallar i stort sett oanvändbara för ett 
djupgående studium av ett specifi kt yrkeskunnande.37 Därav 
följer dialogens och fallstudiens primat som metodologiska 
verktyg. I dialogen mellan forskare och yrkesutövare växer 
beskrivningar av den situationsbundna och komplexa yrkes-
kunskapen fram under en längre tid. Därmed inte sagt att 
forskaren inte kan ha användning av sin förförståelse av de 
studerade företeelser som hon tillägnat sig genom tidigare 
forskning om liknande problematik.38

För att överhuvudtaget få yrkeskunnande åtkomligt för 
refl ektion använder man sig av konst. Konsten, i det här 
fallet teater, skönlitteratur och bild, får status som en kun-
skapskälla i sin egen rätt. Den används till att stödja både 
forskarens och yrkesutövarnas refl ektion. I perioden då 
forskningsområdet byggdes upp användes konsten mest till 
att stödja forskarens egen refl ektion. Senare, i och med ska-
pandet av dialogseminariemetoden, kom konsten att använ-
das mer systematiskt som så kallad impuls eller mask för att 
stimulera yrkesverksammas, doktoranders och studenters 
refl ektion kring yrkeskunnande.39

En annan sak som har bidragit till forskningsområdets 
speciella karaktär är dess förbindelse med Dialogseminariet 
vid Dramaten, tidskriften Dialoger, samt förlaget Dialoger 
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som publicerar böcker med anknytning till områdets kun-
skapsteoretiska bakgrund. För att betona att forskningen 
om yrkeskunnande har vuxit fram i ett speciellt samman-
hang har jag tidigare betecknat detta sammanhang som 
”Dialogseminariets forskningsmiljö”.40

Till sist vill jag nämna forskningsområdets betoning av 
språkets grundläggande roll för vår verklighetsuppfattning 
och tillägnelse av kunskap. Intresset för språk och dess för bin-
delse med yrkeskunnande har funnits med från början och 
har med tiden fördjupats och utvecklats genom in  satser av 
forskare som Kjell S. Johannessen  och Maria Hammarén . 

Sammanfattning

Kapitlet tecknar en idéhistorisk bakgrund till dialogsemi-
nariemetoden, fokuserad till perioden mellan cirka 1975 
och 1995. I den perioden skrevs två av forskningsområdets 
mönsterbildande avhandlingar, Bo Göranzons  Det praktiska 
intellektet och Maja Lisa Perbys  Konsten att bemästra en process.

Det systemteoretiska paradigmet uppvisade anomalier 
under 1960- och 1970-talens försök att överföra männis-
kans expertkunnande till datorn. Det var främst två saker 
som fångade forskarnas intresse. För det första gick det inte 
att genom direkt utfrågning i intervjusituationer verbalisera 
informanternas yrkeskunnande så pass exakt att den i sin hel-
het kunde överföras till regler och i ett nästa steg till maskiner. 
För det andra tenderade personer vars arbetsuppgifter över-
fördes till datoriserade system att med tiden tappa väsentliga, 
men svårbeskrivbara, delar av sitt yrkeskunnande.

Som svar på dessa anomalier började ett nytt paradigm 
att växa fram. Teatern, litteraturen, fi losofi n, idéhistorien 
och analogier mellan exempel från olika yrkesområden bör-
jade användas för att närma sig yrkeskunnandet med tysta 
inslag. Viktiga impulser kom från det ”humanistiska labo-
ratoriet” Dialogseminariet vid Dramaten. Konsten kom att 
betraktas som en kunskapskälla med relevans för frågor som 
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rörde yrkeskunnande. Nya indirekta metoder som byggde 
på dialog i stället för intervjuer eller enkäter utvecklades och 
innebörden i begreppet tyst kunskap preciserades i ett nära 
samarbete med fi losofer.

Under denna period var tänkande kring metod starkt 
in  spirerat av Tore Nordenstams  studie The Sudanese Ethics. 
Det centrala metodiska inslaget är att forskaren formulerar 
sin tolkning av det empiriska materialet tillsammans med 
sina informanter, genom långvariga samtal, i stället för att 
i enskildhet fundera över svar som informanterna en gång 
lämnat i enkäter eller intervjuer. Behovet av att genom dia-
log bygga upp en tolkning av vad informanterna säger träng-
er sig på i mötet med de tysta aspekterna av den praktiska 
kunskapen. I denna period utformades också en beskrivning 
och precisering av innebörden i begreppet tyst kunskap. Inne-
börden knöts till problematiken kring regelföljande med 
för ankring i Ludwig Wittgensteins  senfi losofi .

Jag gör en avvikelse för att refl ektera kring skillnader mel-
lan den hypotetisk-deduktiva metoden och yrkeskunnande 
och teknologis metodologi. I detta syfte gör jag en läsning av 
Bo Göranzons  avhandling i termer av hypotesformulering 
och – prövning. Poängen med avvikelsen är inte i första hand 
att bestämma om ordet hypotes har en plats i forskningen 
om yrkeskunnande och teknologi utan att med hjälp av 
kontraster i jämförelsen tydligare se de speciella dragen som 
utmärker det nya paradigmet och som bildar en grund till 
dialogseminariemetoden.
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Dialogseminariemetoden

Mönsterexemplet

I Maria Hammaréns  avhandling Ledtråd i förvandling (1999) 
 formuleras den tidigaste offi ciella presentationen av dialog-
semi na rie  metoden. Jag kallar den för mönsterexemplet unge-
fär i samma mening som fi losofen Tore Nordenstam  använ-
der i boken Från konst till vetenskap (1994): 

Kärnan i det som vetenskapshistorikern Thomas S. Kuhn  kal-
lar för ”pa radigm” och som jag i fortsättningen skall kalla för 
”mönster” är just ex emplariska bedrifter i form av experiment, 
teori, konstruktion, be greppsbildning, avhandlingsskrivande och 
dylikt som verksamheten på området i fråga i fortsättningen byg-
ger vidare på.41

Dialogseminariemetoden, så som den formulerats i Ham-
maréns  avhand ling, är en beskrivning av just en sådan exem-
plarisk be drift, i det här fallet en metodansats med tillhörande 
teoretiska antaganden. Hammarén skiljer på åtta moment i 
metodens ut formning: (1) läsning och skrivande, (2) hög-
läsning, (3)  kollektiv refl ektion, (4) utforskning av delta-
garnas episte mologiska perspektiv, (5) projektledarnas två 
roller: att leda dialogseminarium och att skriva idéprotokoll, 
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(6) kvalifi cering av nya läs- och skrivuppgifter, (7) bildande 
av fi ktiva begrepp samt (8) fortlöpande validering.42

(1) I det första momentet uppmanas deltagarna att läsa 
”med pennan i hand”, det vill säga att vara beredda att fånga 
upp refl ektioner kring den egna erfarenheten som dyker 
upp under läsningen. Refl ektionen initieras med hjälp av en 
läsimpuls.

Begreppet ”läsimpuls” är ett av Dialogseminariets vikti-
gaste  kännetecken. En yttre impuls till förs samtalet i form 
av högläsning av skönlitterära eller fi losofi ska texter, i form 
av musik eller en dialog framförd av professionella skåde-
spelare. Den yttre impul sens roll är att stimulera fantasi och 
refl ektion och väcka en inre dialog hos deltagarna genom 
att den i ett metaforiskt språk pekar på analogier till temat 
som diskuteras. Texter som har visat sig stimulerande på 
dialog seminarierna på Dramaten förs där för ofta in i dia-
logseminariemetoden. Utifrån läsarens anteckningar, som 
fångar hennes associationer till egen eller andras erfarenhet, 
sammanställs sedan en sammanhängande text. 

(2) På seminariet läser var och en sin text högt. De som 
lyssnar antecknar sina refl ektioner utan att avbryta läsaren.

(3) Därpå ges var och en möjlighet att kommentera det 
som just lästs. I detta moment tar den kollektiva refl ektio-
nen i form av dialog vid. Längden av enskilda inpass hålls 
dock begränsad av seminarieledaren för att alla ska komma 
till tals. Kritiken är strängt förbjuden.

Enligt Bo Göranzon  visar dialogseminariemetoden sin 
styrka i de faserna av den krea tiva processen då det är särskilt 
viktigt att inte slå ihjäl  lovande idéer i förtid genom hård kri-
tik, till exempel när en beskrivning av ett problem växer ur en 
kaotisk situation. Kulturgeografen Anne Buttimer har kallat 
dessa faser för ”initialfasen” och den ”inter subjektiva fasen” 
i artikeln ”Kreativitet och miljö”, Dialoger 1/1986. Artikeln 
har varit betydelse full för synen på begreppet kreativ process 
inom forsknings området yrkes kunnande och teknologi. Det 
fi nns ytterligare ett skäl till att kritiken är strängt förbjuden. 
Berättelserna som formuleras i dialog seminarierna har ofta 
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en djupt personlig karaktär – observera att det person liga är 
något annat än det privata – de berör berättarens person liga 
identitet, som i sin tur är oskiljaktigt förbunden med hen-
nes yrkeskunnande;42a sådana berättelser kan formuleras 
bara i en atmosfär av tillit grun dad på en djup respekt från 
lyssnarnas sida.

I stället för kritik efterlyses nya förbindelser och analo-
gier till temat som texten avhandlar, helst i form av exempel 
förankrade i deltagarnas egna erfarenheter.43

(4 och 5) Seminarieledaren har en viktig roll. Han upp-
träder som regissör. Det gäller att ha en överblick över det 
epistemologiska landskapet i vilket samtalet rör sig och att 
kunna erbjuda deltagarna jämförelser med andra epistemo-
logiska landskap. Detta görs genom korta föreläsningar, ut -
vikningar i exempel från konstnärlig verksamhet, och kräver 
både förmågan till aktivt lyssnande och bildning.44 I den 
form för dialogseminarierna som utvecklades i arbetet med 
Combitech  Systems leds seminarierna av två personer. Den 
andra personen skriver så kallat idéprotokoll. Beteckningen 
idéprotokoll valdes för att skilja det från de vanliga ”resulta-
torienterade beslutsprotokollen”. Idéprotokoll handlar om 
att fånga och påverka begreppsbildningen som sker i dia-
logen.45 

(6) Kvalifi cering av nya läs- och skrivuppgifter är projekt-
ledarnas uppgift. De utformar det kommande seminariets läs- 
och skrivuppgifter med utgångspunkt i en noggrann läsning 
av det föregående seminariets protokoll; refl ektionen från det 
föregående seminariet måste fördjupas och föras vidare. 

(7) ”Fiktiva begrepp” var beteckningar som i gruppens 
ögon på ett träffande sätt kunde fånga essensen i exempel på 
regelföljande som kom fram i texterna. Sådana beteckningar 
var i regel metaforiska. Till exempel fångade begreppet ”tratt-
kantarelleffekten” på ett träffande sätt systemutvecklarnas 
erfarenheter vid felsökning. En svampplockare kan erfara 
att han inte kan se de små svamparna trots ihärdigt letande. 
Plötsligt förvandlas seendet och svamparna påträffas över-
allt, även på de platser på vilka de var osynliga ögonblicket 
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innan. Systemutvecklarna på Combitech Systems vitt nade 
om att samma fenomen ofta uppstod vid felsökning i tekniska 
system.46 Problemet var att formella föreskrifter som regle-
rade systemutvecklarnas arbetssätt, som exempelvis amerikan-
ska CMM (Capability Maturity Model for Software), inte 
tillät något som helst utrymme för denna sorts fenomen som 
ändå var en påtaglig del av varje felsökares erfarenhet. Genom 
införandet av metaforen ”trattkantarelleffekt” och andra lik-
nande metaforiska uttryck utvidgades och preciserades det 
språk vilket systemutvecklarna behövde för att kunna samtala 
om sina erfarenheter.

(8) Det sista momentet, fortlöpande validering, hand-
lar om återkoppling som protokollskrivaren behöver få av 
deltagarna för att förvisa sig om att hennes återgivning av 
dialogen är träffande ur de berördas synpunkt.47

I artikeln ”Yrkeskunnande, berättelser och språk” knyter Maria 
Hammarén  samman och fördjupar en del av sina tan kar från 
avhandlingen om vad som sker i arbetet med dialogsemina-
riemetoden.48 Frågan som står i centrum för hennes resone-
mang är: Hur och när lär vi oss av erfarenhet, både vår egen 
och andras? Ett grundantagande är att begreppsbildning 
och erfarenhet hör ihop. Vi ser världen genom våra begrepp 
och begrepp i sin tur får innebörd i ett dialogiskt samspel 
med världen. För att kunna gripa våra erfarenheter på dju-
pet är det därför nödvändigt att försöka veckla ut begrep-
pens bildningsförlopp. Idealet vore att kunna redogöra för 
vilka situationer vi tillägnat oss våra begrepp i, genom vilka 
exempel och erfarenheter.49 Men alla våra minnen kan inte 
väckas viljemässigt. Därav knepet att försöka väcka minne 
med hjälp av läsimpulser.

Redogörelse sker i berättelsens form. Men berättelsen ska 
helst brytas mot andras berättelser. För målet är inte igen-
kännande. Igenkännande leder inte till att vi lär oss något 
nytt, det ger oss inte nya perspektiv, det bara bekräftar det 
vi redan vet. För att redogöra för vilka exempel och erfaren-
heter vi har tillägnat oss våra begrepp genom måste vi ta vårt 
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minne till hjälp. Att minnas är dock inte oproblematiskt. 
När vi vill minnas samverkar minnet ofrånkomligen med 
fantasin. Hammarén  hänvisar här till Baudelaire som har 
jämfört minne med palimpsest, handskrift vars ursprungliga 
text raderats och ersatts av en ny, men där den ursprungliga 
texten fortfarande kan fås att framträda igen, till exempel 
med hjälp av ultraviolett ljus.

Otaliga skikt av föreställningar, bilder och känslor har succes-
sivt lagrats i er hjärna, lika milt som ljuset. Det kan verka som 
om varje nytt lager begraver det föregående. Men inget av dem 
har i realiteten gått förlorat.50

En annan metafor för minnet som i en mening liknar palimp-
sestmetaforen är spindelnätet, metaforen som Denis Diderot  
beskrivit i dialogen ”d’Alemberts dröm” redan 1769. Det 
som de båda bilderna har gemensamt är att minnet ses som 
en struktur vars delar är förbundna med varandra genom 
associativa förbindelser. Ruckar man på den ena ändan av 
strukturen, i vilken fantasi och fakta är oupplösligt samman-
blandade, väcker man även andra delar till liv.51

Vill man väcka de glömda erfarenheterna till liv är det 
därför inte bara en nackdel att minnet samverkar med fan-
tasin. Fördelen är att fantasin kan erbjuda oss en ingång 
till minnet. Fantasin kan stimuleras genom förnimmelser 
av smak eller lukt, som i det kända exemplet med made-
leinekakan i början av Marcel Prousts roman På spaning 
efter den tid som fl ytt, men den kan stimuleras även på andra 
sätt. I dia logseminariemetoden sätts fantasin och minnet i 
rörelse genom läsning. Skriftlig redogörelse av vad läsningen 
väckt till minne börjar med anteckningarna i marginalen. 
Associationer till egen eller andras erfarenhet ska fångas. 
Andra associationer tillkommer under högläsningen. I den 
kollektiva refl ektionen bryts deltagarnas erfarenheter mot 
varandra. Det är i den brytningen som uttrycket ”lära av 
erfarenhet” blir mer än en kliché. Detta betyder att kun-
skapsbildning och tänkande är en kollektiv process.52
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Hur har då detta mönsterexempel skapats? 1996 vid tiden 
för mötet med Combitechs ledning var fl era personer ur 
ledningen medvetna om att Combitech  Systems hade ett 
behov att stödja ”personlig utveckling som traditionellt hörde 
humaniora till”. Det fanns ett behov av refl ektion, per spek-
tivskiften, av att utveckla omdöme, människokännedom, 
helhetssyn och förmåga till kommunikation, saker som alla 
var ”djupt infl ätade i användning och utveckling av avance-
rad teknik”, men för vilka konsulterna saknade språk. Vidare 
fanns en insikt om att konsulternas arbete med införan-
det av nya metoder och verktyg i kundföretagen handlade 
om en ”renodlad problematik kring regler och regelföl-
jande”.53 Vid det laget var insikter om förbindelser mellan 
språk, praxis, erfarenhet och tyst kunskap redan fast förank-
rade inom forskningsområdet och presenterade i tidskriften 
Dialoger. Bo Göranzon  hade i sin avhandling formulerat fl era 
indirekta vägar att närma sig yrkeskunnandet vars kärna är 
tyst kunskap: språkfi losofi  (speciellt Ludwig Wittgensteins  
språkfi losofi ), idéhistoria, refl ektion över exempel från olika 
yrkesverksamheter samt konst (litteratur och teater) som 
användes i refl ektionen över dessa exempel. Han hade också 
formulerat att förståelse av skillnaden mellan regler och regel-
följande är central för att kunna handskas med problem som 
uppstår när på regler byggda datatekniska lösningar börjar 
tillämpas i praktiken.54

I boken Spelregler: om gränsöverskridande skriver Göran zon :

När Maria Hammarén  och jag utvecklade dialogseminarieme-
toden hade vi var sin startpunkt. Maria förde med sig ”skriva 
långsamt” i självprövningens tecken, själv förde jag in läsningen 
som omistlig impuls – mötet med andras erfarenhet genom 
littera turen.55
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Dialogseminariemetodens senare varianter

Efter publiceringen av Maria Hammaréns  avhandling har 
metoden börjat tillämpas i andra situationer. Men i de nya 
tillämpningarna har metoden inte förblivit intakt; utform-
ningen har med andra ord avvikit från det ovan beskrivna 
mönsterexemplet. I det perspektivet kan man ställa frågan: 
Finns det något som man kan kalla för kärnan i dialog-
seminariemetoden, som består oavsett sammanhang i vilka 
metoden används?

Jag vill ge två exempel på tillämpningar av dialogsemina-
riemetoden i vilka jag tror mig se skillnader i förhållande till 
mönsterexemplet. Det första exemplet är Jan Sjunnessons 
tillämpning av metoden i kortare möten med sina kunder.56 
Det andra exemplet är själva KTH Advanced Programme in 
Refl ective Practice. Det jag tror mig se är att typen av impuls- 
och bakgrundstexter har varierat, skrivuppgifterna och de 
efterföljande samtalen har inte alltid varit inriktade på att 
beskriva erfarenheter som varit konstituerande för begrep-
pen som cirkulerat i seminarierna, sättet att skriva protokoll 
har varierat, ibland har protokoll helt uteblivit, etc.57 Det 
har väckt nya frågor kring metodens karaktär. Vad är det 
som egentligen händer i en grupp då man tillämpar dia-
logseminariemetoden? Finns det ett minimum av krav som 
måste vara uppfyllda för att ett seminarium ska ha hållits 
enligt dialogseminariemetoden? Går det att formulera dessa 
krav i någorlunda precis form? Vad skiljer dialogseminari-
erna från traditionella akademiska seminarier?

Vid ett av doktorandmötena har Jan berättat om en situa-
tion i vilken han hade använt sig av dialogseminariemeto-
den. I ett av hans konsultuppdrag arbetade han för en kund 
som ville göra en ”användarvänlig” produkt. Arbetet hade 
kört fast men ingen inom organisationen kunde tydligt se 
varför. Jan samlade chefer för företagets olika avdelningar 
i ett kortare dialogseminarium där det visade sig att alla 
hade var sin bild av vad ”användarvänligt” skulle stå för. 
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Utvecklingschefen hade en bild, företagets VD en annan, 
marknadschefen en tredje, teknikansvarige en fjärde, och 
så vidare. Dialogseminariet hjälpte till att få de inblandade 
att se och framför allt acceptera skillnader i varandras syner 
på begreppet ”användarvänlig”, och att så småningom nå 
enighet i frågan.

I sin licentiatavhandling skriver Jan Sjunnesson :

Dialogen är i dialogseminariemetoden ett sätt för de medver-
kande att uttrycka och få respons på tankar och erfarenheter för 
att på så sätt uppnå en intersubjektivitet där de egna föreställ-
ningarna jämkas med andra, där de enskilda uppfattningarna 
ibland bakas ihop till en gemensam bild och ibland kvarstår 
separerade men synliga. Inte så att alla är överens, men på ett 
sådant sätt att samtal blir mer meningsfullt, att var och en 
bättre förstår den andre.58

Stämmer hans syn på intersubjektivitet med den som Maria 
Hammarén  avser i sin beskrivning av mönsterexemplet i vars 
tillämpning hon i första hand varit intresserad av att skapa 
en helt ny, refl ekterande, praxis i företaget? I ovanstående 
citat använder Jan Sjunnesson  ordet ”intersubjek tivitet” i 
tre likvärdiga meningar: (1) ”där de egna föreställningarna 
jämkas med andra”, (2) ”där de enskilda uppfattningarna 
ibland bakas ihop till en gemensam bild” och (3) ”ibland 
kvar står separerade men synliga”. Maria Hammaréns be -
grepp om intersubjektivitet, och på den idén grundad upp-
fattning om sättet att tillämpa dialogseminariemetoden, 
ligger närmare Charles Taylors idé om begreppet; för Taylor 
är inter subjektivitet oskiljaktig från praxis, det vill säga en 
mening som uppstår bara under en längre tid av samlevnad, 
och just genom denna samlevnad, mellan människor. Det 
är något som bara motsvarar punkt (2) i Jan Sjunnessons 
beskrivning.

Intersubjektivitet är inte något de enskilda individerna 
äger och kan av egen vilja dela med andra. Det är en gemen-
sam föreställning och det är något annat än en summa indi-
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viduella föreställningar. Den skapas också under en längre 
tid. Varför är detta viktigt? Uppnår man intersubjektivitet 
i en organisation i meningen (2) då har man påverkat en 
företagskultur och det är något som sker på längre sikt. 
Intersubjektivitet i meningen (3) kan däremot skapas på 
ett möte och i meningen (1) på ett par möten. Det har med 
naturen av berättelser och tankar som kommer fram i dia-
logseminarierna att göra; intersubjektiv mening har med 
tyst kunskap att göra, en kunskap som byggs upp under fl era 
år av samvaro, medan frågan om jämkning av föreställningar 
på ett par möten handlar om outtalad eller underförstådd 
kunskap. Distinktionen har att göra med frågan om vad en 
organisations gemensamma erfarenhet är för något; summa 
individuella erfarenheter, eller en gemensam erfarenhet som 
försvinner när gemenskapen upplöses.

De kortare tillämpningarna av dialogseminariemetoden, 
som hör till konsultverksamheten, skiljer sig dessutom från 
mönsterexemplet även på det formella planet.59 Det är ofta 
svårt att motivera personer i ledande positioner att avsätta 
tid till att läsa skönlitterära eller fi losofi ska texter som för-
beredelse. De tar gärna till det som ligger närmast; det 
brukar vara aktuella facktexter ur den egna verksamheten. 
Utforskning av deltagarnas epistemologiska perspektiv är 
inte heller nödvändig för att få dem att inse sin oenighet i 
exemplet om den användarvänliga produkten. Kvalifi cering 
av nya läs- och skrivuppgifter, arbetet med nya begrepp 
och fortlöpande validering i en gemensam genomgång av 
idéprotokoll uteblir också eftersom gruppen träffas bara en 
eller två gånger.

I KTH Advanced Programme in Refl ective Practice har dialog-
seminariemetoden tillämpats till ”grupphandledning av 
doktorander”. En grupp av doktorander har i en serie av 
kurser i senare delen av programmet läst fi losofi ska och 
vetenskapsfi losofi ska texter och i dialogseminariets form 
refl ekterat över dessa. Skrivuppgifterna handlade om att söka 
förbindelser mellan dessa texter och det egna avhandlings-
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arbetet. Deltagarna läste även varandras avhandlingsutkast 
genom dialogseminariemetodiken. I den typen av läs- och 
skrivuppgifter var det inte längre självklart att associationer 
till egen livserfarenhet skulle stå i centrum. Erfarenheter 
som det refereras till i mönsterexemplets tillämpning av 
metoden kan med fördel handla om idrotts- och musikut-
övning, om bilkörning eller om barnuppfostran. Allt detta 
kan vara relevant som jämförelseobjekt när man samtalar 
om yrkesutövning. Men man kan inte kommentera någon 
annans avhandlingsutkast, eller diskutera de vetenskapsfi lo-
sofi ska texternas relevans för eget avhandlingsarbete, genom 
att dra en historia om sin egen erfarenhet av idrott. I stället 
kom samtal i programmets metodkurser att kretsa kring 
frågor om dialogseminariemetodens karaktär och dess för-
hållande till fallstudiemetodik i övrigt, hur metoden kunde 
anpassas till deltagarnas egna miljöer, om skillnaden mellan 
dialogseminariemetoden och metoder inom samhällsveten-
skap, psykologi, antropologi, etc. Därmed kom refl ektio-
nens innehåll i metodkurser i KTH Advanced Programme in 
Refl ective Practice att skiljas från innehållet som refl ektionen 
hade i mönsterexemplet. Samtidigt förblev kärnan i sättet 
att refl ektera, som är så speciell för dialogseminarier, och 
som handlar om att söka analogiska förbindelser mellan 
läsningen och den egna situationen, densamma.60

Kvalifi cering av nya läs- och skrivuppgifter skedde inte på 
det sättet som Hammarén  beskriver. Det hängde ihop med 
verksamhetens karaktär; den handlade ju om att genomföra 
en serie akademiska kurser som bestod av ett i förväg bestämt 
innehåll inom områden som lärarna ansåg att doktorander 
behövde ta till sig. Kurslitteraturen var fastställd innan 
kurserna började och det fanns inte så mycket utrymme för 
ändringar i läsplanen, till skillnad från mönsterexemplet i 
vilket ledarna anpassar läsningen till nästa gång med hänsyn 
till den gemensamma refl ektionens utveckling.

I programmets metodkurser fi ck inte idéprotokoll eller 
bildandet av ”fi ktiva” begrepp någon framträdande plats. 
Någon begreppslista arbetade man inte systematiskt med, 



51Dialogseminariemetoden

och i en av metodkurserna uteblev protokollskrivande helt 
och ersattes av lärarnas skriftliga kommentarer till deltagar-
nas refl ektioner.

Hur uppstår dessa skillnader i synen på vad metoden 
handlar om och hur den ska tillämpas? Frågan kan också for-
muleras som: vad händer när ett mönsterexempel omplan-
teras till en annan praxis än den i vilken den ursprungligen 
skapats? Jag tror att en genomgång av fi losofen Walter Bryce 
Gallies idé om ”i grunden omstridda begrepp” kan bidra till 
att belysa frågan.61 Att göra en utvikning i Gallies koncept 
om i grunden omstridda begrepp är värt av ytterligare en 
anledning. En kontrast mot Wittgensteintraditionens syn 
på begrepp exemplifi erar problem som uppstår om vi försö-
ker defi niera oss fram till begreppens innebörd. Detta är ett 
helt centralt tema i yrkeskunnande och teknologis resone-
mang kring regelföljande, tyst kunnande och praxis och som 
sådant också centralt för ett resonemang om vad som behövs 
för att lära sig att använda dialogseminariemetoden.

I grunden omstritt begrepp?

Enligt Gallie fi nns det en grundläggande skillnad mellan 
två sorter av oenighet som kan uppstå kring innebörden i 
ett begrepp. Skillnaden visas i sättet att bestrida ett påstå-
ende som (1) ”Denna bild är målad i olja” och ett påstående 
som (2) ”Denna bild är ett konstverk”. I fallet (1) fi nns det 
en grundläggande överenskommelse mellan de stridande 
parterna om vad oenigheten handlar om.62 I det här fallet 
handlar oenigheten om tekniken som en tavla är målad i; 
den kan ha målats med akryl- eller med oljefärg. I fallet (2) 
saknas denna grundläggande överenskommelse kring vad 
föremålet för oenighet är. ”Konstverk” står här som en pro-
totyp för den sorts begrepp som Gallie diskuterar i sin arti-
kel. Å ena sidan kan oenighet kring den typen av begrepp 
inte lösas genom en välunderbyggd argumentation, å andra 
sidan kan varje av de två eller fl era stridande parterna stödja 
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sin respektive ståndpunkt genom en välunderbyggd och re -
spek tabel argumentation.

För att det ska kallas i grunden omstritt måste ett begrepp 
enligt Gallie uppfylla sju villkor:

(1) Begreppet måste kunna tillmätas något slags värde. 
Gallies modell för ett i grunden omstritt begrepp är 
begreppet ”mästerskap”. Exempelvis förhållandevis få 
utövare av en viss idrott eller ett visst yrke värderas som 
mästare.

(2) Begreppet måste ha en komplex karaktär, så att bedöm-
ningen av helhetens värde blir resultatet av samman-
vägningen av de enskilda delarnas värden. Mästerskap 
inom fotboll kan exempelvis bero på en komplex bland-
ning av faktorer som anfallsspel, försvarsspel, laganda, 
uthållighet, de individuella spelarnas kreativitet, disci-
plin, etc. 

(3) På grund av villkoret (2), dvs. begreppets komplexa 
karaktär, händer det att olika personer beskriver de 
enskilda delarnas bidrag till helheten i olika prioritets-
ordningar. Anhängarna av ett fotbollslag kan priori-
tera de individuella spelarnas tekniska skicklighet och 
kreativitet som en avgörande faktor i bedömningen av 
lagets mästarstatus, medan motståndarna kan betona 
disciplin och laganda som en avgörande kvalitet. Här 
är det viktigt att notera att mästartiteln inte tilldelas 
på grund av ett formellt poängsystem som bygger på 
högst antal vunna matcher, högst målskillnad, etc., 
men framför allt efter kvaliteten på spelstilen i fråga. 

(4) Bedömning av prestationen måste tåla modifi kation i 
ljuset av förändrade omständigheter. Med andra ord 
är prestationen öppen till sin karaktär; det kan inte 
förutses vad som kommer att räknas som det viktigaste 
bidraget till prestationen i en situation och vad i en 
annan situation. För att återigen tala i analogi till idrott 
kan ett lag i den ena matchen vinna på grund av ett 
disciplinerat defensivt spel, medan segern i den andra 
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matchen kan bero på några få spelares kreativa insatser. 
I min läsning hör detta kriterium, tillsammans med 
kriterierna (2) och (3), ihop med uttrycket ”essentially” 
och betyder: givet dessa kriterier kommer begreppen 
alltid att vara omstridda. 

(5) Varje sida som strider om begreppets innebörd erkän-
ner att den försvarar sin användning av begreppet mot 
andra användningar och samtidigt hävdar sin använd-
ning mot de andra användningarna. Med andra ord, 
att använda ett i grunden omstritt begrepp betyder att 
använda det både offensivt och defensivt. Här, erkän-
ner Gallie, kan man resa en invändning. Hur ska man 
skilja en diskussion kring i grunden omstridda begrepp 
från sådana situationer i vilka de stridande parterna 
är förvirrade och diskuterar helt olika saker som inte 
på något sätt har med varandra att göra? I en sådan 
situation är det överhuvudtaget ingen idé att bestrida 
varandras begrepp. Gallies svar är att lägga till ytterlig-
gare två villkor. 

(6) Begreppet ska vara härlett från ett originalexempel vars 
auktoritet alla stridande parter erkänner. En viss lösning 
av ett visst problem antas framöver som modell för lös-
ning av alla liknande problem. I analogins natur ligger 
att det ursprungliga exemplet i händerna på olika grup-
per sedan börjar utvecklas i olika riktningar. 

(7) Att det är sannolikt att en fortsatt rivalitet kring tolk-
ningen av begreppets innebörd bidrar till att original-
exemplarets ”prestation” upprätthålls eller fortsätter att 
utvecklas på ett optimalt sätt.

Låt mig nu prova Gallies villkor på begreppet ”idéprotokoll”.63 
Begreppet används till att beteckna en speciell sort samtals-
uppteckningar som förs under dialogseminarierna. Det som 
får mig att tro att idéprotokoll kan vara ett i grunden omstritt 
begrepp är de ständigt återkommande och enga gerade diskus-
sioner kring vad idéprotokoll är och hur det bör skrivas, som 
bryter ut på nästan varje dialogseminarium jag deltagit i sedan 
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1999. Jag vill påminna läsaren om att idéprotokoll inte kan ses 
som en ersättning för metoden, som innehåller fl er och, ur 
genomförandeperspektivet, svårare moment.

(1) Det står klart att begreppet idéprotokoll kan tillmätas 
värde i meningen ”det är ett riktigt, eller ett bra idépro-
tokoll”. 

(2) Begreppet är komplext. Idéprotokoll ska hålla fast det 
som sagts på föregående seminarium, tolka och fördju-
pa samtalet, införa nya perspektiv och driva samtalet 
vidare. I protokollet fi nns alltså både ett moment av 
igenkännande och ett moment av överraskning som är 
nödvändigt för att skapa nya insikter hos del tagarna. 
Beroende på situation kan idéprotokoll skrivas i dialog-
form eller som sammanfattande text, vissa saker kan 
uteslutas om de anses oväsentliga av protokollföra-
ren. Det varierar också om protokollet ska skrivas av 
en av seminarieledarna, med överblick över det kun-
skapsteoretiska landskapet som dialogseminarierna för-
medlar, eller om det ska skrivas av någon seminarie-
del tagarna som saknar perspektivet som ledaren har. 
Pro to kollföraren kan förhålla sig olika till det som har 
sagts; i vissa delar av samtalet nöjer hon sig med att 
återge, i vissa delar kan hon ställa frågor, ifrågasätta 
eller utveckla och perspektivera det sagda. 

(3) På grund av allt detta varierar protokollens utformning, 
stil och innehåll beroende på vem som har skrivit och 
vid vilket tillfälle. Med andra ord de enskilda delarnas 
bidrag till helheten (punkt 2) prioriteras olika beroende 
på person och situation.

(4) Begreppet är öppet till sin karaktär. Omständigheterna 
i vissa situationer, exempelvis när Combitech  använder 
idéprotokoll i inledande möten med sina kunder, gör 
att protokoll kretsar kring underförstått kunskap (som 
är verbalspråkligt artikulerbar), medan ”det riktiga idé-
protokollet” ska fånga det indirekta och det metaforiska 
språket som används för att tala om tyst kunskap. 
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(5) Det femte villkoret, om att protokollet ska användas 
både offensivt och defensivt, är inte helt uppfyllt. De 
som tillämpar idéprotokoll för att fånga den underför-
stådda kunskapen försvarar sitt sätt att skriva även om 
de inte attackerar det motsatta sättet, som koncentreras 
på att fånga det indirekta språket. 

(6) Det fi nns ett originalexemplar på protokoll vars aukto-
ritet alla parter erkänner – Maria Hammaréns  idéproto-
koll då metoden utvecklades vid Combitech  Systems. 

(7) Det sista villkoret verkar inte heller uppfyllt. Vad som 
är optimum för utvecklingen av idéprotokoll har ingen 
hittills formulerat – jag anar att det kommer att fort-
sätta att utvecklas i olika riktningar beroende på olika 
användningssituationer. 

Begreppet ”idéprotokoll” uppfyller tydligen inte alla utav 
Gallies sju villkor. Det gör inte heller de begrepp som han 
själv tar som exempel för i grunden omstridda begrepp, som 
”ett kristet liv”, ”demokrati” och ”konst”. Poängen med de 
sju villkoren tycks snarare vara att de kan hjälpa oss att syste-
matisera och organisera våra undersökningar av misstänkta ”i 
grunden omstridda begrepp” än att på ett entydigt sätt avgöra 
om ett begrepp verkligen är i grunden omstritt. Nyttan med 
en sådan modell är, som Allan Janik  påpekar, att den kan få 
oss att inse att ”meningsmotsättningar i värdefrågor kan vara 
olösliga men samtidigt rationella till sin natur” eftersom de 
som är oeniga utgår från ”skilda – men legitima kriterier” 
för vad den omstridda saken är.64 Vidare, säger Janik, Gallies 
modell kan hjälpa oss till att åtminstone enas om att vi är 
oense, vilket öppnar för möjligheten att föra dialog tvärs över 
våra skilda perspektiv i stället för att fastna i en ofruktbar 
polemik.

Svårigheterna med att få olika begrepp att uppfylla alla av 
Gallies sju villkor hänger ihop med att de sju villkoren i grun-
den utgör en defi nition. Hans modell har formen ”Uttrycket 
’U’ används korrekt om och endast om kännetecken K1, 
K2 ..., Ki föreligger”.65 Och att använda en defi nition inne-
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bär att följa en regel. Alltså kan Gallies lista med sju kriterier 
utsättas för hela den kritiken som Wittgensteintraditionen 
riktar mot begreppet regel. Vad betyder exempelvis Gallies 
konstaterande att ingen av kriterierna passar perfekt ihop 
med hans egna exempel, men att exemplen ligger tillräck-
ligt nära kriterierna (”suffi ciently closely”) så att man ändå 
kan säga att exemplen representerar i grunden omstridda 
be  grepp?66 Hur vet vi vad ”suffi ciently closely” är? För att 
veta det krävs en förtrogenhet med både det omstridda be -
greppets fysionomi och Gallies egna exempels fysionomi, 
samt färdighet och omdöme i tillämpningen av hans krite-
rier. Gallie inser detta, för i slutet av artikeln kommer han 
in på att användning av hans kriterier innebär att följa en 
regel. Direkt därpå avfärdar han det problematiska med regel-
följande in  om naturvetenskaperna med orden ”… clarifi ca-
tion or improved understanding of a concept would naturally 
be taken to mean improvement in one’s skill and confi dence 
in using it – thanks to, e.g., a full and clear statement of the rules 
governing its use [min kursiv].”67 Här konstaterar han något 
som Wittgensteintraditionen med Thomas S. Kuhn  i spetsen 
med besked avfärdar. Inom Wittgensteintraditionen räcker 
det inte med en klar formulering av regeln för att säkra att 
den kommer att följas på samma sätt i olika situationer och 
av olika personer. Regeln måste vara förankrad i en praxis. 
Gallie närmar sig dock begreppet praxis när han några 
rader längre ner diskuterar förståelse av begrepp som kan 
tillmätas värde. Där säger han att det inte kan vara så enkelt 
att fastställa hur regelföljande ska gå till på grund av dessa 
begrepps öppna karaktär, eller oförutsägbarhet. Ut  ifrån en 
klar formulering av regeln kan man inte anta att den kommer 
att följas på samma sätt i framtiden. I stället bör man blicka 
bakåt för att lära sig något om hur regeln ska följas. Man 
bör studera historiska exempel på användning av begreppet. 
Gallies förklaring av vad det egentligen är som håller de 
stridande grupperna ihop i deras respektive användningar av 
det omstridda begreppet och avhåller dem från att konver-
tera till den konkurrerande gruppens användning faller dock 
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tillbaka på socialpsykologi.68 Inom Wittgensteintraditionen 
är svaret klarare: det är praxis, eller paradigm hos Thomas 
S. Kuhn, som håller ihop anhängarna av en viss tolkning av 
ett begrepp. 

Sammanfattningsvis, uppfyller mitt exempel inte alla av 
Gallies kriterier. I sista hand faller beslutet om det handlar 
om ett i grunden omstritt begrepp på mitt eget omdöme. 
Lika så faller beslutet om man använder sig av den ”riktiga 
dialogseminariemetoden” i praktiken på användarnas omdö-
me. Men det betyder inte att detta omdöme är godtyckligt. 
Min tanke, utifrån refl ektionen över Gallies text, är att det 
som garanterar kvaliteten i metodens användning, och som 
är oberoende av personliga preferenser, kärnan om man så 
vill, lever i en praxis mellan människor och är därför inte ute-
lämnad åt en enskild individ. Poängen är just att den enskilde 
användarens omdöme formas av praxisen hon skolas i. Praxis-
en när det gäller dialogseminarie metodens förankring hör 
till forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi och dess 
erfarenhet av dialog sedan tjugo år tillbaka.

Sammanfattning

En ny metod för refl ektion förankrad i dialog och skrivande 
skapades i perioden 1996–99 i Bo Göranzons  och Maria 
Hammaréns  samarbete med företaget Combitech  Systems. 
Metoden blev mönsterbildande för forskning om yrkes-
kunnande och teknologi som kom därefter. I denna första 
tillämpning användes metoden till att refl ektera kring delta-
garnas personliga erfarenheter i syfte att förändra företagets 
dåvarande praxis. 

Därefter började metoden att tillämpas på andra håll. Den 
har under perioden 2000–2005 varit den dominerande meto-
den för empiriinsamling inom yrkeskunnande och teknologi. 
I avsnittet om metodens senare varianter ger jag två exempel 
på metodens användning; det första inom konsultverksam-
heten på Combitech  Systems, det andra som en utbildnings-
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modell inom forskarprogrammet KTH Advanced Programme 
in Refl ective Practice. Dessa tillämpningar avviker från möns-
terexemplet. Hur ska dessa avvikelser tolkas?

Vad dessa avvikelser betyder försöker jag fördjupa med 
hjälp av fi losofen Walter Bryce Gallies idé om ”i grunden om -
stridda begrepp”. Dels för att visa vilken sorts problematik 
som uppstår när dialogseminariemetoden planteras i nya sam-
manhang och av andra personer än dem som skapat meto-
den. Dels för att peka ut villkor för lärande som krävs för att 
metodens anda ska föras vidare. Dessa villkor framträder när 
Gallies koncept kritiseras utifrån Wittgensteintraditionens 
syn på regelföljande. I korthet, kvaliteten i metodens använd-
ning kan inte säkras genom att metoden ”defi nieras” med en 
samling skrivna instruktioner, utan kvaliteten säkras genom 
att den som vill lära sig metoden behöver delta i forsknings-
traditionens praxis, vilket också inbegriper en inskolning i 
forskningsområdets skrivna kanon.
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KTH Advanced Programme in 
Refl ective Practice

Idén med programmet

Min beskrivning av programmet är baserad bland annat på 
att jag själv som doktorand har deltagit i sju av program mets 
åtta kurser.69 1999 blev jag in bjuden att delta i en kurs om 
praxis och ledarskap som leddes av professor Bo Göran zon , 
fi losofen Kjell S. Johannessen  och forskaren Maria Ham-
ma rén . Kursen var ett försök att tillämpa dialogseminarie-
metoden i undervisningen av doktorander och ett slags pilot-
projekt som inledde en serie av kurser som kom att kallas 
KTH Advanced Programme in Refl ective Practice.

Kursdeltagarna träffades tre gånger under hösten. Varje 
kurstillfälle tog två hela arbetsdagar i anspråk. Inför varje träff 
fi ck vi förbereda oss genom att läsa kurslitteratur med ”pen-
nan i hand”. Vi uppmanades att läsa lång samt och an  teckna 
våra tankar och refl ektioner som väcktes under läs ningen. 
Dessa tankar samman ställdes sedan i en text på högst två 
till tre sidor. Texterna kopie rades upp så att alla kunde få 
varandras texter. Vid själva kurstillfället läste var och en sin 
text högt och fi ck sedan  kommenta rer av gruppen och av 
lärarna. En av lärarna var seminarieledare. Hans uppgift var 
att hålla diskussionen på rätt spår, att visa på förbindelser 
till forskningsområdets kunskapsteori, samt att se till att alla 
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deltagande fi ck tid till att kommentera andras texter och få 
egna texter kommenterade. En av kursdeltagarna förde idé-
protokoll. Idéprotokollets funktion var främst att hålla fast 
cent rala teman och begrepp så att man kunde åter komma 
till dem och utveckla dem vid nästa tillfälle. 

Jämfört med en konventionell kurs gav detta sätt att arbe-
ta ovanligt mycket övning i användningen av nya begrepp 
och tänkesätt. Stu denter i en kurs som består av en serie 
dialogsemi narier  testar sin förståelse av de nya begreppen 
fl era gånger under varje seminarium. För det första i den egna 
skrivuppgiften. För det andra genom att använda begreppen 
i samtalet som följer på uppläsningen av skrivuppgif terna. 
För det tredje genom att hela tiden höra hur andra semina-
riedeltagare använder samma begrepp i tal och skrift. För 
det fjärde genom att höra se minarieledarens kommentarer, 
sammanfattningar, och förbindelser till ett större samman-
hang. I ett dialogseminarium breddas ut exempel på använd-
ning av be greppen och därmed också den individuella och 
den kollektiva förståelsen av begreppens innebörd.
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Innebörden i det som sker i dialog semi nariemeto den är bre-
dare än ”att bredda ut exempel på  användning av begrepp” 
eller ”skapande av ett gemensamt språk”. Inom KTH Ad van-
ced Programme in Refl ective Practice har åtminstone två andra 
aspekter av metodens använd ning uppmärksammats. Den 
ena är att man med hjälp av dialogseminarier kan stödja den 
kreativa sidan av forskarrollen. Den andra är att dialogse-
minarierna kan vara till hjälp när man har behov av att 
systematisera olika tolkningar av en verklighet som framstår 
som kaotisk eller när man vill kartlägga oenighet inom en 
grupp.70

Intresset för kreativitet löper som en röd tråd genom 
forskningsområdets historia. Redan i första numret av tid-
skriften Dia loger, år 1986, fi nns en lång artikel om kreativitet 
och miljö skriven av sociologen Anne Buttimer.71 Idag intar 
temat kreativitet en framträdande plats i program mets kur-
ser genom  intresset för frågor om hur man utövar ledarskap 
över kreativa miljöer eller hur man leder utvecklingsprojekt. 
Det andra intresset, som hänger ihop med kreativitet, är in -
tres set för analogier och analogiskt tänkande. 

Forskning om yrkeskunnande har visat att resonemang 
och samtal om erfarenhet i yrkesmässiga sammanhang oftast 
baseras på exempel kring vilka vi refl ekterar genom en jäm-
förande analys, med andra ord genom att betrakta exempel 
i analogi till varandra. Detta sätt att resonera an vänds även 
i konstnärliga och  estetiska sammanhang.72 Här ligger forsk-
ningsområdets förbindelse till konst. Med konst menas här 
teater, litteratur och på senare år musik. Bo Göranzon  har 
exempelvis introducerat skåde spelar konst som metafor för 
allt yrkeskunnande och teaterregi som meta for för ledar-
skap.73

Litteraturen har använts både som tolkningsredskap i 
forskar nas analy ser av yrkeskunnandet och som impuls för 
att få igång refl ektion hos delta garna i dialogseminarierna. 
I KTH Advanced Programme in Refl ective Practice har vi för-
sökt att genom  samarbete med Clas Pehrsson,  blockfl öj tist 
och professor vid Kungliga Musik högskolan i Stockholm, 
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utforska analogin mellan problematiken inom musikalisk 
uppförandepraxis och den kreativa sidan av forskarnas ”per-
forming knowledge”.74 Det analo giska  tankesättet har där-
med utökats till att gälla även forskarnas eget yr kes kun-
nande. Men hittills har vi inte ägnat något större utrymme 
åt en kritisk analys av de använda analogiernas användbar-
het. Det har snarare varit underförstått att all användning av 
 metaforer och analogier bör följas av en noggrann refl ektion 
kring när dessa hjälper till insikt och när de le der till falska 
slutsatser.75

Det som skulle åstadkommas med utbildningen av dok to-
rander inom programmet har likheter med problema tiken 
inom musikalisk uppförande praxis. Inom studier av musika-
lisk uppförande praxis sysslar man med frå gan om upp förandet 
av äldre epokers musik och därtill relaterade problem kring 
musikernas  kreativitet. De äldre tonsättarnas musik uppförs 
om och om igen. Ett vanligt sätt att hantera behovet av krea-
tivt uppförande i en så dan situation är att låta musikerna 
göra som de vill. Det paradoxala är då att uppförandena bör-
jar likna varandra. Någon gör en framstående tolkning och 
andra börjar så småningom härma denna. Den reproduktiva 
aspekten av framförandena tenderar att ta över den nyska-
pande aspekten. Detta mot säger idén att det stora  skapandet 
kommer ur obegränsad frihet.76

Ett av fl era sätt för musiker att kringgå problemet har varit 
att studera historiskt källmaterial i form av noter, informa-
tion om tonsättarnas liv, tonsättarnas efterlämnade skrifter, 
samtida histo ria, etc. Resultatet av de medvetna ansträng-
ningarna att föra dialog med det historiska källmateria let 
blev att de individuella framförandena blev mer kreativa och 
började skiljas från  varandra, trots att musikerna utgick från 
samma historiska  käl lor.77 

Någon kan nu invända: handlar inte utbildning av fors-
kare om det mot satta? Är inte den vetenskapliga metoden 
en uppsättning regler som bör användas mekaniskt i syfte 
att alltid nå samma resultat oavsett forskarens personlig-
het eller  temperament? I boken Mästarlära: lärande som social 
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praxis, ger två danska forskare i pedagogik, Klaus Nielsen och 
Steinar Kvale, exempel som motsäger denna uppfattning.78 
De hänvisar till två stu dier om amerikanska nobelpristaga-
res lärande i vilka banbrytande forsk ning framställs snarare 
som konst och hantverk än mekaniskt följande av metodo-
logiska regler. Nobelpristagarna pratar om att tillägnelse 
av fors karkunnande handlar om att lära sig sin hand ledares 
tankestil, att det kri tiska och självständiga förhållningssättet 
förmedlas snarare genom person lig kontakt än genom bok -
läsning, att handledarna undervisar mer genom exempel än 
gen om föreskrifter, att mästarna förmedlar en känsla och 
smak för vad god vetenskap är, etc. Även de klassiska studi-
erna av Ludwik Fleck, Michael Polanyi och Thomas S. Kuhn  
pekar i samma riktning. Inom humaniora har Hans Georg 
Gadamer  i sin självbiografi ska bok Philosophi sche Lehrjahre 
vittnat om informell och personlig undervisning i um gänget 
med sina läromästare.

Nästa steg i upplägget av kurser inom KTH Advanced 
Programme in Refl ective Practice blev att utforma en kurs i 
vetenskaps fi losofi  och metod för doktorander intresserade av 
perspektiv som innefattar yrkeskunnande; en kurs baserad 
på läsning av klassiska texter ur fi losofi ns och vetenska pens 
historia. I kursen har vi läst texter av Montaigne,  Descartes,  
Galileo, Leibniz,  Diderot,  d’Alembert, Wittgenstein  och 
Gadamer.  I denna kurs lö per trådar om kreativitet, det 
personliga uttrycket i ”perform ing of scienti fi c knowledge”, 
analogiskt tänkande och läsande för att hämta impulser till 
refl ektion ihop. Kursen motiveras även genom Gadamers 
idéer om hori sontsammansmältning. De historiska käll-
texternas budskap angår mig i den mån jag kan tillämpa 
budskapet på den situation jag själv befi nner mig i. När det 
gäller yrkeskunnande kan man exempelvis se vår tids försök 
att fråga ut experter om vilket slags kunskaper de besitter 
– med hopp om att kunna lägga in dessa kunskaper i data-
minnen – som analog med Sokrates försök att fråga ut pro-
feten Eutyphro om dennes expertkunskap om männi skors 
fromhet. Man kan också se Leibniz idé om ”characteristica 
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universalis” som analog med vår tids dröm om tänkande 
datorer eller Diderots beskriv ning av minnet, kroppen och 
tänkandet som sammanfl ätade i en nätlik nande struktur 
som analog med vår tids idéer som cirkulerar i forsknings-
fronten inom medvetandeforskning.79

Fyra avsikter med dialog

Det fi nns mycket som kan sägas om dialogens väsen samt 
hur en äkta dia log fungerar och bör fungera.80 Här väljer 
jag att börja med en distinktion som är användbar när det 
talas om dialog i yrkesmässiga sammanhang. Vi kan skilja 
på fyra avsikter med dialog: normativ eller ideologisk, social-
psykologisk, systemteoretisk och kunskapsteoretisk eller in -
siktsorienterad.

Ett exempel på dialog som förs med normativ eller ideo-
logisk avsikt, ta get ur svensk arbetslivsforskning, är Björn 
Gustavsens  dialogbegrepp. Hos Gustavsen utgör dialo-
gen en metod för demo kratisk förändring i ett underifrån-
perspektiv; den leder till överenskommelse och syftar till 
be gränsning av maktutövande och till skapande av det goda 
arbetslivet.81 

Det socialpsykologiska perspektivet företräds av en system-
ingenjör som efter dialogen med en expert konstaterar att 
expert ens svårigheter att tala om eget kunnande beror på att 
experten ljuger för att skydda egna intressen och maktposi-
tion eller vill dölja okunskap på grund av yrkesstolthet. Även 
dagens managementkonsulter som för dialog utifrån ett 
psykologiserande förbättringsdiskurs, riktad mot indivi dens 
”personliga (läs psykologiska och kognitiva) utveckling” som 
leder till ökad  effektivitet, kan klassas i denna kate gori.82 

Dialog med systemteoretisk bakgrund förs av den som 
samtalar med an ställda på ett stort lager i syfte att konstru-
era ett dator iserat logistiksystem som kommer att omfatta 
de anställdas handlingsalternativ. Här handlar di alogen om 
utbyte av informa tion. Eventuella konfl ikter, oenighet eller 
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osä kerhet inför  ovänta de situationer uppfattas som stör-
ningar i systemet och måste be kämpas.83

Dialogen som förs i kunskapsteoretisk eller insiktsori-
enterad avsikt kommer att exemplifi eras och diskuteras i 
fortsättningen. Det är denna typ av dialog som stöds genom 
dialogseminariemetoden. Den syftar till för djupning av för-
ståelsen för yrkeskunnande genom att visa på kunskapens 
mångfald och komplexitet. Den syftar också till en fördjupad 
förståelse av språkets roll i kom munikationen och tänkandet 
genom att, som Hammarén  uttrycker det, bredda ut exempel 
på språkets användning. Till skillnad från det psykologiska 
perspektivet, i vilket tänkande föregår språket, är språket 
här själva förutsättningen för tanken medan tänkande sker 
i gemenskap i stället för i den enskildes huvud. Till skillnad 
från den ideologiska synen på di alog föreskrivs här inte 
att dialogen bör landa i en överenskommelse eller i något 
slags harmoni. Och till skillnad från det systemteoretiska 
perspekti vet är det som förmedlas i insiktsorienterad dialog 
mer än  infor ma tion; oe nighet och konfl ikter är tillåtna, man 
kan säga att de är önskvärda om de bringar klarhet i insik-
ten, och problematisering är lika välkommen som lösning. 

Några namn kan nämnas som inspiratörer. Teaterkritikern 
Leif Zern  be skriver dialogen hos Shakespeare  som en kun-
skaps process. Hamlet söker aktivt kunskap om sin fars öde 
och i detta syfte arrangerar han ”scener som ska fungera som 
fällor och av slöja kungen” för han ”har hört talas om att 
brotts lingar som ser sina egna brott framställda på scenen 
blir så drabbade att de genast erkänner sina gärningar”.84 I 
likhet med detta arrangeras och iscensätts dialoger i dialog-
seminariemetoden för att söka kunskap och in sikt. Varifrån 
hämtar Shakespeare sin känslighet för dialogens dramatiska 
funktion, frågar Zern vidare. Ur teatern lika mycket som ur 
världen svarar han. Här framstår teatern som en kunskaps-
källa i sin egen rätt. Teatern an vänds som kunskaps källa 
även i dialogseminariemetodens iscensättning och dramati-
sering av dialogen i syfte att väcka deltagarnas erfarenheter 
till liv. 
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I förordet till Filosofi ska undersökningar konstaterar 
Ludwig Wittgenstein  att han har misslyckats med att sys-
tematisera sina tankar i en naturlig och sammanhängande 
följd.

Efter många misslyckade försök att sammansvetsa mina resultat 
till en sådan helhet insåg jag att detta aldrig skulle lyckas. Att 
det bästa jag kunde skriva alltid skulle förbli fi losofi ska anmärk-
ningar att mina tankar snabbt förlamades när jag försökte 
tvinga dem i en bestämd riktning mot deras naturliga böjelse. 
– Och detta hängde ju ihop med undersökning ens egen natur. 
Ty den tvingar oss att kors och tvärs, i alla riktningar, genomre-
sa ett vidsträckt tankeområde. – De fi losofi ska anmärkningarna 
i denna bok är så att säga en samling landskapsskisser, som har 
tillkom mit under dessa långa och invecklade resor.85

Någonting av den andan fi nns i dialogseminariemetoden. 
Delta garna är in viterade att låta sina tankar ströva, söka 
exempel och utforska ett tankeom råde som är temat för 
tillfället. Tanke rörelsen i dialogseminarierna är allt annat än 
rak och jag vill betona att detta är ett medvetet val. Speciella 
krav, till vilka jag återkommer senare, ställs därför på den 
som leder seminari erna och på den som skriver idéproto-
koll.

Utvikningar och sidospår förekommer med en pro gram-
matisk konse kvens i Denis Diderots författarskap. Enligt 
Marian Hobson,  professor i franska, hänger Diderots digres-
siva skrivstil tätt ihop med hans uppfattning om analogins 
roll i utvecklingen av den erfarenhetsgrundade kunskapen.86 
Diderot  framstår som föregång are både till Kants  tänkande 
kring begreppet erfarenhetsanalogi och kring vår tids tän-
kande kring förbindelser mellan sättet att resonera i yrkes-
mässiga sammanhang och konstnärliga och este tiska sam-
manhang.87
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Refl ektion och val av masker

Människan är minst sig själv när hon talar i egen person. Ge 
henne en mask och hon skall säga sanningen.
 Oscar Wilde 

Refl ektion i dialogseminariemetoden sker genom en mask. 
Med ”mask” menar jag ett material som man refl ekterar 
igenom. Att ta till sig materialet ingår i obligatorisk förbe-
redelse för samtal. Det kan vara litteratur, en fö reläsning, 
någon annans erfarenhet, men även fi lm eller musik.88 Bo 
Göranzon  visade i sin avhandling Det praktiska intellektet att 
refl ektion kring erfarenhetsgrundad kunskap kunde under-
lättas och förbättras ge nom användning av masken. I hans 
fall bestod masken av Ludwig Wittgen steins  språkfi loso-
fi , jämförelser med exempel från annan yrkes verk samhet 
än den egna, idéhistoria och klassisk litteratur och drama. 
”Re fl ektera genom” en mask kan betyda olika saker. Det 
kan betyda att vissa masker väcker förbindelser till min 
egen eller andras erfarenhet i form av associationer eller inre 
bilder som väcks ur minnet och vilka jag i samtalet kan dela 
med andra. Peter Tillberg  kallar texter med sådan verkan för 
”impuls texter”.89 I Bo Göranzons fall skulle impulsen mot-
svara den klassiska littera turen och dramat, samt jämförelser 
med exempel från en annan yrkes verksamhet. ”Refl ektera 
genom mask” kan också betyda att kunskapsteo retiska, fi lo-
sofi ska och idéhistoriska perspektiv utgör masken som för 
med sig begrepp för sådant jag tidigare inte kunnat uttrycka 
och en horisont som behövs för en fördjupad och mer 
nyanserad refl ektion. Texter med den verkan kallar Tillberg 
för ”bakgrundstexter”. I Bo Göranzons avhandling  skulle 
beteckningen bakgrundstext motsvara Ludwig Wittgen-
steins språk  fi losofi  och idéhistoriska texter. Det fi nns ing-
en skarp gräns mellan dessa två typer av masker. En text 
som handlar om matematikens grundvalar kan fungera som 



69KTH Advanced Programme …

impulstext i en kurs med konststuderande, medan samma 
text läses med andra ögon av ingenjörer.90

Vad är refl ektion? Jag ska försöka ge en antydan om 
vad vi kan mena när vi säger att vi refl ekterar. För Maria 
Hammarén  har ordet refl ektion med betraktande eller skå-
dande att göra. Den förutsätter en dubbel när varo; jag age-
rar på en scen samtidigt som jag betraktar mig själv med 
pu blikens ögon. Hos Diderot  kallas denna förmåga ”dedou-
blement”, hos Montaigne  handlar den om, som litteratur-
kritiker kallar det, ”dialog som en inre teater”.91 Den yrkes-
verksamme som refl ekterar beskådar sitt eget hand lande 
i en refl ektionsakt som är inskjuten mellan handlingar.92 
Men refl ektionen inställer sig inte av sig själv. Att refl ektera 
är svårt därför att vår föreställningsvärld består av just de 
begreppen vilka vi genom refl ek tion strävar att genomskåda. 
Vårt intellekt befi nner sig därför i samma po sition som ett 
öga som inte kan se sig självt.93 Därför är vi i behov av en 
främmande mask, en yttre impuls, en ”armbåge i sidan” som 
Hammarén kallar det för att betona att refl ektion även har 
en kroppslig dimension; en text kan få mig att må illa, i ett 
samtal lyssnar vi intensivt och blir utmattade, när vi skriver 
anstränger vi oss fysiskt, stuvar om ord och meningar och 
ränner efter böcker och papper.

Även för fi losofen Allan Janik  har ordet refl ektion med 
 skådan de att göra. Den som är i behov av refl ektion är som 
den som är i behov av att ”se sig själv dansa tango” eller ”se 
sig själv spela piano”. I den mest grundläg gande bemärkel-
sen refl ekterar vi därför att vår invanda praxis inte längre 
fungerar, där det fanns en ordning råder nu ”kaos, tvety-
dighet och neder lag”. Refl ek tionens roll är att ”blottlägga 
ett scenario med vars hjälp vi  fi nner vägen från sjukdom till 
hälsa, från elände till bara olycka”, med Freuds träffande for-
mulering. Litteraturen kan vara material som vi re fl ekterar 
genom därför att den vänder sig till oss personligen och 
kräver att vi konfronterar den.94

Det fi nns en skillnad mellan Hammarén  och Janik  när det 
gäller uppfatt ningen om när vi har behov av refl ektion. För 
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Janik behövs refl ektionen först och främst när vår invan-
da praxis inte längre fungerar, när den i nå gon krisartad 
situation har fallit ihop och vardagen blivit till kaos. För 
Hammarén utgår refl ektionen från en invand praxis, från 
vardagen, i syfte att stegvis förändra denna praxis och däri-
genom utveckla det vardagliga yrkeskunnandet. Hennes och 
Bo Göranzons  projekt med Combitech  Sy s tems har haft just 
denna karaktär. Skillnaden i uppfattningen om när vi först 
och främst har behov av refl ektion hänger samman med en 
annan viktig fråga, nämligen frågan om utveckling av yrkes-
kunnande sker främst i krisartade situationer eller om den 
bör utgå från det vardagliga arbetet. Lotte Alster dal, som 
skrivit en avhandling om underskötarnas yrkeskunskap, sät-
ter tonvikten på yrkeskunnande som visas i svåra situatio ner, 
kriser och dilemman. Men även om det är riktigt att yrkes-
kunnande sätts på prov i oväntade situa tioner, är det inte 
självklart att den utvecklas främst i sådana situationer.95

Refl ektion behöver inte handla bara om den erfarenhets-
grundade kun skapen. Svenska akademiens ordbok talar om 
”veten skap lig, fi losofi sk och estetisk refl ektion” och refl ek-
tion som ”tanke  process som innebär formandet av ett omdö-
me”. I pro gram met KTH Advanced Programme in Refl ective 
Practice har refl ektionen använts i denna bredare mening. 
Doktorander har refl ek terat kring dialog seminariemetodens 
karaktär och kring be grep pet metod i allmän het, kring kva-
litetskriterier för avhandlingar inom  yrkeskunnande, kring 
den egna forskarrollen och kring frågan om varför man bor-
de läsa klassiker. Vad föremål för refl ektion än är framstår 
ana logier mellan det vi skådar och yttre impulser som helt 
 avgörande för att driva den vidare. I den me ning en betyder 
”refl ektion genom mask” att se och begrunda ana logier mel-
lan det skå da de och det perspektiv som hör till masken.

Hur främmande får en impuls vara? Vilka masker stimu-
lerar refl ektion? Behöver man känna igen sig i underlaget 
för refl ektion eller inte? Här kan meningarna gå isär. Bo 
Göranzon  har vid fl era tillfällen yttrat ståndpunk ten att man 
inte alls behöver känna igen sig i materialet, medan andra 
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har hävdat att igenkännande åtminstone till en del är nöd-
vändigt för att mate rialet ska väcka respons hos seminarie-
deltagarna. För att kasta lite ljus på problemet kan det vara av 
intresse att se på hur frågan diskuterades i en av forsknings-
områdets viktigaste tidiga fallstudier, ALLFA-studien (ADB 
inom den allmänna försäkringen), som genom fördes mellan 
1977 och 1981. Studien var en del i en parla mentarisk utred-
ning. Syftet var att involvera försäkringskassans anställda i 
utformningen av ett nytt datasystem. Frågan om hur man 
skulle ta vara på de anställdas yrkeskunnande så att de mest 
vär defulla delarna av det inte skulle gå förlorade vid över-
gången till ett dato riserat försäkringssystem, stod i fokus för 
forskargruppens intresse.96 För att få en insikt i anställdas 
idéer i frågan genomfördes under ledning av forskarna från 
dåvarande Arbets livscentrum ett omfattande studiecirkel-
arbete i vilket cirka 10 000 medlemmar i försäkringskassans 
förbund deltog. Som  läsunderlag som skulle väcka deltagar-
nas refl ektioner utarbetade forskargruppen ett studiemate-
rial med titeln Datorn.97 

Det är intressant att notera att en av dialogseminariets 
kultur  historiska rötter genom detta projekt kan spåras till 
svensk folkbildningstradition där förberedande läsning och 
 efterföljande sam tal är en del av studiecirkelar betet.98

Ingela Josefson  har i bilagan till boken Språk och erfaren-
het sam man  ställt resultat av studiematerialets utvärdering. 
Nyckel frågan i de diskus sioner som forskarna förde med 
fackliga representanter angående urvalet av texter till studie-
materialet var i vilken utsträckning studiecirkeldelta garna 
skulle känna igen sig i texterna. Fackliga representanter ville 
be gränsa urvalet bara till texter som, enligt deras mening, 
ledde till igenkän nande, medan forskarna fi ck argumentera 
hårt för att inkludera även texter som vid en första anblick 
verkade främmande för deltagarna. 

Ett historiskt material, som behandlade framväxt av två 
olika traditioner inom försäkringskassan, och som skrevs av 
en professio nell historiker, förkastades från början av fack-
liga representanter på grund av att de trodde att ”en person 
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som känner verksamheten inifrån bör vara mer lämpad att 
se omständigheter som kan ha betydelse för medlemmar-
nas verksamhet nu.”99 Artikeln inkluderades dock i ma te-
rialet och ganska snart visade det sig att den fi ck en väldig 
genomslagskraft i studiecirklarna. En annan arti kel, vars väl-
diga genomslagskraft överraskade både forskarna och cirkel-
deltagarna, var en fantasi om framtida arbete inom försäk-
ringskassan. Deltagarna skrev den själva och den provo cerade 
många till att aktivt delta i studiecirklarnas arbete.100

Denna fantasi väckte diskussion på ett sätt som de dokumen-
tära be skrivningarna inte förmådde göra. Dels kan det bero på 
att detta exempel utgick från de anställdas verklighet men dels 
kanske också på att den litterära gestaltningen med den friheten 
den tillåter mer direkt kan foku sera de problem det gäller.101

Ett material som också väckte motstånd hos fackliga repre-
sentanter och senare även hos många deltagare, på grund 
av att den, som de påstod, inte ledde till igenkännande, var 
exempel från andra yrkessammanhang.102 Men det fanns 
också sprickor i motståndet: ”Kassan är ju inte hela världen. 
Hos lantmätarna hade de gjort så här och där blev det så här 
och det går att jäm föra med hur vi har det” (Josefson  1985, 
s. 150). Josefson kommenterar motståndet mot exempel från 
andra yrkesverksamheter så här: ”Möjligen kan det bero 
på en ovana att tankemässigt överföra erfarenheter från en 
an nan verklighet till sin egen” (Josefson 1985, s. 164). Ett av 
syftena med di alogseminarierna är just att försöka bemöta 
denna ovana; Bo Göranzon  betonar ofta att dialogseminari-
erna syftar till träning av det analogiska tän kandet.

Ingela Josefson  avslutar sin genomgång av utvärderingen 
av studiemate rialet med följande ord:

Det räcker givetvis inte med att man bara känner igen sig i 
beskriv ningen. Då blir man ju inte delaktig i någon ny kunskap. 
Men förut sätt ningen för att kunna fånga ny kunskap är uppen-
barligen att den presen teras på ett sätt som ger möjlighet till 
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igenkännande. Det  kräver av dem som medverkar i ett studie-
material utifrån, forskare och konst närer, att de i någon mening 
är insatta i den ”begreppsvärld” som läsarna lever i; ... En sådan 
förtrogenhet läser man sig inte till. (Josefson  1985, s. 165)

I Hammaréns  och Göranzons  seminarieserie på Combitech  
Systems med förde läsmaterialet en brytning mellan två sor-
ters texter. Å ena sidan läs ning med ett systemteo retiskt syn-
sätt som hörde till systemutvecklarnas vardag, men in  om vil-
ket det inte fanns utrymme för kunskap vars primära ut  tryck 
inte var  verbalt; å andra sidan texter från förlaget Dialogers 
utgiv ning som dominerade läsningen och var främmande för 
systemutvecklarna. Där med drevs refl ektionen genom jäm-
förelser mellan tre referens punkter; läsningen av texter från 
Dialogers utgivning innehållande Göranzons fyra masker, 
den systemteoretiska läsningen och system utvecklarnas egen 
yr keserfarenhet.103 Hammarén jämför detta med ett projekt 
på Statoil, som påbörjades samtidigt med Combitech-pro-
jektet och som var tänkt att ha samma fokus på erfarenhet, 
men i vilket den ansvarige för genomförandet av seminari-
erna avstod från läsningen som var främmande för delta-
garna. Texter som enbart ledde till igenkännande användes, 
den främmande mas ken uteblev, med konsekvensen att 
 skrivandet hämmades och refl ektionen aldrig utvecklades 
till en nivå med kraft att förändra rådande praxis.104 

Vem refl ekterar genom masker? I de första avhandling-
arna inom forsk ningsområdet låg tyngdpunkten på fors-
karnas användning av masker för att refl ektera över andras 
yrkeskunnande. I och med Maria Hammaréns  av handling 
för  fl yttades tyngdpunkten till att genom användning av 
masker stimulera även de yrkesverk sammas refl ektion över 
det egna yrkeskunnan det. KTH Advanced Programme in Re -
fl ective Practice representerar en in novation i och med att 
forskarstuderande tränas inte bara i en på dialog ba serad 
”vetenskaplig refl ektion”, men uppmuntras även att refl ek-
tera kring sitt eget praktiska forskarkunnande. 
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Dialog

För att belysa karaktären av dialogen inom KTH Advanced 
Programme in Refl ective Practice återger jag här korta urklipp 
ur två dialoger:

Den 10 november 2003 läste vi Heinrich von Kleists  artikel 
”Om tankarnas gradvisa tillkomst vid talet” som impulstext. 
I artikeln belyser von Kleist hur vi ofta kan komma på något 
vi inte kunde formulera i enskildhet ge nom att i stället tala 
om det för någon annan.105

Adrian: Läsning av von Kleist s artikel får mig att tänka på 
förhållandet mellan inre och yttre dialog. Kleist verkar först 
och främst vara intresserad av sin egen inre dialog, av att få 
igång sina egna tankar. Han vänder sig exempelvis till sin 
syster för att diskutera ett matematiskt problem, även om 
systern inte kan förstå vad hans fråga handlar om. Eller så 
talar han med uppskattning om Molière som låtsades fråga 
sin tjänstefl icka efter omdöme bara för att själv få tala och 
därigenom få tillfälle att formulera sina egna tankar. I mina 
ögon är det att inte ta sin  samtalspartner på allvar, det är att 
utnyttja en person för sina egna syften.

Bo: Det du säger kunde stämma om Kleist eller Molière 
var ute efter sakkunskap som de avkrävde sina samtals-
partners. Men jag tror inte att de är det. De är ute efter 
att formulera något nytt. Samtal är ett sätt för dem att 
för sätta sig i ett tillstånd i vilket de kan tänka genom sin 
inre dialog. Själv fungerar jag så, jag måste tala med andra 
för att kunna tänka. Andra, som några  konstnärer och 
för fattare jag känner, kan försätta sig i liknande till stånd 
genom att på måfå slå upp i en bok eller genom att lyssna 
på musik.

Roland: Jag vet inte heller om jag kan acceptera Kleists 
inställning till samtalet. Jag förstår inte hur han kan dra ana-
logi mellan den fysiska världen (”aptiten växer medan man 
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äter”) och samtalet med en levande människa som inbegri-
per moral och moraliska ställningstaganden.

Kristina: Jag håller med Bo. Jag tycker inte att Molière 
är nedlåtande mot sin tjänstefl icka när han frågar henne 
om  omdöme. Lyssnarens sak kunskap behöver inte vara på 
samma nivå som talarens. Lyssnaren skulle kunna vara ett 
barn.

Gunnar: Jag tror inte att man kan tala till ett porträtt. 
Det är viktigt att ha en levande, sympatiskt inställd, män-
niska som lyssnare. Men lyssnaren behöver inte fråga. En 
gång blev jag inbjuden av en vän att vara med när han gjorde 
en husbudget. Jag kunde nästan ingenting om hur man gör 
hus budget så jag satt tyst hela tiden och muttrade lite då och 
då som svar på hans tal. Men min vän tyckte att min närvaro 
var ovärderlig. Möjligtvis tillmätte han mig mer vishet än 
jag hade. Talaren har ett ansvar att ta lyss naren på allvar och 
detsamma gäller lyssnaren.

Clas: Lyssnarens roll är att vara intresserad. Detta skapar 
en positiv press på mig att fullfölja mitt tal. Detta är stimu-
lerande i Kleists mening. Den ointresserade lyssnaren skapar 
en negativ press som kan försvåra för mig att fullfölja mina 
tankar.

Det första vi kan konstatera är att samtalet avtäcker oenig-
het i frågan om von Kleists  tankars användbarhet. Två av 
deltagarna hävdar att det som von Kleist argumenterar för 
är oetiskt. Adrian säger att von Kleist är i första hand intres-
serad av sina egna  tankar och att han använder sin motpart 
som en marionett för att komma vidare med eget tänkande. 
Roland säger att von Kleists syn på samtal är ytlig därför att 
han struntar i att man i samtalet har moraliska förpliktel-
ser gentemot sin samtalspartner. Bo  svarar att Adrian och 
Roland har gjort en ideologiserande tolkning av von Kleists 
text. Han håller inte med om att von Kleist företräder ett 
omoraliskt förhållningssätt. De andra deltagarna ligger när-
mare Bos ståndpunkt vilket de försöker belysa med egna 
kommentarer och exempel.
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Men oenigheten stryper inte samtalet; samtalet är pro-
duktivt eftersom det hos alla inblandade leder till nya insik-
ter om  dia lo gens natur. Idén om att yttre och inre dialog 
förutsätter var andra formu  leras. Likaså frågan om det är 
försvarbart att initiera en icke allvarligt menad dialog, och 
därmed kanske utnyttja den andre, för att få till stånd en 
egen inre dialog. Detta le der till  frågan om talarens och lyss-
narens ansvar: genom Gunnars  exempel stöds insikten om 
att en respektfull talare skapar en respektfull lyssnare och 
vice versa. Även om två av deltagarna från början framträder 
kritiskt mot von Kleists  idéer fastnar samtalet inte i debatt 
om von Kleist hade rätt eller fel. Det korta samtalet om von 
Kleist blir i sig ett exempel på insiktsska pande dialog. En 
bild av vad von Kleist kan ha menat skapas här gemen samt; 
utan Bos kommentar nyanserar inte Adrian och Roland sina 
bilder av von Kleists text. Deras kommentarer påminner i 
sin tur Bo och andra deltagare om den aspekt av dialogen 
som inbegriper ansvar sam tidigt som de andra deltagarna 
genom den avtäckta oenigheten stimu leras till att för medla 
egna exempel på temat som  dis ku teras. Samtalet blir till 
en arena där det är tillåtet att formulera halvfärdiga tankar 
medan lärande blir till kun skapsutbyte  sna rare än till kun-
skapsöverföring mellan den mer och den mindre  kun nige. 

Ytterligare ett exempel på samtalets karaktär från en kurs 
inom KTH Advanced Programme in Refl ective Practice:106

Fragment av ett samtal efter läsningen av Jans text:
Bo: I Jans text införs två viktiga beteckningar: död och 

 levande kunskap. Dessa begrepp var levande i debatten kring 
 studenternas lärande på KTH vid tiden då KTH skulle bil-
das. Debatten fi nns beskriven i en idéhistorisk studie av Nils 
Runeby.  Två  professorer, Klason och Engström, represente-
rade och drev var sin inriktning i debatten. Engström ville 
att studenterna skulle närma sig teorin utifrån sin egen erfa-
renhet. Därmed skulle deras kunskap hållas levande. Frågan 
var då, som idag: Vilken relation råder mellan teoretisk och 
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praktisk kunskap? Jag misstänker att  känslan för kun skapen 
idag fi nns utanför  akademierna. 

Jan: Kunskapsförmedlingen går ofta i fel riktning – från 
teori till prak tik. Man måste utgå från studentens egen 
situation och inte förmedla kun skap uppifrån. Poängen är 
att utgå från den egna miljön och se kunskapen insatt i en 
större helhet. 

Clas: Jag vill kommentera tre saker. För det första att 
”känslan” är ett kortvarigt fenomen. Musiker kan  åter skapa 
 känslan viljemässigt, man kan säga på befallning, hos sig 
själva, för att sedan kunna förmedla den till publiken. För 
det andra ställde Bengt Olsson, professor i musikpedagogik 
vid Göteborgs universitet, i en studie, frågan om hur det 
kunde komma sig att så många nobelpristagare tenderar 
att komma från ett begränsat antal lärosäten. Jo, vid dessa 
lärosäten arbetade studenter och lärare sida vid sida. För 
det tredje kom jag att tänka på hur be greppet geni kan defi -
nieras. Det är en person vars kunskap till sitt ursprung är 
gåtfull. Mozart besatt så dan kunskap, men man kan även ta 
Michael Jackson som ett exempel som ligger oss  närmare. 
Jag har en inspelning som Jackson har gjort som pojke. Med 
sin sång förmedlar han en erfarenhet på ett sätt som jag dit-
tills bara hört vuxna göra. Det är gåtfullt hur en pojke kunde 
ha genomlevt en vux ens erfarenhet.

Bo: På tal om förhållandet mellan kunskap och känsla; 
inom teatern brukar man tala om skillnaden mellan Brechts  
och Stani slavskijs estetik. Brecht ansåg att skådespelarna borde 
ha distans till känslor de förmedlar på scenen. Stanislavskij 
gjorde tvärtom, han hävdade att känslor som ge staltas borde 
upplevas på riktigt. Den typen av estetiska överväganden 
har väldigt lite med pedagogik att göra. 

Det här fragmentet illustrerar hur samtalet i dialogsemi-
narie metoden tillåts irra kring ett visst tema. Jans distink-
tion mellan död och levande kunskap får Bo att associera 
till debatten som fördes på samma tema på KTH för hundra 
år sedan. Clas  associerar till aspekter på kunskap som är 
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relevanta för hans yrke som musiker, varpå Bo knyter an 
med en hänvisning till tea tertraditionen för att påminna om 
att temat för dialogseminarier är ”performing knowledge”, 
kunskap som innehas både av ingenjörer och skåde spelare. 
Man skulle kunna säga att dialogens irrande är programma-
tiskt och konse kvent. Denna typ av samtal visar ett släktskap 
med Denis Diderots konse kvent genomförda ”digressiva 
 prak tik” som länge har varit allmänt känd. Marian Hobson  
har beskrivit sambandet mellan Diderots programmatiska 
avvikelser och hans uppfattning av analogin, det vill säga 
hon har belyst varför Diderot  medvetet ägnar sig åt avvikel-
ser i sitt skrivande: 

I slutet av denna essä kommer jag att hävda att Diderots digres-
siva prak tik äger ett djupt samband med hans uppfattning av 
analogi, såsom den återfi nns i hans konstkritik, att han utveck-
lar en uppfattning av analogi såsom just det som i en syntes 
kopplas samman med erfarenhet (och som kanske är en före-
gångare till Kant  och ”die Ana logie der Erfarung” i ”Kritik av 
det rena förnuftet”).107

Detta för att samtalet om erfarenhet är nödvändigtvis ana-
logiskt; lärande sker genom refl ektion över likheter och 
skillnader i olika exempels gestalter.108

De systematiska avvikelserna i samtalet har även samband 
med idén om vad refl ektion i allmänhet innebär. Frågan har 
jag tagit upp i avsnittet om förberedelser för seminarierna 
i samband med diskussionen av begreppet ”mask”. För att 
påminna, vi kan se på refl ektion som en i grunden jäm-
förande aktivitet. Refl ektionen över yrkeskunnande som 
sker genom alla av Bo Göranzons  fyra masker, språkfi losofi , 
idé historia, analogier till andra yrkesexempel, samt klassisk 
litteratur och drama, är just en jämförande ak tivitet.

Därmed icke sagt att en systematisering inte behövs. Men 
den kommer i ett senare skede genom samtalsuppteckning. 
Själva samtalet är en ska pande aktivitet och därför kan det 
inte systema tiseras medan det pågår. Samtalet kan i viss 
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mening styras och avgränsas medan det pågår; detta är 
samtalsledarens roll, till  vilken jag återkommer senare. Att 
låta samtalet irra och utvecklas efter oförutsägbara associa-
tionsbanor står i samband med tanken att vi i dialogsemi-
narierna använder oss av en viss sorts minne för att komma 
vidare i tänkandet; det spontana, oförutsägbara   min net.109 
Den skiljer sig från den delen av vårt minne som vi har 
under vilje mässig kontroll, och som har med memorering 
och medveten erinring att göra. Idén är att under samtalet 
komma på ”saker jag inte vet att jag vet”, därför att sådana 
tankar visar sig mest värdefulla i kreativa sammanhang, till 
skillnad från det som man kan slå upp i minnet och fram-
kalla på befall ning. Det spontana, skapande minnet är i sin 
tur oupplösligt förbundet med fantasin.110

Samtalsuppteckningar från dialogseminarierna visar att 
en dags sam mankomst på en kurs inom KTH Advanced Pro-
gramme in Refl ective Practice närmast är uppbyggd av en serie 
sådana mini dialoger som jag ger ex empel på ovan. Teman 
för minidialoger skiftar alltefter nya impulser som förs in av 
samtalsledaren, texter som läses upp högt, eller deltagarnas 
egna inlägg. Tillsammans tecknar de ett kunskapsteoretiskt 
landskap. Att av gränsa, leda igenom och peka ut riktning 
och saker i detta landskap är vad seminarieledarens och pro-
tokollskrivarens roller handlar om.

Idéprotokoll

Varför ska ett samtal skrivas ner och inte bandas eller fi l-
mas? Det fi nns principiellt inget som hindrar att forskaren 
bandar  sam talet; Tore Nordenstam  bandade samtal med 
sina informanter i Sudan. Men viktigare ur en metodologisk 
synvinkel var att han skrev ner samtalen så pass snart att han 
kunde presentera sin skriftliga tolk ning vid efterföljande 
samtal, vilket skapade möjlig het till fördjup ning och korri-
gering av forskarens bild av  sam talet.111 En band inspelning 
är blott en registrering av det sagda som kan ge en illusion 
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av att det som är sagt är färdigtänkt. När Tore Nordenstam 
var klar med sin seminarieserie förelåg skriftliga samtalsupp-
teckningar som han hade utarbetat tillsammans med infor-
manter. Själva den metodologiska poängen var att tolk -
ningen så långt som möjligt utar betades i samarbete mellan 
forskaren och informanten, medan samtalen pågick, och inte 
i efterhand av en ensam forskare som i enskildhet funde rade 
över vad informanterna kunde ha menat med sina repliker. 
Validering av tolkningen genomfördes därmed kontinuer-
ligt genom en  pågående dia log.112

Maria Hammarén,  som vid tiden för början av sin Combi-
tech-s tudie hade mångårig erfarenhet av arbete som jour-
nalist, före drog att arbeta di rekt med papper och penna. 
Hon stödjer sitt val med hänvisning till läkaren och förfat-
taren Oliver Sachs resonemang från boken En antropolog på 
Mars.113 Sachs skildrar en blind man som efter ett liv i blind-
het återfi ck sy nen genom en ny operationsmetod. Mannen 
hade stora svårigheter att lära sig hantera samtidig varse-
blivning av fl era föremål, som seende innebar. Som blind var 
han van vid att bygga upp en bild av  omgivningen genom 
varseblivningar som kom i en tidsföljd, genom känsel, lukt 
och hörsel. Han fi ck skapa sig en bild av helheten utifrån 
dessa över tiden utspridda in tryck. Hammarén jämför den 
blindes med en lyssnares situation. Den som lyssnar på ett 
samtal, eller  senare på en bandinspelning, måste också, allt-
eftersom samtalet pågår, organisera sina varseblivningar till 
en helhet. ”I skriven text organiseras varseblivningarna efter 
varandra i hopp om att de kompositionselement som skri-
benten lägger in ska belysa var andra, så att en bild uppstår.” 
Idéprotokollskrivaren tar alltså ett ansvar för att förmedla 
en bild, det vill säga en tolkning, till  läsaren som nu tack 
vare den skrivna formen kan skapa sig en visuell överblick 
över samtalet. Hammarén tog också ett ansvar för att ”i 
möjligaste mån göra läsningen av protokollet njutbar.”114 
 Därm ed betonade hon det estetiska uttryckets betydelse för 
för ståelse ska pande.

Hon för också idéprotokollskrivande i förbindelse med 
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Tore Nordenstams  kriterier för validering av handlingstol-
kande herme neutisk forskning. ”Protokollen är således ett in -
strument för en fort löpande valide ring och godkänns i kraft 
av att de är  träf fan de.”115

Jag vill införa ytterligare en jämförelse som belyser 
karaktär en av varse blivningen av ett samtal. I boken Sinnena 
ljuger inte, i en dialog mellan vetenskapen och musiken, jäm-
för Pehr Sällström  seende – hos Hammarén  har samtalet 
som fästs på papper blivit visuellt tillgängligt – med varse-
blivningen av musik:

En rumslig gestalt har man inför sig. Det är något simultant 
tillgäng ligt; något man kan undersöka, röra sig fritt i förhållan-
de till med blicken. Man kan gå från element till element, fram 
och tillbaka. Så icke med en melodi: av alla tonerna i en melodi 
är det i varje ögonblick bara en enda som existerar. De övriga 
fi nns bara som något som antingen har klingat, eller kommer 
att klinga. Melodins gåta är just detta: att den kan verka som 
en helhet, som en presens.116

Jag vill parafrasera Sällström  och hävda att i ett samtal är det 
i varje ögon blick bara en mening som existerar. De övriga 
fi nns bara som något som antingen har sagts, och förpassats 
till minnet, eller som något som kommer att sägas. Men 
vårt minne är inte ett magnetband. I enlighet med det jag 
tagit upp tidigare, är vårt minne färgat av våra personliga 
erfaren heter och kunskaper. Den mening som har klingat 
av faller i ett  minnesfält bestående av lyssnarens personliga 
förutsättningar och fantasier. Jag vill betona detta i sam-
band med idéprotokollskrivande. Återgivning av samtalet 
blir till en gestaltning utifrån protokollskrivarens personliga 
förut sättningar och till en karta av det spontana kollektiva 
minnet som fått uttryck i samtalet genom alla asso ciationer 
och avvikelser.

Skillnaden mellan det personliga minnet, som är för-
bundet med upple velsen av mening, och den sorts minne 
som representeras av ett magnet band kan illustreras genom 
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följande historia. Filmaren Kalle Boman,  som har produce-
rat fi lmen Aktörens läte, som använts i dialogseminarierna 
vid KTH och Kungliga Musik högskolan, har vid ett tillfälle 
berättat hur klipp ningen av fi lmen hade gått till.117 Vid slutet 
av upptagningen fanns det kan ske ett trettio timmar inspe-
lat material som skulle klippas och samman ställas till en och 
en halv timmes lång fi lm. Arbetet med urvalet av materi alet 
som skulle visas i slutversionen innebar att fi lmen skulle ses 
många gånger om tills redigerarna i princip hade lagt hela 
det trettio timmar långa materialet på minnet. Detta var en 
förutsättning för att kunna göra ett me ningsfullt urval. På 
liknande sätt består idéprotokollskrivarens uppgift i att ska-
pa en meningsfull gestaltning av samtalet, vare sig samtalet 
har fångats på band, videofi lm eller i skrivna anteckningar. I 
vissa idéprotokoll från KTH Advanced Programme in Refl ective 
Practice har det blivit så att när protokollskrivarna utgått 
från att en aktiv gestalt ning inte behövdes, efter som proto-
kollen ansågs vara en intern angelägenhet, och protokollen 
skrevs som en följd av knapphändiga  repliker utan skriben-
ternas tolkande ingrepp, blev sådana protokoll oläsliga även 
för dem som närvarat vid seminarierna. 

Frågan är alltså: För vem skrivs idéprotokoll? Att utesluta 
de utomstå ende ur skaran av potentiella protokolläsare leder 
lätt till att kravet på en aktiv gestaltning försummas och att 
protokollen förlorar sitt värde även för inomstående. Detta 
innebär att idé protokollskrivaren inte bara får infoga sina 
egna kommentarer; hon förväntas ta ett ansvar att genom 
personliga kommentarer, hänvisningar till litteratur, frå-
gor och ifrågasättanden, driva grup pens refl ektion vidare. I 
denna mening kan idéprotokollskrivarens roll ses som en av 
de två seminarieledarrollerna beskrivna i mönster ex emplets 
an vändning av dialogseminariemetoden.
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Dialog och roller

Till bilden av dialogseminariemetodens mönsterexempel hör 
Bo Göranzons  sätt att leda dialogseminarierna. Eftersom 
det är ett medvetet val att tillåta samtalet i dialogsemina-
rierna att röra sig i asso ciativa banor, där en tanke genom 
en analogi väcker en annan, råder det en genuin osäkerhet 
om vilka tankekedjor som  kommer att växa fram i samtalet. 
Seminarieleda ren gör sina inpass när dialogen kallar på 
det. Därmed får hennes inlägg en förankring i en naturligt 
uppkommen situation. Här ställs seminarieledaren inför en 
svårighet. Hur mycket avvikelse ska han tillåta? Konsten att 
han tera avvikelser i ett landskap av associativa förbindelser 
ryms inte inom en uppsättning regler just på grund av dialo-
gens oförutsägbarhet. Därför kan det vara fruktbart att tala 
om dialogseminarieledarens roll i form av analo gier, som jag 
tidigare konstaterat är det enda sättet att tala om ett kun-
nande med tysta inslag.

En analogi som Bo Göranzon  själv har infört genom sitt 
arbete med Di alogseminariet vid Dramaten är regi analogin 
Regi analogin öppnar dess utom för en diskussion och pro  -
blema tisering av seminarieledarrollen. Det fi nns många per-
sonliga registilar bland teaterregissörer. Vilken av dessa kan 
det här vara fråga om? Bo Göranzon betonar Alf Sjöberg  
som en förebild för sin registil. Seminarieledaren ska genom 
sina interven tioner i dialogen få deltagarnas tankar att växa. 
Här fi nns också en förbin delse till den sokratiska barnmorske-
rollen; ledaren ska hjälpa seminarie  deltagarna att i dialogen 
formulera det ”de inte vet att de vet” och få deras tankar att 
gradvis växa genom talet.118

Inspel som får dialogen att växa kan ha olika karaktär 
För utom konkreta exempel och analogier kan det handla 
om introduktion av nya begrepp och metaforer eller rent-
av mindre föreläsningar, inskjutna på rätt ställe i sam talet, 
som förtydligar diskussionens idéhistoriska eller fi losofi s-
ka samman hang. Maria Hammarén  har kallat dessa inspel 
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för ”en armbåge i sidan som får den sömnige att vak-
na till”, för att betona seminarieledarens ansvar för att 
genom nya överraskande förbindelser få deltagarna att se 
nya perspek tiv i förhållande till teman som diskuteras.119 
Niclas Fock  konstate rar att både analogier och metaforer 
som dialogseminarie ledaren spelar in i sam talet ska vara 
väl beprövade.120 Det innebär ett krav på bildning; leda ren 
be höver hålla i minnet ett förråd av belysande analogier och 
exempel, både av praktisk och av teoretisk art, för att kunna 
agera med den timingen som  samtalets karaktär kräver.121

I utkastet till den interna manualen till dialogseminarie-
metoden, sam manställd 2003 av Bo Göranzon  och Maria 
Hammarén  fi nns krav på att seminarieledaren bör vara för-
trogen med den litteratur som har utvecklats inom Dialog-
seminari ets verksamhet sedan 1985 och publicerats i tid-
skriften Dialoger samt i förlaget Dialogers böcker. Det kan 
uppfattas som kontroversiellt. Att förlaget Dialogers utgiv-
ning bör utgöra stommen i läsningen i samband med genom-
förande av dialogseminarierna kan försvaras med tanke på 
att denna utgivning är bärare av den speciella anda och den 
specifi ka praxis som har  utvecklats inom Dialogseminariet, 
i frågor kring synen på  dia logens väsen och roll, synen på 
praktisk kunskap, på språkets och konstens roll i yrkes-
sammanhang, förhållandet mellan människa och ma skin, 
och så vidare. Det är knepigare att svara på frågan om hur 
kvaliteten på seminarierna påverkas om läsningen skulle 
begränsas bara till denna litteratur. Denna fråga ser jag som 
öppen. Här vill jag bara påminna om att läsningen i tidi-
gare tillämpning ar av dialogseminariemetoden, inte minst 
i mönster exemplet på Combitech , bestått av en annan typ 
av texter jämte texterna från Dialogers utgivning. Man 
skulle kunna argumentera för att det i Combitech-fallet var 
just friktionen mellan dessa två typer av texter som drev 
refl ektionen framåt. Även inom KTH Advanced Programme 
in Refl ective Practice har vi läst andra texter jämte Dialogers 
utgivning bero ende på att dessa texter hade relevans för frå-
gor som skulle belysas inom forskarprogrammet.
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I den interna manualen formulerar Göranzon  och Ham-
marén  ytterligare några krav på seminarieledarens roll:

Seminarieledarens uppgift är dels att styra gruppens arbetssätt 
till ett koncentrerat lyssnande på varandra. Vidare att skapa ett 
disciplinerat ar bete med inlämningstider och kopiering i för-
väg, respekt för förberedelse och fördelning av tid över semina-
riet. Vidare måste ledaren visa hur kommentarer kan lyfta och 
utveckla en text [här avses deltagarnas tex ter, min anm.]. För 
varje text har ledaren den särskilda uppgiften att höja tempera-
turen på tanken genom  analogier och exempel ur idéhistorien, 
litteraturen och arbetslivet som  fördjupar gruppens insikter 
och vidgar horisonten för ett praktiskt fi losofi skt perspektiv på 
kunskap och hand ling.

Till regianalogin hör också att en regissör väljer ut sina 
skådespelare. Vem passar till rollen som deltagare i ett 
 dialog semi narium? Bo Göranzon  bru kar påpeka att 
det viktigaste kriteriet vid urvalet av deltagare är att de 
re presenterar något mer än bara sig själva. Tore Nordenstam  
hade i sin studie om sudanesisk etik bara tre informanter, 
men deras idéer om etik var repre sentativa för hur många 
andra i Sudan tänkte kring etik. Dessutom var de hög-
skolestudenter med förmågan att uttrycka sina idéer både 
i tal och i skrift. När dialogseminarierna etablerades som 
ett para dig matiskt exempel för hur man kunde arbeta med 
erfarenhets utbyte vid Combitech  Systems var deltagarna 
noga utvalda. De var högt motiverade, beredda att avsätta 
mycket tid vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter, de 
fl esta hade le dande positioner inom företaget, samtliga var 
företagets nyckelpersoner och hade mellan 5 och 20 års ar -
betserfarenhet. Här spelade valet av  delta g are tydligen en 
stor roll eftersom det gällde att etablera ett  lyckat exempel 
till efterföljande som hade betydelse för hela företagets 
arbete med kun skapsbildning. 

Under etableringen av mönster  exemplet på Combitech  
var det alltså en elit inom före taget som fi ck roller av del-
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tagarna, därför att det var mycket som stod på spel i och 
med försöket med seminarieserien. I andra tillämpningar av 
dialogseminariemetoden har det fl era gånger hänt att vissa 
personer inte hade förmågan att lyssna, kunde inte ta till sig 
di stinktionen mellan debatt och dialog, gav negativ kritik 
på deltagarnas per sonliga erfarenheter och liknande, vilket 
ledde till att samtalet strandade. Men ”att passa in i rollen” 
handlar inte om talang; var och en kan genom arbete tilläg-
na sig det kunnande som idag ställs som krav att delta i eller 
leda seminarier. En av tankarna med forskar pro grammet 
KTH Advanced Programme in Refl ective Practice var just att 
ut veckla en miljö i vilken de som vill tillägna sig metodikens 
anda kunde växa in i dess roller.

Läsning av klassiker

Jag väljer ett utdrag ur dialogen från den 29 oktober 2001 
som representa tivt för två distinkta ståndpunkter i frågan 
om hur vi bör förhålla oss till läsningen av klassiker.122 Oenig-
heten i frågan tar form i samtalet mellan Bo Göranzon  och 
Mats Lindberg. 

Först ett utdrag ur Mats Lindbergs skrivuppgift:

d’Alemberts skrift är intressant ur fl era synvinklar: som en del 
av vårt kulturarv, kulturhistoriskt, fi losofi historiskt, och som 
ett gigantiskt för sök att bringa överblick över det mänskliga 
vetandet. Francis Bacon  är enligt d’Alembert Encyklopedins 
store inspiratör. Andra stora namn som bidragit till de intel-
lektuella framstegen är De scar tes,  Newton, Locke och Leibniz.  
För d’Alembert tycks historien börja med renässan sen och 
1600-talet, medeltiden vilar i mörker och den antika visdomen 
är inte mycket värd, utom några tomma honnörsord.

Mats: Jag får inte ut någonting av d’Alemberts skrift. Den 
ger ett ålder domligt intryck. Den historiska kontexten har 
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en  av gör ande betydelse om man vill göra en bra tolkning av 
d’Alemberts text. Det fi nns en risk att man slänger ut barnet 
med badvattnet om man bara hanterar det man läser direkt. 
Det krävs ett efterforskande arbete om man ska ta till sig ett 
mate rial som har komplex bakgrund. 

Bo: För mig handlar frågan om tolkning snarare om hur 
fri man får vara från det historiska materialet. Jag anser att 
det är legitimt att läsa encyklo pedisterna med frågan om 
arbetets värde framför ögonen och att låta sig stimuleras 
av hur de tänkte och gjorde. Inledning till encyklopedin 
kan ex empelvis läsas i  perspektivet av den idag framväx-
ande entusiasmen kring Knowledge Ma n a ge ment eller frå-
gan om det går att föra dialog med en dator. I den typen 
av frågor står d’Alembert för något jag förhåller mig kri-
tisk till. Paradoxalt nog formulerar han också en insikt 
om de matema tiska verktygens begränsningar inom vissa 
 tillämpningar. Det verkar som om vår oenighet pekar på en 
motsättning mellan yrkeskunnande och veten skap. Jag är 
ute efter en tredje position.

De professionella uttolkarnas syn på hur vetenskapsfi losofi s-
ka klassiker bör läsas, med kännedom om de historiska och 
idémässiga sammanhangen, samt klassikernas ståndpunkter 
i deras övri ga verk, kanske även en del bi ografi ska detaljer 
som hjälper läsaren att se mellan raderna, kan sägas vara 
företrädd i Mats Lindbergs sätt att resonera kring frågan. 
Den som går en universitetskurs i fi losofi  eller idéhistoria 
skolas i detta sätt att tänka. Bo Göranzon  företräder ett 
alternativ till detta sätt att närma sig klassiker, på grund av 
att alternativet har visat sig stimulera refl ektion hos prakti-
ker.123

Här handlar det inte om att sammanfatta och analysera 
klassikernas re sonemang för att komma fram till om dessa 
författare har haft rätt eller fel i sak. Det handlar om att 
använda kortare eller längre stycken ur deras texter som 
bränsle för eget  tänkande. På sätt och vis träffar forskarna 
i dessa tex ter äldre och framgångsrika kollegor för att lära 
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sig något om deras tanke stil och förhållningssätt; dok-
torandernas refl ektioner i  dialogseminarierna blir till en 
dialog med dessa. Det kan exempelvis handla om hur man 
som blivande forskare handskas med litteraturen. Det fi nns 
sällan tid att läsa allt som har skrivits i ämnet. Det handlar 
om en avvägning: å ena sidan måste man som forskare 
vara informerad om vad och hur andra har tänkt, å andra 
sidan kan för mycket tid med läsning om andras tankar 
kväva ens egna tankar. Generella rekommendationer av 
typen ”how to” hjälper inte här; strategi för hur man ska 
handskas med litteraturen beror på varje en skild situation. 
Det intressanta i vårt sammanhang är att man i läsningen 
av klassikerna kan hitta fi ngervisningar om deras egen 
hållning i frågan.

Leibniz : 
Två saker, som annars är av tveksamt värde och skadliga för 
många människor, visade sig vara fantastiskt nyttiga för mig: 
för det första var jag självlärd, och för det andra letade jag efter 
något nytt i varje veten skap när jag först studerade den, ofta 
innan jag hade förstått dess redan etablerade innehåll. Men så 
fi ck jag en dubbelbelöning: För det första fyllde jag inte mitt 
huvud med tom och besvärlig kunskap som var ac cepterad 
på grund av lärarens auktoritet och inte på grund av goda 
ar gument. För det andra kom jag inte till ro förrän jag hade 
funnit systemet i varje lära samt trängt igenom dess principer. 
Genom sådan övning kunde jag genom egen ansträngning upp-
täcka allt som intresserade mig.124

Montaigne : 
Stöter jag på svårigheter när jag läser biter jag inte naglarna 
över dem, jag låter dem vara efter att ha försökt tackla dem en 
eller två gånger. Skulle jag gräva ner mig i dem skulle jag för-
lora både mig själv och tid: jag har ett impulsivt sinne. ... Om 
en bok tråkar ut mig tar jag en annan, och jag ägnar mig åt den 
bara i de stunder då jag börjar gripas av leda vid att inte göra 
något.125 … För mig tjänar läsningen särskilt till att väcka min 
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tankeverksamhet genom att mata den med olika ämnen och till 
att sätta mitt omdöme i arbete, inte mitt minne.126 

Dessa tankar korresponderar på ett märkligt sätt med vår tids 
ledande ve tenskapsmäns råd till unga forskare. Peter Brian 
 Meda war  argumenterar i Advice to a young scientist emot för 
mycket  läsande eftersom studier lätt kan förvandlas till ett 
substitut för forskning.127 Anthony Legget,  nobelprista gare 
i fysik år 2003 vänder sig i sitt tal på Nobelbanketten till 
yngre kollegor ”som hoppas på en karriär inom den teore-
tiska fysiken”: 

First, if there’s something in the conventional wisdom that you 
don’t understand, worry away at it for as long as it takes and 
don’t be deterred by the assurances of your fellow physicists 
that these questions are well understood. Secondly, if you fi nd a 
problem inter esting, don’t worry too much about whether it has 
been solved in the existing literature. You will have a lot more 
fun with it if you don’t know, and you will learn a lot, even if 
what you come up with turns out not to be publishable.128

Låt mig nu ytterligare belysa vad som kan menas med 
detta förhållnings sätt i läsningen av klassiska texter genom 
att presentera en egen läsning av Descartes  Avhandling om 
metoden.

En läsning av Descartes 

I nedanstående läsning av Descartes  Avhandling om meto-
den vill jag uppmärksamma att Descartes ägnar rätt stort 
utrymme åt ett resonemang som berör användning av hans 
metod, och att detta resonemang har en annan ka raktär än 
den syn som vanligen förknippas med begreppet metod, 
nämligen synen som uppmärksammar det algoritmiska i en 
metods uppbyggnad. En ligt denna syn fram står metod som 
ett slags automat vars själva struktur, bestående av ett antal 
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föreskrivna steg som bör följas till punkt och pricka, garan-
terar att det som kommer ut när man har gått igenom alla 
steg leder till önskat resultat.

Som en utgångspunkt i mina funderingar kring Descartes  
me tod vill jag uppehålla mig vid följande korta mening: 
”Vidare fortsatte jag med att öva mig i den metod jag upp -
ställt för mig …”.129 På vilka grunder har Descartes upp-
ställt sin metod? Vad hade han för skäl för att välja just de 
regler han valde samt be gränsa deras antal just till fyra? 
Och framför allt varför ”öva sig” i metoden? Dessa frågor är 
intressanta om man betänker att Descartes formulerade sin 
metod endast 23 år gammal, strax efter att han hade av slutat 
sina studier, och fortsatte sedan att hålla sig till metodens 
regler i hela sitt liv. 

Descartes  bestämde sig tidigt för att viga sitt liv åt kun-
skapssökande. Han var besviken över den lärdom han mötte 
under sina studier och fattade beslut att försöka befria sig 
från ”alla meningar som man tidigare skänkt sin tilltro”. 
Han menar att han aldrig skulle göra det om han ”aldrig 
haft mer än en enda lära re” eller om han ”inte haft reda på 
de meningsskiljak tigheter som i alla tider funnits mellan de 
lärdaste män.” (s. 36–37)

Vintern 1619, under det trettioåriga krigets första skede, 
befann han sig anhållen i ett kvarter i Tyskland. Under den 
ofrivilliga isoleringen upp täckte han att han kunde använda 
tiden till att ostört ägna sig åt sina tankar. Enligt en dag-
boksanteckning hade han en natt i november en egendomlig 
dröm. Konrad Marc-Wogau skriver i inledningen till Valda 
skrifter: 

Han menade sig i denna dröm ha fått en syn som blev bestäm-
mande för hela hans vetenskapliga gärning. Som en plötslig 
uppenbarelse fi ck han idén om den vetenskapliga metod som 
han antyder i den andra delen av Avhandling om metoden och 
som för honom kom att framstå som nyck eln till alla hans veten-
skapliga framgångar. Efter den egendomliga drömupplevelsen 
var han fullt på det klara med den väg han hade att gå. (s. 10)
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Descartes  själv:
Under hela nio år som följde gjorde jag ingenting annat än 
fl ackade om kring i världen, varvid jag mera sökte spela rollen 
av åskådare än av skådespelare i alla de skådespel som utspe-
las där. Genom att i fråga om varje sak särskilt tänka efter, 
vad som kunde göra den misstänkt och komma oss att begå 
misstag, lyckades jag under denna tid  utrota ur mitt förstånd 
alla de villfarelser som tidigare kunnat få insteg där. ... Vidare 
fortsatte jag med att öva mig i den metod jag uppställt för mig; 
ty utom det att jag vinnlade mig om att i största allmänhet leda 
mina tankar en ligt dess regler, avsatte jag tid efter annan några 
timmar att användas särskilt för att tillämpa metoden på mate-
matikens problem eller också på några andra, som jag lyckades 
göra nästan likartade med matematikens genom att frigöra dem 
från alla de principer inom andra vetenskaper som jag inte fann 
tillräckligt säkra. (s. 46)

Metoden som Descartes  uppställde bestod av endast fyra 
regler av mycket allmän karaktär: 

Den första regeln var att aldrig godta något som sant, om jag 
inte klart insåg att det var det, eller – med andra ord – att 
omsorgsfullt undvika överilning och förutfattad mening och 
låta mina omdömen blott omfatta sådant som stod så klart och 
så tydligt för mitt  förstånd, att jag inte hade någon anledning 
att betvivla det.

Den andra var att uppdela vart och ett av de problem jag skulle 
under  söka i så många delar som möjligt och som det behövdes 
för att  bättre lösa dem.

Den tredje var att ge en sådan ordning åt mina tankar att jag 
 började med de enklaste och lättfattligaste tingen för att så 
småningom liksom grad vis höja mig till insikten i de mest sam-
mansatta, och därvid förutsatte en ordning till och med mellan 
de ting som av naturen inte följer på var andra.
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Och den sista var att överallt göra så fullständiga uppräkningar 
och så allmänna översikter, att jag kunde vara säker på att inte 
ha utelämnat nå got. (s. 39)

Metoden, menar Descartes,  är en blandning av idéer från 
tre veten skaper: logiken, den geometriska analysen och 
algebran. Det är inte svårt att se. Den första regeln har en 
motsvarighet i  kriteriet enligt vilket vi godtar ma tematiska 
axiom. Ett axiom bevisas inte, det godtas i stället på när-
mast intuitiva grunder – vi förväntas inse att det stämmer. 
Den andra och den tredje regeln har sin förebild i ”dessa 
långa kedjor av alltigenom enkla och lätta resonemang som 
geometrikerna brukar betjäna sig av för att genom föra sina 
bevis”. Den sista regeln skulle var och en, som är mån att i 
sam band med en undersökning inte utelämna något, kunna 
”uppställa för sig”. Vad gäller innehållet i metodens regler 
har Descartes alltså gjort ett val – ett val på grund av analo-
gin till matematiken.

Vad hade han för skäl att begränsa reglernas antal till 
fyra?

Liksom en myckenhet av lagar ofta tjänar som en ursäkt för 
lasterna, så att en stat är mycket bättre ordnad, då den har 
blott mycket få lagar som emellertid mycket noga iakttages, på 
samma sätt trodde jag att jag i stället för detta stora antal regler 
av vilka logiken består skulle ha nog av följande fyra, om jag 
blott var fullt och fast besluten att inte en enda gång försumma 
att iakttaga dem. (s. 38)

Vi ser att Descartes  beslut att begränsa antalet regler grun-
das på en analo gisk insikt som gäller reglernas begräns-
ningar inom juridiken. 

Descartes  uppställer sin metod på analogiska grunder 
och fort sätter se dan med att öva sig i användningen av den. 
Varför öva sig i metoden? Är det inte märkligt att han väljer 
en metod 23 år gammal och sedan håller sig till den under 
resten av sitt liv? Inte ett ord om att man kanske skulle 
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lägga till ytterligare några  regler, eller ändra de befi ntliga 
och därigenom förfi na metoden. I  stället ska man förfi na sin 
erfarenhet i användningen av meto den. 

 … Dessutom kände jag att mitt förstånd genom att tillämpa 
den [meto den, min anm.] så småningom vande sig vid att 
klarare och tydligare uppfatta sina föremål … Likväl vågade 
jag inte för den skull med det samma gripa mig an med att 
undersöka alla de problem som erbjöd sig; ty detta skulle till 
och med ha varit emot den ordning metoden föreskrev. Men 
då jag märkt att principerna för de alla måste lånas från fi lo-
sofi en, i vilken jag ännu inte fann några säkra sådana, så tänkte 
jag att jag först och främst borde försöka fastställa sådana i den 
och att jag, då detta är den viktigaste sak i världen, i fråga om 
vilken överilning och fördoms fullhet mest vore att befara, inte 
borde försöka få en slutgiltig lösning härav, förrän jag uppnått 
en mycket mognare ålder än de tjugotre år som jag då hade 
fyllt och förrän jag först lagt mycken tid på att förbereda mig 
för denna uppgift, dels genom att ur mitt förstånd utrota alla 
de dåliga meningar som jag före denna tid tillägnat mig, dels 
genom att samla fl er erfarenheter, som senare skulle bilda stof-
fet för mina refl ektioner, och dels genom att ständigt öva mig i 
den metod som jag uppställt för mig, för att kunna bruka den 
med allt större säkerhet. (s. 41)

Varifrån denna visshet om att metoden borde användas på 
lång sikt utan några ändringar i dess regeluppsättning? 

För det första erfor Descartes  att metoden alldeles från 
 början gav re sultat som gjorde honom nöjd: 

Alltsedan jag börjat använda denna metod hade jag känt en 
sådan utom ordentlig tillfredsställelse att jag inte trodde det vara 
möjligt att erfara en ljuvligare eller en renare här i livet; och då 
jag med  metodens hjälp dag ligen upptäckte sanningar som syn-
tes mig vara tillräckligt viktiga och i allmänhet okända för andra 
människor, så uppfyllde den tillfredsställelse jag här vid kände till 
den grad min själ att allt annat lämnade mig obe rörd. (s. 45)
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Andra skäl till varför han inte övervägde att ändra metoden 
och varför han fortsatte att tillämpa den med stor uthållig-
het tror jag mig se i hans prag matiska läggning. I avhand-
lingens text går att hitta bara ett indirekt stöd för denna 
tolkning, eftersom han, förutom i det ovannämnda citatet, 
inte på något ställe explicit kommenterar metodens eventu-
ella brister. Det är möj ligt att han uppfattat metoden som 
provisorisk, men inte brydde sig om att försöka revidera den 
så länge han bedömde att den fungerade. Vi får inte glömma 
att en metods uppgift är att vägleda oss i  handling och att 
använd ning av metoder hör till den praktiska kunskapens 
domän. Descartes  prag matiska läggning belyses här med 
några av hans egna analogier:

Vill man bygga om det hus i vilket man bor, så räcker det inte att 
man före ombyggnaden av det river det och anskaffar material 
och bygg mästare eller själv övar sig i byggnadskonst och dess-
utom ha utfört en ritning till huset – man bör också ha skaffat en 
annan, där man kan bli bekvämt inhyst under den tid man arbe-
tar med  ombyggnaden. På lik nande sätt utbildade jag, för att inte 
vara obeslutsam i mitt handlande så länge som förnuftet tvingade 
mig att vara det i mitt omdöme och för att redan då kunna leva så 
lyckligt som möjligt, en provisorisk moral som bestod av blott tre 
eller fyra maximer, vilka gärna jag vill meddela läsa ren. (s. 42) 

… Min andra maxim var att vara så fast och så beslutsam i 
mitt hand  lande som möjligt, och att lika ståndaktigt följa de 
mest tvivelaktiga me ningar, då jag en gång bestämt mig för 
dem, som om de varit mycket säkra. Häri ville jag efterlikna de 
resenärer som, då de gått vilse i en skog, inte bör irra omkring 
än åt det ena, än åt det andra hållet och än mindre bli stående 
på en och samma plats, utan i stället så rakt så möjligt gå framåt 
åt ett och samma håll och inte på svaga grunder ändra rikt ning, 
även om de från början endast rent godtyckligt bestämt sig för 
att välja den; ty även om de på detta sätt inte kommer dit de 
önskar, så kommer de dock till slut till någon plats där de troli-
gen får det bättre än mitt i skogen. (s. 43)
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… Vad vidare deras brister beträffar [D. menar brister i kon-
struktionen hos stora byggen som stater, vetenskaper eller 
skolornas undervisnings planer, min anm.], i fall de har några 
– och den blotta olikheten mellan dem är tillräcklig för att man 
skall inse att många av dem har sådana – så har tillämpningen 
utan tvivel i hög grad mildrat dem och till och med omärkligt 
undanröjt eller rättat till en mängd av dem – bättre än mänsk-
lig klokhet hade kunnat göra det; de är också, när allt kommer 
omkring, nästan alltid lättare att fördraga än en förändring av 
dem skulle vara. På samma sätt blir de stora vägar, som slingrar 
sig mellan bergen, därige nom att de användes så småningom så 
jämna och bekväma, att det är mycket bättre att följa dem än 
att gå en rakare väg och därvid klättra över klipporna och stiga 
ända ner utför branterna. (s. 36)

För att sammanfatta min läsning av Avhandling om meto-
den: Som ung uppställer Descartes  sin metod på analogiska 
grunder, möjligen som ett provisorium, men håller sig 
sedan till den i hela sitt liv, av skäl som, åt minstone delvis, 
redovisas i form av analogier. Han redovisar inte på vilket 
sätt han med hjälp av metoden kunde härleda sina resultat, 
så metoden för blir ”osynlig” i  delar na fyra, fem och sex 
av avhandlingen. Descartes själv framträder som ytterst 
jordnära, både i sättet att förhålla sig till metoden och i sitt 
sätt att förhålla sig till det vardagliga livet (stora delar av 
avhandlingen består av refl ektioner kring praktiskt hand-
lande) för att på så sätt skapa sig en grund från vilken 
han sedan, paradoxalt nog, kunde utveckla sitt ab strakta 
tvivel.

Insikten om att en teoretisk kännedom om metodernas 
uppbyggnad och kunnande i att använda metoder är två 
olika saker fi nns även hos Descartes  samtida Galileo Galilei.  
I Dialogen om de två världssystemen hävdar Salviatis mot-
ståndare Simplicio att Aristoteles inte kunde missta sig i 
sin fysikaliska teori eftersom det är han som har uppfunnit 
logiken. Salviati svarar med ett ana logiskt resonemang:
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Logiken är, som ni mycket väl vet, det instrument med vilket 
man fi lo soferar. Men på samma sätt som en hantverkare kan 
vara  mästare i att bygga instrument men okunnig i att spela på 
dem, kan det också fi nnas en stor logiker som inte är så stor 
expert när det gäller att använda sig av logiken, liksom det 
fi nns många som kan läran om skaldekonsten utan till, men 
sedan inte lyckas sätta ihop ett par fyrradiga verser. Andra kan 
samma regler som da Vinci, men skulle inte ens klara av att 
måla en pall.130

Genom den typen av citat från klassisk litteratur som ”mat 
för tanken” kvalifi cerades och stimulerades samtal om 
metod inom forskarprogrammet KTH Advanced Programme 
in Refl ective Practice.

Sammanfattning

Kapitlet beskriver hur dialogseminariemetoden tillämpades 
i en serie doktorandkurser under åren 2001–2005. Från att 
ha varit tänkt som en utbildning i dialogseminariemetoden 
för doktorander och yrkesverksamma utvecklades kurserna 
med tiden till ett sammanhållet forskarutbildningsprogram 
i yrkeskunnande och teknologi med namnet KTH Advanced 
Programme in Refl ective Practice. Sedan programmets början 
utexaminerades sex av programmets deltagare till licentiat-
grad och en till doktorsgrad. Våren 2006 planeras fyra dok-
torsavhandlingar och en licentiatavhandling. KTH Advanced 
Programme in Refl ective Practice har varit ett utvecklings-
projekt med fl era oprövade kort. Dialogseminariemetoden 
prövades som ett verktyg för utbildning och handledning av 
doktorander och det prövades om läsning av klassiker som 
Descartes , Galilei  och Darwin  kunde knytas till idén om en 
”forskarbildning”.

Vi kan föreställa oss forskarrollen som ett janusansikte 
vars ena sida handlar om  skapande och den andra sidan 
om kritisk granskning av det skapade. Jag argumenterar för 
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att KTH Advanced Programme in Refl ective Practice handlat 
i första hand om att stödja den kreativa sidan av forskar-
rollen. Att vara forskare innebär att man måste behärska 
sin forskarpraktik. Således kunde insikter från yrkeskun-
nande och teknologis samling av fallstudier tillämpas till 
att belysa olika aspekter av forskarens yrkeskunnande. En 
annan dimension i programmet var mästar-lärlingsskap. Jag 
hävdar att den typen av samtal som vanligtvis pågår mellan 
mästare och lärlingar, och som domineras av analogier och 
exempel, med hjälp av dialogseminariemetoden kunnat fl yt-
tas till seminarierummet.

Jag ägnar kapitlet åt att kommentera gestaltningen som 
några av metodens viktigaste moment fi ck i forskarpro-
grammet. Det handlar om refl ektion, dialog, idéprotokoll, 
två ledarroller, samt om valet av läsning.

Grundidén när det gäller refl ektion är att den ska vara 
förberedd. Förberedelse innefattar läsning, men den kan 
också bestå av teater, musik, bild eller fi lm. Jag begränsar 
min diskussion till läsning, men jag tror att anmärkningar 
om läsandets effekter, till exempel de som handlar om min-
ne och association, också kan sträckas till att gälla annat än 
texter. Idéer, tankar, exempel, berättelser och resonemang 
vi tagit till oss under förberedelsen används i refl ektionen. 
Detta kallar jag att refl ektera genom mask. Ordet mask 
används i dubbel bemärkelse. Den formar och den underlät-
tar refl ektion. Att den formar refl ektion betyder att vi refl ek-
terar utifrån ett visst perspektiv som masken representerar. 
Att den underlättar refl ektion betyder att masken skyddar 
oss från att vara alltför privata. Detta för att kunna tala om 
det som vi inte skulle kunna utan masken och för att det 
som sägs, tack vare masken, kan lyfta till den grad av allmän-
giltighet som är intressant för andra som deltar i samtalet. 

Det är ett kunnande i sig att välja bra masker för refl ek-
tion. Detta diskuterar jag i termer av igenkännande. Leder 
läsningen bara till igenkännande lär sig deltagarna ing-
ett nytt. Är den, å andra sidan, fullständigt främmande 
väcker den inga minnen och associationer. Med tiden har 
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tyngdpunkten i användningen av masker förskjutits. Under 
forskningsområdets formativa år användes masker i form av 
litteratur, teater, språkfi losofi , idéhistoria, och exempel från 
olika yrken främst i forskarnas eget tolkningsarbete. Med 
dialogseminariemetodens inträde började masker att använ-
das även av seminariedeltagarna (informanter).

Dialogen i forskarprogrammets seminarier var inriktad 
på insiktsskapande. Oenighet var acceptabel, lyssnande var 
förknippat med ansvar: en respektfull talare skapar en res-
pektfull lyssnare och vice versa. Det var tillåtet att lägga 
fram halvfärdiga tankar och samtalet tilläts irra längs oför-
utsägbara associationsbanor.

Konsten att leda dialogseminarier är en konst att hantera 
avvikelser i ett landskap av associativa förbindelser. Detta 
kräver bildning och omdöme eftersom samtalsledaren måste 
hålla i minnet en hel repertoar av inspel i form av exempel, 
berättelser, begrepp, etc. som placeras i dialogen med den 
timingen som samtalet kräver. Här kan ledarrollen ses i 
analogi till regissörens roll, närmare bestämt den registilen 
där Alf Sjöberg  är förebild.

När det gäller idéprotokoll hävdar jag att protokollskri-
varen bör utnyttja förhållandet att repliker i dialogen faller 
alltid i hans eget fält bestående av minnen, fantasi, erfa-
renhet och kunskap och andra personliga förutsättningar 
han bär med sig. Idéprotokoll kan ses som en karta över 
det spontana kollektiva minnet som fått uttryck i samtalet 
genom alla associationer och avvikelser och som något som 
kräver en aktiv gestaltning av protokollskrivaren för att göra 
det till en meningsfull läsning även för de som inte närvarat 
i dialogseminariet.

Vem som helst passar inte i dialogseminariet, varken som 
ledare eller som deltagare. Men metoden är inte elitistisk i 
meningen att den kräver någon speciell talang. Det handlar 
snarare om att genom arbete tillägna sig det som krävs för 
att delta i eller leda seminarier.

Läsning av klassiska texter av Montaigne , Descartes , 
Galilei , Leibniz , Diderot , Darwin  och Gadamer  hade en fram-
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trädande plats i programmets kurser. Dessa texter lästes inte 
som de vanligtvis läses i kurser i idéhistoria, det vill säga i 
syfte att sammanfatta, analysera och kritisera. Idén var i stäl-
let att använda avsnitt ur klassiska texter som ”bränsle” för 
tanken, som något att ta spjärn emot i forskarnas personliga 
refl ektioner kring det egna forskningsutövandet. Kapitlet 
avslutas med ett exempel på hur denna läsning kunde gå till 
– min egen läsning av Descartes med idén om det analogiska 
tänkandet framför ögonen.
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Analogier

Inledning

”Vad är analogiskt tänkande?” frågade opponenten på Anders 
Herdenstams disputation. Anders Herdenstam  disputerade 
år 2004 på KTH i ämnet yrkeskunnande och teknologi på 
en licentiatuppsats om vinprovarnas yrkeskunnande. Han 
gav inte ett entydigt svar på opponentens fråga, men av 
hans svar framgick det att ”träning i analogiskt tänkande” 
var en viktig aspekt av hans forskarutbildning. Uttrycket 
”analogiskt tänkande” hade vid det laget blivit något av 
forskningsområdets signum. 

Uttrycket lanserades 1999 i tidskriften Dialoger, i Kjell S. 
Johannessens artikel ”Det analogiska tänkandet”.131 Bak-
grunden var Kjell S. Johannessens ansträngningar att beskriva 
ett sätt att tänka som förefaller dominera i yrkesmässiga sam-
manhang men som starkt avviker från de traditionella veten-
skapsfi losofi ska kategorierna som klassar tänkande som anti-
gen deduktivt, induktivt, eller hypotetiskt-deduktivt. I ”Det 
analogiska tänkandet” gör han det utifrån en jämförande ana-
lys av Aristoteles, Kant  och den egna tolkningen av Ludwig 
Wittgensteins  senfi losofi  med begreppet praxis i centrum. Jag 
återkommer till Kjell S. Johannessens analys av begreppet om 
analogiskt tänkande i ett separat avsnitt längre fram.
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Men redan före Kjell S. Johannessens ansats att utveckla 
den begreppsliga sidan av saken var analogier mellan konst 
och vetenskap eller mellan olika yrken viktiga i forskning-
en om yrkeskunnande. I artikeln ”Dialogseminarium – ett 
laboratorium för analogiskt tänkande” spårar Bo Göranzon  
sitt eget intresse för analogier till år 1966 och sitt möte 
med Witold Gombrowiczs Vigseln i regi av Alf Sjöberg .132 
Inspirerad av Sjöberg upptäckte han möjligheten till reso-
nemang som kan drivas genom analogier mellan till synes 
oförenliga områden matematik och litteratur, vilket också 
blev avgörande för att väcka hans intresse för sådana aspek-
ter av mänskligt kunnande som inte fi ck plats i teoretiska 
och matematiska modeller.

Sedan 1999 har uttrycket ”analogiskt tänkande” introdu-
cerats i KTH Advanced Programme in Refl ective Practice för att 
på några år bli ett stående uttryck i avhandlingar och andra 
skrifter.

Områden som kan associeras med analogiskt tänkande är 
många och så pass omfattande att jag inte ens tänker försöka 
ge en allmän beskrivning av uttrycket. Analogier och deras 
användning har länge varit ett stort tema inom teologi, juri-
dik, fi losofi , litteratur, estetik, och under den andra hälften 
av 1900 talet även inom vetenskapsteori, där analogiernas 
roll inom heuristiken betonats. Jag vill inte heller försöka 
mig på en defi nition av uttrycket. I det föreliggande kapitlet 
vill jag i stället med hjälp av ett antal exempel skissa på ett 
sammanhang i vilket idén om användning av analogier och 
om det analogiska tänkandet uppträtt när det gäller forsk-
ningsområdet yrkeskunnande och teknologi. Jag kommer 
också att göra nedslag i några representativa analogier som 
använts av doktorander som gått KTH Advanced Programme 
in Refl ective Practice, och jag kommer att diskutera vad slags 
nytta de kan ha haft av att övas i att tänka analogiskt.

Några inledande avgränsningar. Vi kan tänka analogiskt 
under själva yrkesutövandet, medan vi utför ett arbete, och 
vi kan tänka analogiskt utanför yrkesutövandets arena, till 
exempel i en refl ekterande dialog som pågår i en seminarie-
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grupp. Frågan kan också ställas som ”Vem tänker analogiskt 
och i vilket syfte”. Yrkesutövare tänker analogiskt under 
pågående arbete, för att det är en nödvändighet; praktiskt 
handlande och analogiskt tänkande hör ihop. En forskare 
kan använda sig av analogier för att beskriva vad en yrkes-
grupps kunnande består av. Både forskare och yrkesutövare 
kan mötas i seminarier där de använder sig av analogier för 
att få den erfarenhetsbaserade kunskapen att cirkulera bland 
seminariedeltagarna. Och så vidare. Jag kommer framöver 
att beskriva hur det analogiska tänkandet ter sig ur båda 
dessa gruppers perspektiv.

Bröderna Dreyfus  beskrivning av hur erfarna schackspe-
lare tänker är ett exempel på analogiskt tänkande som pågår 
under yrkesutövandet.133 Dreyfus & Dreyfus betonar att en 
schackspelare som nått mästarnivån inte längre använder sig 
av regler för att ”beräkna sig fram till det bästa draget”. En 
mästare i schack kan skilja uppemot 50 000 typer av posi-
tioner som han har lärt sig känna igen genom erfarenhet. 
Shackmästarens drag sker genom en blixtsnabb analogi till 
en situation ur den stora repertoaren av situationer som han 
vet har fungerat tidigare. Den typen av analogiskt tänkande 
som pågår under själva yrkesutövandet, ”i realtid”, påmin-
ner om Donald Schöns uttryck ”refl ection in action”. Till 
skillnad från Schön  menar Dreyfus & Dreyfus att en expert 
inte refl ekterar eller ens medvetet överväger medan han 
handlar. De betonar i ställer det intuitiva, omedvetna, från 
regler frikopplade tänkande hos en handlande individ, som 
det yttersta uttrycket för expertis.

Medan bröderna Dreyfus  och Donald Schön  förblivit 
främst intresserade av det analogiska tänkandet som den 
en  skilda individen använder sig av under pågående yrkes-
utövning har yrkeskunnande och teknologis intresse, efter 
etableringen av dialogseminariemetoden, skiftat från be -
skrivningar av yrkeskunnande med tysta inslag (där det ana-
logiska tänkande är den dominerande tankeoperationen) till 
ett intresse för hur det analogiska tänkandet kan användas 
till refl ektion som pågår i seminariegrupper där den tysta 
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kunskapen sätts i ”rörelse” mellan gruppens medlemmar. 
Det betyder inte att yrkeskunnande och teknologi slutat 
intressera sig för hur yrkesutövarna tänker medan de utövar 
sina yrken. Poängen är att man har skiftat fokus till yrkes-
kunnandets förmedlingsaspekter. 

Skillnaden kan belysas med ett exempel. Yrkesutövarna 
är inte alltid medvetna om hur de tänker medan de utövar 
det de är bra på. I boken Datautvecklingens fi losofi  återges ett 
exempel på hur personer som är kunniga i att söka fel i ett 
datorprogram för skogsvärdering uttrycker sig om sitt kun-
nande.134 De erfarna användarna kan hitta fel så snabbt att 
det ter sig obegripligt för ny personal. När de tillfrågas ”Hur 
hittar du felet” svarar de ”Jag ser att det är fel”. Deras kun-
nande fungerar och ger resultat men de kan inte sätta ord på 
det. Frågan är hur sådan kunskap kan delas med andra. I det 
föregående exemplet försökte man dokumentera hur felsök-
ningen gick till men resultatet blev avskräckande.

Resultatet av dokumentationen blev en mycket omfattande 
katalog över de fl esta tänkbara fel, hur de rapporterades av pro-
grammen och om hur de skulle åtgärdas. För nya användare var 
denna katalog skrämmande och inte till mycken hjälp, medan 
erfarna användare arbetade snabbare och säkrare om de litade 
på egen erfarenhet och inte använde felsökningskatalogen.135

Yrkeskunnande och teknologis utgångspunkt har varit att 
yrkesutövarnas medvetenhet om hur de tänker medan de 
utövar sitt yrke, samt deras förmåga att förmedla detta till 
andra, paradoxalt nog, stimuleras bäst när de för ett tag drar 
sig undan från yrkesarenan för att refl ektera kring sitt kun-
nande tillsammans med andra.

Yrkeskunnande och teknologi har inte befattat sig med 
problematiken kring det som inom logiken kallas för analo-
gislutsats eller argumentation genom analogier. Till exem-
pel: Om London har ett bra teaterliv och om London i vissa 
avseenden liknar Boston så borde Boston också ha ett bra 
teaterliv. Har inte Boston ett bra teaterliv kan man genom 
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en analys visa varför analogin inte håller. I stället för att 
lägga vikten vid sådana formella analyser av analogier, har 
man inom yrkeskunnande och teknologi talat om att en 
analogi är fruktbar, att den ger impuls, insikt, kastar ljus 
på något, för tanken vidare, att den leder till en uppfi nning 
eller upptäckt, och så vidare, vilket snarare ligger i linje med 
analogins användning inom heuristiken.

Användning av metaforer har inom KTH Advanced Pro-
gramme in Refl ective Practice betraktats som något som hör 
till uttrycket analogiskt tänkande. Detta kan uppfattas som 
missvisande med tanke på det fi losofi ska spörsmålet om 
meta forens reducerbarhet till analogi. Ett alternativ, för att 
göra rättvisa åt distinktionen, vore att uppfi nna ett uttryck 
i stil med ”metaforiskt tänkande” (jämför längre fram Tore 
Nordenstams  uttryck ”exempelbaserat tänkande”). Det som 
talar emot en uppdelning i ”analogiskt” och ”metaforiskt” 
tänkande är att gränsen mellan analogi och metafor inte är 
skarp. Så fort vi börjar analysera hur en metafor fungerar i 
en viss kontext ger vi oss ut på analogins område.

Teater och skönlitteratur

Bo Göranzon  har ända från början av sin forskningsverk-
samhet sökt att förstå och utveckla yrkeskunnande utifrån 
analogier till konstnärlig verksamhet. Det speciella med 
hans sätt att se på analogier är att han på ett systematiskt 
sätt sökt att etablera analogier med stor räckvidd, det vill 
säga analogier som har potential att vara giltiga i många oli-
ka yrkessammanhang. Teater och teaterns värld har varit Bo 
Göranzons främsta källa till analogier. I hans sökande efter 
analogier till yrkeskunnande har skådespelarkonsten, med 
inspiration i Denis Diderots Skådespelarens paradox, kommit 
att fungera som modell för utövande av yrkeskunnan de i all-
mänhet, det som på engelska kallas ”performing knowledge”, 
medan regikonsten har kommit att användas som modell för 
utövande av ledarskap.
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När jag säger att Bo Göranzon  arbetat systematiskt med 
att utveckla och utforska analogier till konstens och teaterns 
värld menar jag att han återkommit till dessa analogier 
under trettio års tid, i dialogseminarier på Dramaten, med 
deltagare som varit framstående professionella utövare på 
yrkesområden som analogier dras emellan, och vars tankar 
blivit dokumenterade i tidskriften Dialoger.

År 1975 arrangerade Bo Göranzon  ett symposium kring 
en uppsättning av Brechts  Galileo Galilei  på Dramaten i regi 
av regissören Alf Sjöberg . Sjöberg var inbjuden att inleda 
symposiet. Symposiet byggde på idén att deltagarna skulle 
få refl ektera kring etiska frågor som aktualiserades i och med 
datorernas inträde i svenskt arbetsliv, i analogi till Galileo 
Galileis liv och dilemman. 

Alf Sjöberg  arbetade själv medvetet med analogier i linje 
med vad han såg som Brechts  avsikt med pjäsen: ”Man ska 
inte i första rummet söka ett historiskt porträtt av Galilei  
utan en analogi, som är byggd på motsättningarna exis-
terande ännu hos oss, och för att verka för deras övervin-
nande.”136 Brechts pjäs var som en hävstång som genom 
en analogisk verkan grep i 1970 talets samhällsdebatt om 
bland annat kärnvapenforskning, automatisering av arbete 
och utredaretik, för att ta upp de stora frågorna till diskus-
sion. Deltagarna i symposiet refl ekterade kring frågor som: 
Vad gör en uppdragsforskare eller utredare som upptäcker 
moraliska betänkligheter i sitt uppdrag? Vem ska han vara 
lojal mot; sina uppdragsgivare eller dem vars liv påverkas 
till det sämre av forskningen? Hade Galilei civilkurage, eller 
uppträdde han fegt när erkände sin skuld inför kyrkan? Ska 
Galilei klandras för att ha statuerat ett dåligt exempel för 
sina forskarkollegor, andra människor som strävade efter 
befrielse från kyrkans förtryck, och kommande generatio-
ner av forskare? Enligt Göranzon  blev detta symposium 
”det första ackordet för dialogen som metod att kombinera 
konst och vetenskap”.137 Vilken konst och vilken vetenskap 
är det fråga om? Som det framgår av den här texten har 
ordet konst under åren stått för teater, litteratur, musik och, 
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under vissa perioder, även bildkonst. När ett nytt forsknings-
område byggs upp kan det fi nnas en poäng i att lämna vissa 
uttryck opreciserade. Detta håller dörren till nya förbindel-
ser öppen. 

Kunskapen som samlats i samband med Dialogseminariets 
arrangemang, vare sig det handlar om samtal med skådespe-
lare och regissörer, eller det handlar om läsning av pjäser 
och essäer om teatern, har kommit till pass i seminarier och 
kurser vid KTH. Där prövas denna kunskap i form av ana-
logier som planteras i samtalet, ofta i form av fragment och 
exempel från teaterns yrkespraxis. 

Till exempel, en fråga som alltid återkommer i yrkeskun-
nande och teknologis kurser är frågan om hur förbindelse 
mellan erfarenhet, fantasi och kunskap ser ut. Bo Göranzon  
brukar belysa problematiken med en kort tankeväckande 
historia om skådespelaren Jarl Kulles syn på fantasi. Maria 
Hammarén  som var med på mötet med skådespelaren skri-
ver:

Under samtalet gjorde Kulle  ett häftigt utfall mot ordet erfa-
renhet och särskilt den egna erfarenhetens betydelse för en roll-
tolkning. ’Man kan inte ha varit med om allt’, sa han, ’jag måste 
kunna spela mordbrännare utan att själv ha varit en’.138

I sådana fall får man ta till fantasin för att leva sig in i rol-
len. Något liknande förmedlas i en anekdot om Laurence 
Olivier . I en föreställning gjorde han ett väldigt starkt 
intryck på publiken. Efter föreställningen tillfrågades han 
hur han hade burit sig åt. ”Jag tänkte på en räv som satt fast 
med tungan i is” svarade Olivier.139 En annan analogi ur 
Bo Göranzons  repertoar brukar placeras i samtal om ledar-
skap. Bo Gyllempalms studie om Ingmar Bergmans ledarstil 
rekommenderas till läsning när samtal i dialogseminarier 
med yrkesverksamma ledare kommer in på frågan om hur 
en ledare kan skapa välfungerande arbetsteam.140

”Olika exempel som vi använder i våra diskussioner är 
just som frön från olika sorters plantor”, säger John Shotter  i 
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artikeln ”Dialogue, depth, and life inside responsive orders”, 
inspirerad av Ludwig Wittgensteins  anmärkningar.141 Men, 
för att odla upp en viss planta behövs det en viss sorts frö; 
även om det som växer fram i ett samtal påverkas av förhål-
landen som råder i just det samtalet, kan en ”ek aldrig växa 
ur ett äppelfrö”. Detta, i sig ett analogiskt resonemang, 
påminner oss om hur viktigt det är att kunna plantera rätt 
analogi i rätt sorts samtal.

När I-linjen inrättades vid KTH i början av 1990 talet 
utnyttjades analogin till teater i kursen Ingenjörsarbete: teknik 
och humaniora som gavs i början av andra studieåret. I den 
praktiska delen av kursen, där exempel på teknik skulle till-
handahållas, fi ck studenterna besöka Dramaten och studera 
hur belysningstekniken samt tillverkningen av scenbilder 
i samband med en aktuell teaterföreställning fungerade. 
”Språk delen” av kursen leddes av dramaturgen och förfat-
taren Magnus Florin . Studenterna fi ck först läsa en pjäs och 
göra en egen skriftlig tolkning. Därefter fi ck de se pjäsen och 
refl ektera hur den sceniska gestaltningen påverkade deras 
tolkning. Slutligen fi ck de träffa scenografen och diskutera 
föreställningen med honom.142

Ungefär 20 år efter seminariet om Brechts  Galileo Galilei  var 
analogin till regin väl inlemmad i forskningsområdets kun-
skapsteori. År 1996 stod Bo Göranzon  och Maria Hammarén  
i begrepp att starta ett projekt kring lärande organisationer 
och ”överföring av erfarenhetsbaserad kunskap”143 vid dåva-
rande Combitech  Software. Med sig till det första mötet med 
företagets ledning hade de ett dokument, bestående av elva 
punkter, med titeln ”Ledning av utvecklingsarbete, några 
utgångspunkter”.144 Punkter 8, 10 och 11 löd:

Punkt 8: Ett utvecklingsarbete som beaktar erfarenhetsbaserad 
kunskap kräver ett speciellt slag av utbildning. Det är utbildning 
som knyter an till praktiska exempel ur den egna verksamheten 
och ger ett metodiskt stöd för att skärpa och träna refl ektion 
genom skrivande. Forskarens roll är att regissera mötesplatser 
för erfarenhetsöverföring, s. k. Dialogseminarier.
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Punkt 10: Regiarbete är en konst som bygger på hantverkskun-
nande, vilket inom teaterns ram av tidsbestämda produktioner 
visat sig kunna ge god belysning åt kontinuerligt föränderliga 
processer. Regiarbete är att genom praktiskt arbete utveckla en 
välgrundad förståelse av mänskligt samspel.

Punkt 11: Regiarbete är att genom övertygande metaforer 
utveckla inre bilder hos medarbetarna för att fånga koncentra-
tion och skapa innovativt lagarbete.”

Skönlitterära texter är ett annat viktigt fält inom vilket Bo 
Göranzon  sökt analogier till yrkeskunnande. I samklang 
med tesen att det fi nns saker som konsten kan uttrycka men 
vetenskapen inte, det vill säga saker som inte kan beskrivas 
”utifrån naturvetenskapens begreppsvärld”, som exempelvis 
människors arbetsrelation till tekniken, har Bo Göranzon 
själv använt sig av, och uppmuntrat andra att använda sig av, 
citat och formuleringar från skönlitteraturen. 

Av fl era exempel ur Göranzons  skrifter väljer jag här blott 
några. Josephs Conrads beskrivning av vad som händer 
när en sjöman får grundkänning med sitt fartyg används 
för att förmedla insikten om att refl ektion inte alltid är en 
process i ”harmoni och balans” och som en ”utomordent-
lig beskrivning av hur kampen med praktiken bygger upp 
ett yrkeskunnande”. Mötet mellan Caliban  och Prospero 
i Shakespeares drama ”Stormen” används som analogi till 
mötet mellan två typer av intellekt som inte kan reduceras 
till varandra, det praktiska och det teoretiska intellektet. 
”Det är en Shakespeare , en Strindberg, en Diderot  som kan 
förmedla djupare insikter i vad övergången till ett teknik-
samhälle innebär.” I textavsnitt av Harry Martinsons Vägen 
till Klockrike kan uttryck som ”ungefärlighet” och ”händer-
nas tysta vetenskap” ses i analogi till forskningsområdets 
kunskapsteori kring begreppet tyst kunskap, etc. Sådana 
analogiers funktion har varit att skapa en insikt i praktikens 
kunskapsteori.145
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Ytterligare ett av Bo Göranzons  källor till analogier har varit 
analogier till andra yrken. Ansatsen kan spåras till år 1979 och 
en parlamentarisk utredning som syftade till att uppskatta 
effekter av den kommande datoriseringen inom försäkrings-
kassan.146 Runt 10 000 av försäkringskassans anställda blev 
engagerade i studiecirklar med publikationen Datorn som 
underlag. Publikationen sammanställdes av Bo Göranzon 
och andra forskare från dåvarande Arbetslivscentrum. Ett 
helt avsnitt i publikationen ägnades åt beskrivning av Bo 
Göranzons fallstudie om skogsmästar na. Tanken var att 
försäkringskassans anställda skulle sti muleras att refl ektera 
kring vad datoriseringen innebar för deras eget arbete i 
analogi till vad datoriseringen hade inneburit för skogsmäs-
tarna. 

Dialogseminariet på Dramaten har senare fungerat som 
en arena på vilket fl era av landets framstående professio-
nella yrkesutövare på detta sätt kunnat möta varandra. Det 
senaste exemplet på detta grepp är dialogseminariet Den 
tredje kulturen och efterföljande workshopen Matematik och 
bildning som hölls på Dramaten 18 och 19 september 2005. 
Där möttes bland annat matematiker, musiker och gym-
nasielärare i ett samtal i vilket en musikers erfarenhet av 
vad det innebar att förstå musik kunde sporra matematiker 
att jämföra med vad det innebar att förstå matematik, etc. 
Analogin var där en plats där konst och vetenskap kunde 
mötas; konstnärer behövde inte ha djupa kunskaper om 
matematik för att föra ett fruktbar samtal med matematiker 
och vice versa. Naturvetenskapens kultur och humanioras 
kultur kunde mötas i ett naturligt samtal, betecknad av 
Göranzon  som ”den tredje kulturen”.

Idén om att det går att belysa olika yrkens villkor i ana-
logi till varandra har förts vidare till kurser inom yrkeskun-
nande och teknologi, och inte minst till alla forskarkurser, 
där deltagarna alltid representerar olika yrken. Mycket av 
energin i dessa samtal kommer då från analogier som delta-
garna gör mellan varandras yrkesområden. 

I ljuset av det just sagda kan på fallstudier baserade av -
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handlingar som skrivs inom yrkeskunnande och teknologi 
ses som ett ständigt växande förråd av potentiella analogier. 
Fallstudier som har bedrivits med utgångspunkt i forsk-
ningsområdets epistemologi har omfattat vitt skilda yrken: 
skogsmästare, meteorologer, båtbyggare, makare av kirur-
giska instrument, processoperatörer, sjuksköterskor och 
läkare, systemutvecklare, undersköterskor, vinprovare, jour-
nalister och andra. På grund av att dessa studier handlat om 
kunskaper som är situations- och praxisbundna kan de inte 
tjäna som grund för härledning av någon generell teori om 
yrkeskunnande. De förblir en samling exempel som studeras 
i analogi till varandra. När Combitech  Systems beställde ett 
antal exemplar av Anders Herdenstams studie om vinpro-
varnas yrkeskunskap gjorde de det för att fördjupa en viss 
analogi till deras egen yrkesvärld. Företagets VD ansåg att 
det problematiska i vanan att i första hand lita på sökandes 
CV vid nyanställning av personal kunde ses i analogi med det 
problematiska i försöken att mäta sinnesupplevelser vid vin-
provning. Analogin syftade till att uppmärksamma vikten av 
personliga möten och personliga bedömningar i möten med 
arbetssökande.147

Tyst kunskap, analogi och refl ektivt omdöme

Kjell S. Johannessen  knyter analogiskt tänkande både till 
in  lärning och till användning av erfarenhetsbaserad kun-
skap. När det gäller inlärning av erfarenhetsbaserad kun-
skap framträder det analogiska tänkandet när vi beaktar 
hur regelföljande beteende förankras i praxis.148 Detta sker 
genom studium av exempel på regelföljande som tillhör 
praxis en i fråga samt genom utövning av regelföljandet inom 
den givna praxisen. När man ställs inför frågan om hur man 
ska följa en regel i en ny situation drar man sig till minnes 
exempel som man studerat tidigare och söker se det i ana-
logi till den föreliggande situationen. Det som då sätts igång 
kan jämföras med det som sker när man jämför två fysio-
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nomier med varandra. Förmågan att uppfatta likheter och 
skillnader mellan två fysionomier är tyst kunskap i genuin 
bemärkelse, liksom färdighet i utövningen av regelföljandet 
och omdömet som krävs att skilja de passande från de opas-
sande analogierna. 

När det gäller användningen av erfarenhetsbaserad kun-
skap utgår Johannessen  från exempel på systemutveckla-
rens yrkeskunnande som ingenjörer från Combitech  Systems 
själva presenterat i boken Precision och improvisation.149 När 
en systemutvecklare konstruerar ett nytt system skapar han 
något unikt, något av engångskaraktär, eftersom det nya 
systemet byggs för att fungera som en del i en ny och unik 
produkt som förväntas fungera i ett specifi kt sammanhang. 
På grund av detta kan konstruktören inte söka stöd i gene-
rella metoder och verktyg utifrån vilka han kan härleda en 
lösning. Den erfarne konstruktören blickar i stället mot en 
repertoar av liknande situationer som han, och inte minst 
andra konstruktörer, bekantat sig med i deras tidigare yrkes-
verksamhet. Han tänker analogiskt när han försöker se situ-
ationen han har för hand i analogi med de bekanta fallen. I 
början av Bo Göranzons  och Maria Hammaréns  projekt på 
Combitech Systems var inte Combitechs ingenjörer med-
vetna om att deras tänkande i praktiken i så pass hög grad 
bestod av analogier. Kjell S. Johannessens epistemologiska 
analys av det praktiska tänkandets förutsättningar har varit 
en viktig element i ansträngningarna att rikta deras upp-
märksamhet på detta.

Kjell S. Johannessen  betonar fl era saker som är viktiga 
att notera i samband med denna beskrivning. Åter igen 
detta att se en likhet mellan de bekanta fallen och det förelig-
gande fallet som är tyst kunskap i genuin bemärkelse. Den 
som ser en likhet kan inte på ett uttömmande sätt verbalt 
uttrycka hur han ser den likheten. Om man försöker sig 
på en beskrivning blir beskrivningen späckad med bildliga 
uttryck. I betoningen av tankerörelsen från det partikulära 
till det partikulära kännetecknas användningen av erfaren-
hetsbaserad kunskap av ”den engångskaraktär som är typisk 
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för humanioras forskningsföremål”. Den är också besläktad 
med den estetiska diskursen. 

Det visar sig att utövning av urskiljningsförmågan är intimt för-
knippad med resonemang som utgår från exempel och refl ek-
tion om det partikulära i allmänhet. Detta sätt att tänka skulle 
faktiskt legitimt kunna betecknas som analogiskt tänkande.150

Johannessen  är noga med att göra en skillnad mellan ”analo-
giskt tänkande” och ”genuint analogiskt tänkande”. När vi 
söker analogier mellan två unika fall ägnar vi oss åt genuint 
analogiskt tänkande. Här utgår Johannessen från Kants  dis-
tinktion mellan bestämmande omdöme och refl ekterande 
omdöme.151 Bestämmande omdöme är förmågan att tänka 
det särskilda under det allmänna. När vi väljer exempel på 
något använder vi, enligt Kant, detta slags omdöme. Exem-
pel är alltid exempel på något. De konstitueras i kraft av att 
det redan fi nns ett begrepp, en norm, en princip, eller en 
lag som de blir exempel på. Men, när det allmänna i form 
av begrepp, princip eller lag saknas, då kan vi inte längre 
tala om exempel. Då talar vi om det enskilda fallet i radikal 
bemärkelse, det unika fallet. Det refl ekterande omdömet 
försöker skapa det allmänna, det som ännu är obestämt i 
begreppsmässigt hänseende, genom en jämförelse av de uni-
ka fallen. Just på grund av att omdömet tvingas söka och, vi 
kan tillägga, uppfi nna förbindelser till det allmänna, tvingas 
det till refl ektion. Som en modell för sådan analogisk refl ek-
tion i ”genuin bemärkelse” anför Johannessen det amerikan-
ska case-law systemet. I case-law systemet skapar domarna 
själva nya lagregler genom refl ektion över de enskilda fallen. 
Den nya regeln är öppen i den meningen att den får modifi e-
ras om den inte består provet i tillämpningen på nya unika 
fall. Det analogiska tankerörelsen uppstår då domarna måste 
påvisa likheter mellan föregående och aktuella enskilda fall. 
Ordet ”genuint” framför det ”analogiska tänkandet” säger, 
med andra ord, att det handlar om ett tänkande inriktat på 
skapande av helt nya meningar och helt nya betydelser.
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Analogi eller metafor? 

Filosofen Allan Janik  ägnar mycket möda åt att framhäva 
skillnaden mellan analogin och metaforen.152 Att betrakta 
två objekt i analogi till varandra innebär, enligt Janik, ett 
anspråk på att kunna se en serie av beröringspunkter på 
vilka de två objekten motsvarar varandra. Analogin för med 
sig antagandet att serien av beröringspunkter är uttömman-
de, vilket inte är fallet hos metaforen som alltid behåller sin 
potential att överraska. Därför kommer metaforer till pass 
just i situationer då det är omöjligt att vara precis.

Till exempel, en liknelse mellan elektriciteten i en elek-
trisk ledning och strömmen i en fl od fi nns inte i naturen. 
Den uppstår först när någon uppfi nner den och formulerar 
den i ett språkligt uttryck. Men att överhuvudtaget kunna 
se liknelsen måste vi först uppfi nna en metafor: ledningen 
är ett rör med en ström som fl yter i den. I den meningen 
är metaforen ”källan till en insikt i hur komponenter av 
ett problem kan hänga ihop; analogi är dess systematiska 
utveckling”.153 Således är det mer träffande att säga att en 
metafor skapar likhet än att säga att den formulerar en lik-
het som existerar redan innan vi har uppfunnit metaforen, 
säger Max Black .154 

Att utnyttja den oskarpa gränsen mellan de två begreppen 
för att systematiskt utveckla en metafor till en analogi kan 
vara ett sätt att analysera hur metaforen fungerar och hur 
den (vilse)leder vårt tänkande. Allan Janik  kallar det för att 
”dekonstruera” en metafor.155 Vad säger egentligen meta-
foren ”cancer” i uttrycket som ”denna eller denna etniska 
minoritet är en cancer på i samhällskroppen”? Språket som 
associeras med ordet cancer är i sig metaforiskt. Vi säger att 
cancer ”sprids”, ”förökas” eller ”tas bort” genom amputation. 
Med anspelning på militärjargong säger vi att cancer ”attack-
erar” vårt ”försvar”, medan terapi inkluderar ”invasion” och 
dödande av cancerceller med cellgift för att därigenom ”vin-
na” i ”slaget” mot cancern. Allt detta utgör ett system av 
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beröringspunkter med ett socialt fenomen (i exemplet ovan 
existensen av en etnisk minoritet) som metaforen cancer 
tillämpas på. Det är inte svårt att se att bruket av en sådan 
metafor kan få allvarliga konsekvenser. Det är lätt att ta en 
genväg till den våldsamma och irrationella slutsatsen att, om 
samhället ska överleva, så bör minoriteten i frågan avlägsnas 
från samhällskroppen genom ett radikalt ingrepp.156

Allan Janiks sätt att tala om skillnaden mellan analogin och 
metaforen kan lätt uppfattas som att vi i allmänhet bör före-
dra metafor framför analogi. Metaforer ”överraskar”, de är 
”sexiga” och ”förförande”, de har en stor tolkningspotential. 
En lyckad metafor har ”en slående kvalitet”, den ”slår huvu-
det på spiken – annars är det inte en metafor”. Ana login, å 
andra sidan, kan vara ”förödande tråkig och banal”, eftersom 
vad som helst kan vara likt något annat, åtminstone i den 
meningen att saker som jämförs är ting.157 Men det är fel att 
av detta dra slutsatsen att metaforen på något sätt är ”fi nare” 
än analogin. Även om den gränsen vore skarp skulle vi inte 
på ett allmänt plan kunna be  stämma om det ena eller det 
andra var att föredra i en viss situation. Det fi nns situationer 
då analogin är mera passande än metafor. Jämför ”en system-
ingenjör är en författare” med ”en systemingenjörs kunnande 
liknar i vissa aspekter en för fattares kunnande”. Den första 
satsen är ett metaforiskt uttryck medan den andra uttrycker 
en analogi. Den andra satsen låter förvisso tråkigare, men 
det är svårt att ta den första satsen på allvar i ett samtal 
som syftar till att belysa systemingenjörens yrkeskunnande. 
Dessutom vid en analys eller dekonstruktion av en metafors 
sätt att fungera i en viss kontext övergår analysen ofrånkom-
ligen till en genomgång av ett visst antal beröringspunkter 
hos två objekt relaterade genom metaforen, vilket är just 
analogins domän.

I jämförelsen mellan bröderna Dreyfus  och Janiks beskriv-
ning av relationen mellan metaforen och analogin fram-
träder ytterligare en intressant skillnad. Bröderna Dreyfus 
schackspelare kan inte sätta ord på var och en av de 50 000 
positioner som han kan urskilja. Det han använder sig av 
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är snarare förmågan att se bilder eller mönster. Här kan vi 
således inte tillämpa Janiks resonemang om ett språkligt 
metaforiskt uttryck som alltid förebådar ett verbalt reso-
nemang om analogi. Schackspelarens ”intuition” är ordlös, 
men arbetar likväl analogiskt. 

Vattendroppe sedd som pendel

För Thomas S. Kuhn  utgör förmågan att se olika problem-
situationer i analogi till varandra själva kärnan i en forskares 
yrkeskunnande. Han utvecklar denna tanke med hjälp av två 
exempel i efterordet till 1970 års utgåva av Structure of Scientifi c 
Revolutions. Med tanke på att jag i den här avhandlingen 
försöker belysa det analogiska tänkandets plats i yrkeskun-
nande och teknologis forskarutbildning vill jag göra ett litet 
uppehåll vid Kuhns klargörande exempel. Sammanhanget i 
vilket Kuhn framför de två exemplen handlar om hans svar 
till kritiker som inriktat sig på hans lättvindiga använd-
ning av ordet paradigm.158 Kuhn svarar med att framhäva en 
mening av ordet paradigm, som han betecknar som ”en cen-
tral element i den mest originella, men den minst förstådda 
aspekten av min bok”. Det handlar om paradigm i meningen 
”exemplarisk vetenskaplig bedrift”.

För att förklara innebörden i uttrycket ”exemplarisk ve -
tenskaplig bedrift” tittar Kuhn  närmare på vad det innebär 
att som novis skolas in i en vetenskaplig tradition. Hur lär 
sig exempelvis fysikstudenter att tillämpa Newtons andra 
lag, f = ma, på en mångfald av situationer de möter i prakti-
ken? För att lagen ska vara användbar i specifi ka situationer 
måste dess generella form, f = ma, anpassas till det som situ-
ationen kräver. När det gäller fritt fall antar lagen formen 
mg = md2s/dt2, när det gäller den enkla pendeln transfor-
meras den till mgsinT = – mld2T/dt2, och för ett par intera-
gerande oscillatorer transformeras lagen till två ekvationer 
av vilka den första kan skrivas som m1d

2s1/dt2 + k1s1 = k2(s2 
– s1 + d). För ett otränat öga är det svårt att se att det fi nns 
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en familjelikhet mellan den generella formen av lagen f = ma 
och dessa specialfall. Hur lär sig studenter att se vilka delar 
i bilden av ett fysikaliskt problem de kan bortse ifrån som 
irrelevanta och vilka delar de bör föra ihop med lagen f =ma? 
Kuhns poäng är att detta sker genom övning, där övningen 
består i att tillämpa lagen på ett stort antal exempel. Genom 
övning lär sig studenter upptäcka likheter mellan nya pro-
blem och problem som de träffat på tidigare. 

Samma sak, det vill säga vikten av forskarnas förmåga att 
se vetenskapliga problem i analogi till varandra, framträder 
klart i vetenskapshistorien. Galilei (1564–1642) upptäckte 
att en boll som släpps från en viss höjd och börjar rulla längs 
ett sluttande plan uppnår så stor hastighet att den kan kom-
ma upp till samma höjd om den fortsätter att rulla uppför 
ett motstående plan. Han upptäckte dessutom att han kunde 
föreställa sig bollen som en pendel med massan koncen-
trerad till en punkt. När Christiaan Huygens (1629–1695) 
skulle bestämma centrum för den fysikaliska pendelns oscil-
lation löste han problemet genom att föreställa sig att den 
fysikaliska pendeln kunde tänkas som sammansatt av ett 
oräkneligt antal Galileiska pendlar. Senare upptäckte Daniel 
Bernoulli (1700–82) hur man kunde se vatten som strålar 
från en behållare i analogi till Huygens pendel. Från den 
analogin var det sedan förhållandevis lätt att bestämma strå-
lens hastighet, ett problem som länge hade gäckat fysiker.

Thomas S. Kuhn  ser fysikstudentens och forskarens för-
måga att se en likhet mellan den exemplariska problemlös-
ningens gestalt och det föreliggande problemets gestalt, 
samt färdighet och omdöme i tillämpningen av symboliska 
generaliseringar på enskilda fall, som genuint tyst kunskap, 
en ”kunskap som man tillägnar sig genom att praktisera och 
som inte kan göras explicit”.159
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Analogier mellan exempel

I boken Exemplets makt diskuterar fi losofen Tore Nordenstam  
exemplens ”avgörande roll i all förståelse”. Han använder 
sig inte explicit av uttrycket ”analogiskt tänkande” någon-
stans i sin bok men i min läsning handlar boken ändå i hög 
grad just om analogiskt tänkande. När vi söker likheter och 
skillnader mellan olika exempel på något tänker vi nämligen 
analogiskt. I avsnittet som handlar om exemplens roll inom 
den anglosaxiska case-law traditionen kallar Nordenstam 
be  greppsbildning genom refl ektion över exempel för ”exem-
pelbaserat tänkande”.160

Vad går detta tänkande ut på? Norden stam  visar det genom 
att återge den amerikanske juristen Edward H. Levis  historia 
om begreppet ”ting som är farliga i sig”.161 Begreppet ”ting 
som är farliga i sig” bildades, användes och slutligen övergavs 
under en period som varade mer än hundra år, mellan 1816 
och 1932. 

I ett fall från 1851 skadades en köpare av en oljelampa på 
grund av att lampan var behäftad med fel. Säljaren friades 
från ansvaret i ett domstolsbeslut, med hänvisningen till att 
oljelampan inte var farlig till sin natur. Domaren menade att 
försäljningsakten och det att lampan vållade skada var två 
separata saker. Det krävdes ytterligare en handling, nämli-
gen att köparen fyllde på oljan och försökte antända lampan, 
för att skadan skulle uppstå.

Idén om ”ting som är farliga i sig” hade formats genom 
en hel serie av fall som liknade fallet med oljelampan. Någon 
hade försett någon annan med ett föremål – en bössa, en 
droska, en fl aska med gift, etc. – som vållat den andre skada, 
antingen genom att föremålet var defekt, eller genom den 
andres ouppmärksamhet. Det analogiska tänkandet fanns 
inbäddat i studiet av likheter och skillnader mellan alla dessa 
fall. I efterhand kan begreppsutvecklingen i fråga om ting 
som är farliga i sig delas i tre faser. En sökande fas, mellan 
1816 och 1851, då olika beteckningar prövades och de enskil-
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da fallen var, för att tala med Kjell S. Johannessen , på jakt 
efter ett begrepp. Den fasen innehåller därför det som Kjell 
S. Johannessen kallar för ”genuint analogiskt tänkande” då 
vi ännu inte vet om de enskilda fallen är exempel på något. 
Därefter kom den mogna fasen, då beteckningen ”ting som 
är farliga i sig” valdes ut och då den blev ett begrepp genom 
att dess innehåll laddades med ytterligare en serie av liknan-
de fall. I den avslutande fasen övergavs begreppet, då man 
hade insett att ett objekt inte kan tillskrivas ansvar.

Tore Nordenstam  föreslår att den här typen av begrepps-
utveckling kan tjäna som modell för begreppsutveckling 
i allmänhet. I bokens övriga avsnitt tar han upp exempel 
på begreppsbildning inom konst, vetenskap, översättning, 
arbets livsforskning, humanioras vetenskapsteori och -histo-
ria, moral och kulturliv som visar att liknande logik, baserad 
på analogier mellan exempel, återfi nns inom många andra 
viktiga områden än juridiken. Han talar också om ”internala 
relationer” mellan begrepp och mönsterexempel (s. 40). Kan 
dessa relationer betraktas som analogiska? Här kommer 
några citat som talar för det och som sammanfattar en del 
av det som sagts ovan:

Alla begreppsord är förankrade i mönsterexempel. Vad en sym-
foni är har jag lärt mig genom att få symfonier utpekade för 
mig.
…
När vi förstår handlingar, texter, muntliga meddelanden, bil-
der och andra meningsverk, förutsätter detta att vi är inövade 
i bestämda traditioner som kännetecknas av en repertoar av 
mönsterexempel och mönstermotexempel.
…
I all sådan kunskap spelar mönsterfall en nyckelroll. De är 
nödvändiga villkor för möjligheten av förståelse och handling. 
(s. 58–59)
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Kamp mot klichéer

I Maria Hammaréns  och Bo Göranzons  projekt på Combitech  
Systems hade analogier en avgörande roll i ”det språk kritiska 
arbetet att bryta ned klichéer”.162 Utgångspunkten var Ludwig 
Wittgensteins  tanke om att vår grundläggande begrepps-
förståelse konstitueras och förmedlas analogiskt – genom 
användning av exempel på språkspel i vilka begreppen arbe-
tar. Ludwig Wittgensteins tankar om språket hade förmed-
lats till Hammarén och Göranzon i en personlig tolk ning av 
fi losofen Kjell S. Johannessen  som var deras sam talspartner 
under projektets gång. Men Hammaréns och Göranzons 
projekt var mer än ett försök att förstå hur språket fungerar. 
Den fi losofi ska insikten i hur ett språk fungerar användes 
här som en utgångspunkt till att med hjälp av analogier 
och metaforer aktivt förändra och utveckla yrkesspråket på 
Combitech.

 Problemet för Combitech  Systems del var att system-
teorins språk, som i början av projektet var det enda språk 
ingenjörerna hade att uttrycka sin kunskap i, inte tillät 
uttryckssätt som kunde hantera erfarenhetsbaserad kunskap. 
Ingenjörerna insåg, och talade om, behovet att inlemma 
erfarenhetsbaserad kunskap i företagets interna utbildning-
ar, men de kunde inte se hur det skulle göras, eftersom deras 
av systemteorin märkta syn på kunskap var inbäddad i själva 
språket som de talade. Det språket hade stelnat i klichéer i 
den meningen att analogier som språket var uppbyggt kring 
siktade bara i en riktning – mot systemteorins värld.

Om grunden i ett språksystem bygger på analogiska för-
bindelser mellan exempel på användning av begrepp då 
torde det kraftfullaste sättet att förändra ett språk vara att slå 
sig in i denna grund med hjälp av nya analogier. Hammarén  
och Göranzon  gjorde ett ”inbrott” i ett existerande tekniskt-
vetenskapligt paradigm med hjälp av analogier av radikalt 
annorlunda slag, nämligen analogier hämtade från huma-
nioras kunskapsförråd. I seminarierna på Combitech  var det 
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Bo Göranzons uppgift att föra in analogier i samtalet.

Protokollen är fyllda av uppteckningar över Bo Göranzons  in -
gripanden: Han frågade t. ex. vilken sorts regler vi kan göra av 
erfarenhet som utvecklas på skicklig- och expertstadiet. Han 
föreslog metaforer. Han förespråkade bevarade spänningsför-
hållanden: ”/…/ kampen mellan formalism och erfarenhet, 
själva spänningen, måste man hela tiden utveckla och upprätt-
hålla.” Men mest av allt rörde han sig vigt i ett bibliotek av citat 
från Shakespeare , Montaigne , Diderot  och Strindberg, serve-
rade axplock ur matematikens idéhistoria, hänvisade till Niels 
Bohr, Wittgenstein  och Alan Turing, förmedlade iakttagelser 
och anekdoter från en – mestadels svunnen – skådespelarvärld; 
konfronterade gruppen med hur Stanislavskij gick hårt åt en 
skådespelargeneration och diskuterade regi- och repetitionsar-
bete inom teatern. Och han försvarade den frågande läsningen: 
”Läsandet är lika kreativt som skrivandet.”
Hans kommentarer gjorde inskott i texterna, kopplade ihop en 
tankegång med en annan, föreslog – gång på gång – nya texter 
som skulle berika just den och den tanken.
De var utvikningar och de var analogier.
Den kollektiva refl ektionen skakades om av dessa yttre impul-
ser. 
Analogierna var länken mellan texten och ett annat paradigm. 
Bo Göranzons  kommentarer byggde inte på angrepp eller för-
svar. De syftade till en perspektivering – ett genomskådande 
– av fördomar nedsänkta i språket.163

Hammarén  angriper den i managementlitteraturen ofta 
förekommande tanken om ”ett gemensamt språk” som just 
– en kliché. Uttrycket ”det gemensamma språket” vill hon 
undvika eftersom det leder tanken till att det går att defi -
niera sig fram till ett gemensamt språk. Det motsvarar en 
önskan om en konfl iktfri kommunikation utan missförstånd 
och att raden av kommande situationer ska vara förutsägbar, 
där orden kan fungera som ”i förväg tryckta etiketter”. I 
stället hävdar hon att det som händer i dialogseminariernas 
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arbete med analogier handlar om att göra språket rörligt, 
”tänjbart och lyhört”. Den enskildes språk öppnas upp för 
nya infall genom analogier till andras ”exempel på att förstå 
och handla”. Detta ”pressar språket att ta in en ny, vidare 
mening”.164

Analogin får därmed, via ett arbete med språket, en roll 
i skapandet av en ny företagskultur. Hammarén  betonar att 
dialogseminariemetoden och en ny företagskultur inte kan 
”pratas fram på de nya”. Den kultur som ska ha chans att få 
ett genomslag måste visas upp genom exempel i stället för 
att regleras fram.165

Ledarskap

I detta och de två kommande avsnitten kommer jag att 
skildra några analogier från Jan Sjunnessons, Lotta Tillberg s 
och Niclas Focks licentiatavhandlingar, alla skrivna inom 
ramen för KTH Advanced Programme in Refl ective Practice.

Analogier i Jan Sjunnessons licentiatavhandling förekom-
mer på fl era nivåer.166 För det första använder han sig av 
analogi på ett sätt som sedan många år varit väletablerat 
inom forskningsområdet, nämligen att söka analogi mellan 
olika yrkesområden. Sjunnesson  intresserar sig för vilken 
sorts kunskap som behövs i arbete som bedrivs i form av 
projekt. Han har sett många projekt som hamnat i svårig-
heter på grund av att projektdeltagarna inte tidigare arbetat 
med varandra och inte kunnat bygga upp den intersubjek-
tivitet som krävs för att uppnå fl yt i arbetet. Sjunnessons 
lösning, träning och övning i projektform, som skjuts in som 
en kompletterande aktivitet under projektets gång, föreslås i 
analogi till idrott, teater och musik.167

En annan viktig analogi i Sjunnessons avhandling är 
hämtad ur Diderots d’Alemberts dröm. ”Jag ser en persons 
erfarenhet som ett osynligt mångdimensionellt oregelbun-
det spindelnät vars delar är åtkomliga genom stimulans” (s. 
42).168 Sjunnessons poäng, som han belyser med hjälp av 
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analogin, är att minnen av våra erfarenheter inte alltid kan 
lockas fram genom en viljeakt. Tvärtom, erfarenheten är 
som en spindel, som kommer när han vill, och inte när man 
beordrar honom att komma. Däremot kan spindeln retas 
eller lockas genom att dra i nätets trådar, vilket motsvarar 
impulser i form av texter, ”god teater eller fi lm”, ”skickligt 
framställt konstverk”, berättelser, läsning av fi losofi ska tex-
ter, etc.

En tredje analogi etablerar Sjunnesson  till ett avsnitt ur 
Ingmar Bergmans Laterna Magica där Bergman  beskriver 
hur minutiöst han förbereder sig för sina repetitioner.169 
Läs ningen av Laterna Magica har lett till att Sjunnesson själv-
kritiskt omprövat den egna erfarenheten. Från att ha trott 
att improvisation är något som främst kännetecknas av att 
uppträda spontant i kaotiska situationer har han ändrat sig 
till att se på improvisation som något som kan ske bara med 
en noggrann förberedelse och planering som grund.

Ytterligare ett sätt på vilket analogi förekommer i Jan 
Sjunnessons skrift är i hans försök att upprätta förbindelser 
mellan egna textavsnitt och citat från klassiska vetenskaps-
fi losofi ska texter. Förbindelser till de klassiska författarnas 
skrifter upprättas genom att citat från deras texter placeras 
i fotnoter tillhörande textavsnitt som beskriver Jans egen 
yrkeserfarenhet.

Med Jans egna ord angående läsningen av Gadamer  och 
Descartes : ”Mina berättelser får ett berättigande, en allmän-
giltighet av dessa författares skrifter.” 

Tankegången tycks vara följande. Gadamer  och Descartes  
har status av klassiker. Det är underförstått att klassiska tex-
ter har en betydande grad av allmängiltighet eftersom det 
fi nns något i dem som berör ständigt nya generationer läsa-
re. Kan man visa att det fi nns förbindelser mellan ens egna 
texter och de klassiska författarnas texter får ens egna texter 
automatiskt del av de klassiska texternas allmängiltighet.

Låt oss se på ett exempel på hur detta sätt att upprätta för-
bindelser kan se ut. I kapitlet Spegelbilder varnar Sjunnesson  
för komplikationer som kan uppstå om vi driver jämförelsen 
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för långt mellan programmeringen av instruktionsstyrda 
maskiner och människans sätt att lära. Bland annat får vi 
akta oss för att inte sätta likhetstecken mellan informations-
inhämtning och lärande (s. 81).170

Vi får inte dra den förhastade slutsatsen att instruktioner och 
information är av ondo. Att inhämta information är en nöd-
vändig aktivitet i all lärande. Men vi får inte stanna där, foku-
serade på instruerandet. Varje person kan utvidga sin egen 
kunskap, sina egna insikter, kanske med instruktionen som 
stöd. Instruktionsförfattaren sitter förvisso på kunskap, infor-
mationen i dokumentet är ett tecken på det, men vägen fram 
till resultatet syns inte i skriften. Själva läroprocessen fi nns inte 
med, bara resultatet. Läsaren behöver lära sig på nytt, smälta 
in det nya mot sin erfarenhetshorisont [not 77] utifrån den 
utsiktsplats han står på. Och det sker genom att göra ett lik-
nande tankearbete som författaren redan har gjort, men utifrån 
sina egna erfarenheter. Man kan inte ställa sig på samma platt-
form utan att utföra arbete. [not 78]

Not 77 innehåller ett citat av Gadamer :

All ändlig samtid har sina gränser. Vi bestämmer situationens 
begrepp just som att situationen framställer den plats, som 
begränsar seendets möjligheter. Till situationens begrepp hör 
därför väsentligen begreppet horisont. Därmed avses den syn-
krets som omfattar och omsluter allt det, som är synligt från en 
bestämd punkt. Använt på det tänkande medvetandet kan vi så 
tala om en trång horisont, om en möjlig utvidgning av horison-
ten, om att öppna nya horisonter etc. /…/ Den människa som 
saknar horisont ser inte tillräckligt långt och överskattar därför 
det för henne näraliggande. Omvänt betyder att ’ha’ horisont 
att inte vara begränsad till det näraliggande och att kunna se 
utöver det. Den som har horisont vet att värdera tingens bety-
delse inom denna horisont allt efter närhet och avstånd, storhet 
och litenhet. (s. 149–150, Sanning och metod i urval)
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Not 78 innehåller ett citerat av Descartes :

… därför att man inte kan lika bra begripa en sak och tillägna 
sig den, då man inhämtar den från någon annan, som då man 
själv kommer på den. Detta gäller i så hög grad i denna fråga 
att – som jag ofta märkt – till och med personer med mycket 
god tankeförmåga, för vilka jag förklarat några av mina åsikter 
och vilka tycktes fatta dem mycket klart medan jag talade till 
dem, likväl senare, då de återgav dem, nästan alltid förändrade 
dem så att jag inte lägre kunde anse dem som mina egna. (s. 73, 
Avhandling om metoden).

Jag vill problematisera Sjunnessons påstående om hur den 
antagna analogin mellan citat av Gadamer  och Descartes  
och Sjunnessons egen text fungerar. Jag är inte helt över-
tygad om att Sjunnessons skrift fått ”ett berättigande, en 
allmängiltighet av dessa författarens skrifter”. Problemet 
är att han tycks utgå ifrån analogin ska fungera av sig själv, 
det vill säga att det räcker med att man ställer hans text och 
citat av klassiker bredvid varandra och att det leder till att 
läsaren kommer att uppfatta analogin spontant, utan någon 
vidare kommentar.

Exemplet som jag valt ut ur Jans text handlar om vill-
kor för lärande. Den som vill fördjupa sin förståelse av en 
instruktion måste ställa den i relation till egen erfarenhet. 
”Läsaren behöver lära sig på nytt, smälta in det nya mot sin 
erfarenhetshorisont, utifrån den utsiktsplats han står på.” 
Först stöder sig Jan på ett citat av Gadamer  (not 77). Men 
vad handlar citatet om? Det består av en betraktelse över 
begreppet horisont i största allmänhet. Orden förståelse, 
lärande, eller erfarenhet nämns överhuvudtaget inte. Citatet 
innehåller allmänna insikter om seende hos en person som 
betraktar ett näraliggande föremål i relation till horisonten. 
Förbindelse mellan horisontsammansmältning och förståelse 
diskuterar Gadamer annorstädes i sin bok men Sjunnesson  
tar inte upp det. Så varför ska jag tro att det fi nns en ana-
logi mellan Sjunnessons citat och Gadamers budskap? För 
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att konstatera att vårt perspektiv på ett föremål ändras, till 
exempel när vi betraktar en vas vars position ändras från att 
stå framför en vägg till att stå framför ett fönster, behövs 
inte Gadamer överhuvudtaget. Den allmängiltiga egenska-
pen hos ett seende som betraktar saker i förhållande till en 
horisont hör hos Gadamer till i ett specifi kt resonemang. 
Men i Jan Sjunnessons text saknas referens till detta speci-
fi ka resonemang.

Av hänvisningen till Descartes  (not 78) kan följa både det 
ena och det andra. Meningen ”Man kan inte ställa sig på 
samma plattform utan att utföra ett arbete” förväntas få all-
mängiltighet av förbindelsen till ett citat av Descartes. Vad 
menar Sjunnesson  med ”kan inte ställa sig på samma platt-
form utan att utföra ett arbete”? Han verkar vara ute efter 
att formulera en väg ut ur ”instruktionsböckernas paradox”. 
Antingen kan jag det som instruktionsboken vill lära ut 
och då behöver jag inte boken, eller så kan jag inte det och 
då kan jag inte fullt ut förstå vad boken vill säga. Därför, 
för att på ett tillfredsställande sätt skapa mig en förståelse 
av författarens avsikt med en instruktion måste jag kunna 
relatera instruktionen till min egen erfarenhet. Förståelsen 
skapas i pendlingen mellan läsningen av instruktionen och 
erfarenheten av utförande av instruktionen i ett specifi kt 
sammanhang. Hur stöder citatet av Descartes denna insikt?

Descartes  säger att det fi nns en skillnad i sättet att 
”be gripa en sak och tillägna sig den”. Man kan ”inhämta den 
från nå  gon annan” och man kan ”själv komma på den”. När 
Descartes tror att andra missuppfattat hans åsikter beror 
det enligt honom på att de inte själva funderat på saken han 
talat om. Stämmer det? Både ja och nej. Visst kan någon 
som själv funderat på en sak formulera en likadan åsikt som 
Descartes har om saken, och visst är det troligt att personen 
i fråga begriper saken bättre om han själv kommit på den. 
Men en avvikande beskrivning av Descartes åsikt kan också 
betyda att hans samtalspartner har en annorlunda, legitim, 
och kanske bättre förståelse av saken i fråga. I analogi till 
Sjun nessons resonemang: att jag har erfarenhet av saken 
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som instruktionsboken tar upp behöver inte betyda att jag 
kommer att tyda instruktionen på samma sätt som förfat-
taren har föreställt sig. Det kan också betyda att jag begripit 
saken bättre än instruktionsbokens författare, att jag inte 
håller med honom och därför vill föreslå en annan, lämpliga-
re, formulering av instruktionen, för att tala med Descartes, 
en åsikt som instruktionsboksförfattaren inte längre kan 
anse som sin egen. I det här fallet är det långt ifrån självklart 
att den antagna förbindelsen med citatet av Descartes stöder 
påståendet ”Man kan inte ställa sig på samma plattform 
utan att utföra ett arbete”.

För att sammanfatta, det som jag ser som problematiskt 
med Jan Sjunnessons sätt att citera klassiker är att hans 
förbindelser till citaten står okommenterade. Det är oklart 
om det som han vill ladda med allmängiltighet är den eviga 
problematiken om människans erfarenhet och lärande, som 
han känt igen i sin verksamhet som projektledare, eller 
om det är hans egna slutsatser som formas ur analysen av 
problematiken. Jan Sjunnessons förbindelser till Gadamers 
och Descartes  texter är av två slag. Å ena sidan fungerar de 
som impuls som triggar Jans eget skrivande, å andra sidan 
används dem som garanter för Jans egen texts allmängiltig-
het. Det är inte två likvärdiga sätt att använda sig av analo-
gin. Använder man en analogi som impuls spelar det ingen 
roll om analogin är falsk eller sann. Det viktiga är att den 
”leder tanken vidare.” Men vill man använda analogi som 
”bevis” på en texts allmängiltighet, är kravet på analogins 
hållbarhet av ett annat slag. Det räcker inte med att ställa två 
objekt bredvid varandra, i det här fallet Jans text och citat 
från klassikerna, och anta att analogin kommer att fungera 
automatiskt, att läsaren kommer att uppfatta analogin utan 
författarens kommentar. Då kommer man farligt nära till att 
texten laddas med namnen Gadamer  och Descartes snarare 
än med vad dessa har att säga.

Neurologen och nobelpristagaren Gerald Edelman  citerar 
också klassiker i boken Bright air, brilliant fi re: On the matter of 
mind (1992) som varit föremål för ett av forskarprogrammets 
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seminarier hösten 2005. Men han citerar inte en Descartes , 
Diderot  eller en Galilei  för att bekräfta sina egna forsknings-
resultat, utan för att dessa författare har formulerat veten-
skapens stora frågor på ett sätt som är förebildligt än idag. 
För övrigt, säger Edelman, är det mycket som dessa förfat-
tare trott om mänskligt medvetande som i ljuset av modern 
vetenskaplig kunskap framstår som direkt felaktigt. Men, 
modern vetenskaplig kunskap har förvärvats relativt nyligen 
och just därför bör vi uppskatta det mod och det uthållighet 
med vilka de stora tänkarna under historiens gång hållit liv 
i viktiga fi losofi ska och vetenskapliga frågor.171 

Vård

Lotta Tillberg s licentiatavhandling är bokstavligen for-
mad medelst analogier.172 Analogier till konstnärlig yrkes-
utövning, det vill säga musikalisk uppförandepraxis samt 
skåde spelar- och regikonst, bestämmer dels avhandlingens 
struktur, dels fungerar de som fi lter för urval ur hennes 
omfattande empiriska material. Det empiriska materialet 
består av tio vårdarbetares berättelser om situationer i vilka 
deras yrkeskunnande ställts på prov. Gruppen av vårdar-
betare som medverkat i undersökningen består av under-
sköterskor och sjuksköterskor, samt en läkare, sammanlagt 
nio kvinnor och en man (en mentalskötare). Vidare, består 
Lotta Tillbergs empiri av fallstudier om vårdbiträden inom 
äldreomsorgen som hon genomförde och dokumenterade 
under sitt arbete som kvalitetschef på ett servicehem och 
som chef för en hemtjänstgrupp.

Lotta Tillberg  har grupperat vårdarbetarnas berättelser om -
kring tre beteckningar som härstammar från musikalisk upp-
förandepraxis, och som står för viktiga aspekter i en musikers 
yrkeskunnande: ”det professionella jaget”, ”det ögonblickliga 
beslutet”, och ”den refl exiva tekniken”. Beteckningarna för-
medlades av Clas Pehrsson , professor i blockfl öjt vid Musik-
högskolan i Stockholm, under en kurs på KTH, som Lotta 
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Tillberg deltog i sommaren 2000. Clas Pehrsson hade bju-
dits in av Bo Göranzon  i linje med Göranzons idé om att 
konsten borde tas på allvar som kunskapskälla. Som en 
nutida källa till idén brukar Ludwig Wittgenstein  anges, 
vilket också Lotta Tillberg gör. Hon citerar Wittgenstein 
som i Särskilda anmärkningar säger: ”Människorna tror idag 
att vetenskapsmännen fi nns till för att undervisa dem, för-
fattare, musiker, etc. för att fröjda dem. Att dessa senare kan 
ha något att lära dem faller dem inte in.” Att ta konsten som 
kunskapskälla på allvar har naturligtvis djupare kunskaps-
teoretiska förankring än citerandet av Wittgenstein, vars 
uttalande här bör uppfattas som emblematisk för yrkeskun-
nande och teknologis kunskapssyn.

När det gäller metodologiska överväganden vid använd-
ningen av analogier är Clas Pehrssons  närvaro i Lotta Till-
berg s projekt intressant. Den innebar ett slags försäkring 
mot användningen av falska analogier, i och med att Lotta 
Tillbergs analogier fi ck genomgå en granskning av någon 
som själv var djupt förtrogen med en professionell konst-
närlig utövning. I motsats till Lotta Tillbergs projekt har 
Clas Pehrsson varit kritisk mot Niclas Focks användning av 
analogin till körsång. Niclas Fock  har använt sig av sin egen 
erfarenhet av sång i en amatörkör för att belysa teamarbete 
inom systemutveckling.173 Enligt Clas Persson kunde inte 
Fock som amatörmusiker ha en korrekt blick för det som 
sker när musiken utövas professionellt.174

Här framträder ett viktigt problemkomplex som fort-
farande diskuteras inom forskningsområdet. Oenigheten 
gäller frågan om hur rätten att dra en analogi och rätten att 
bedöma om en analogi håller förhåller sig till varandra. Vem 
som helst har rätt att dra en analogi efter sina egna behov 
– annars skulle vi vara svårt hämmade i allt tankearbete. En 
annan, men relaterad, fråga är vem som är bäst i stånd att 
bedöma om en analogi håller, om den är falsk eller sann, 
dålig eller fruktbar. Bör rätten att godkänna att en analogi 
håller förbehållas den som är professionell på området som 
analogin dras ifrån? Och omvänt, vad innebär det att vara 
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en ”bildad amatör” inom ett område, till exempel musik, 
för ens förmåga att vara professionell yrkesutövare inom ett 
annat område? Vad kan det innebära för ens förmåga att 
använda sig av analogier? Och vad betyder detta i samband 
med yrkeskunnande och teknologis ambition att stimulera 
doktorander till bildning och ”läsning av klassiker”, något 
som ur de professionella fi losofernas och idéhistorikernas 
synvinkel inte är något annat än amatörism? 

I artikeln ”I en död mästares sällskap”, Dialoger 60/2001, 
ägnar Clas Pehrsson  en del utrymme åt att diskutera en 
speciell aspekt på det spänningsfyllda förhållandet mellan 
amatörism och professionalism inom musikens värld. Å ena 
sidan måste en person som en gång började utöva musik för 
sitt eget nöjes skull, alltså som amatör, under yrkesutbild-
ningen underordna sig hårda krav som professionalitet stäl-
ler; krav på gestaltnings- och samarbetsförmåga, hårt arbete, 
disciplin, ständig risk för utslagning från yrket på grund av 
relativt få professionella misslyckanden, etc. Å andra sidan 
fi nns det en fara i att det hårda professionella klimatet stry-
per lusten till musicerande, speciellt hos förstaårsstudenter. 
”I min undervisning vid musikhögskolan är det en av mina 
väsentligaste uppgifter att mitt uppe i allt hårt arbete som 
måste göras hjälpa studenterna att upprätthålla och rentav 
professionellt vidareutveckla den amatörlust som en gång 
fi ck dem att ’gripa’ till detta ’levnadssätt’”.175

Hittills har yrkeskunnande och teknologi ägnat ett rela-
tivt litet utrymme åt den typen av frågor. Hållningen har 
snarare varit att strängt hålla isär amatören och den profes-
sionelle. Jag återkommer till en utförligare samtal om detta, 
samt om vem som kan bäst bedöma om en analogi håller, i 
nästa kapitel.

Tillbaka till Lotta Tillberg s analogiska resonemang. Bud-
skapet bakom uttrycket ”det professionella jaget” är att vi 
bör skilja mellan ett ”professionellt jag”, som vi tar på oss 
som en mask i olika yrkessammanhang, och vår ”privata 
jag”. En operasångare kan inte tillåta sig att börja gråta mitt 
i en aria för att hennes privata jag har blivit rörd av det hon 
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sjunger om. Det privata får hållas tillbaka, medan det pro-
fessionella jaget, som sångaren kontrollerar och har en dis-
tans till, förmedlar verket till publiken. Det är publiken som 
ska gråta, inte sångaren. Vi bör, med Denis Diderots ord, 
skilja mellan att vara ”känsliga” (det professionella jaget) och 
”känslo samma” (det privata jaget).176

Lotta Tillberg s analogiska manöver består av att hon an -
för exempel från sitt empiriska material som visar att det 
fi nns situationer i vårdarnas yrkesutövning då det är klart 
bättre att behålla en professionell mask än att hänge sig åt 
känslosamheten. En läkare vars patient håller på att för-
blöda får inte visa sin oro inför patienten medan hon gör 
allt för att stoppa blödningen. Ett vårdbiträde som måste 
hjälpa en patient som är väldigt sjuk, men som vägrar att ta 
emot hjälp och som dessutom tidigare förolämpat och varit 
aggressiv mot åtskilliga biträden, har en större chans att 
klara av situationen om hon tar på sig en professionell mask 
och behåller lugnet, än om hon låter de privata känslorna ta 
överhand och hamnar i gräl med patienten. ”Deras profes-
sionella jag oroar inte patienten och med sin gestaltnings-
förmåga bygger de i stället upp patientens förtroende.”177

Analogier till ”det professionella jaget”, och andra kon-
cept från konstnärlig yrkesutövning, har ytterligare en funk-
tion. De avgränsar Lotta Tillberg s tolkningsram från andra 
tolkningsramar, exempelvis från socialpsykologin eller från 
kvalifi kationsforskningen. Till skillnad från Lotta Tillbergs 
perspektiv betonar den socialpsykologiska diskursen vårda-
rens känslomässiga engagemang samt relationen till patien-
ten som viktigare för arbetets kvalitet än kompetens att 
ut föra olika uppgifter. Medan yrkeskunnande och teknolo-
gis perspektiv betonar att praktisk kunskap är personlig och 
bunden till en specifi k kontext, är en arbetsuppgift i kvali-
fi kationsforskningens ögon något som är både kontextlöst 
och oberoende av utföraren.178
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Mästerskap, ledarskap och lärande

Resonemang om ledarskap, mästerskap, och lärande inom sys-
temutveckling i Niclas Focks licentiatavhandling Eventyrlyst 
och risker drivs genom två analogier. De två analogierna tar 
var sitt avhandlingskapitel i anspråk. En beskrivning av 
Niclas Focks egen erfarenhet av sång i en kvintett tjänar 
som analogi till lärande dialog och ”utforskande arbete mot 
ett gemensamt mål som ofta karakteriserar ett utvecklings-
projekt” inom systemutveckling. Ett samtal med konst-
snickaren Thomas Tempte  om mästerskap, ledarskap och 
lärande inom hantverk tjänar som analogi till motsvarande 
problematik inom systemutveckling. Både beskrivningen av 
körsången och samtalet med Thomas Tempte är ett resultat 
av arbetet med dialogseminariemetoden. Beskrivningen av 
körsången har utvecklats ur en av Niclas Focks skrivuppgif-
ter i ett dialogseminarium inom KTH Advanced Programme 
in Refl ective Practice, medan samtalet med Thomas Tempte 
har fångats i ett idéprotokoll från ett möte, i form av ett 
dialogseminarium, mellan konstsnickaren och ingenjörer 
från Saabs utveckling av datorsystemen på JAS39 Gripen. 
Båda analogierna har byggts in som viktiga ingredienser i 
Combitech  Systems interna utbildningssystem.

Vilket arbete uträttar dessa analogier i Niclas Focks av -
handling?

Det som Niclas Fock  åstadkommer genom sina analo-
giska resonemang är inget mindre än en förteckning över 
önskvärda egenskaper hos ledare och mästare verksamma 
inom systemutveckling. En ledare bör till exempel vara 
lyhörd för dynamiken i en lärande dialog:

Genom analogin framgår hur varje individ i en grupp [en kör, 
min anm.] under sitt livslånga lärande formar sin egen indivi-
duella metod för lärande utifrån sin egen erfarenhet, och hur 
denna individens metod, i samspel med andra individers sätt att 
lära, i dialogen kan leda fram till ett snabbare och bättre resultat 



133Analogier

– förutsatt att ledarskapet fi nns som kan uppfatta betydelsen 
av detta fenomen. Där fi nns till sist en viktig analogi kring hur 
man till slut når fulländningen i själva utövandet av en praxis 
och hur man då på ett sätt kan frigöra sig från sin inre bild, 
tankemodellen behövs inte längre för att visualisera vart man 
är på väg i sitt lärande. Först i detta tillstånd är man förberedd 
för att kunna börja improvisera.179

En bra ledare tillåter alltså individuella inlärningsstilar i en 
grupp, men håller ögonen öppna för hur dessa stilar kan 
förstärka och komplettera varandra. Genom att noga följa 
var olika individer och gruppen som helhet befi nner sig på 
sina respektive inlärningskurvor kan hon bestämma när det 
kan vara lämpligt att tillåta improvisation. 

Kapitlet om samtalet med konstsnickaren Thomas Tempte  
syftar till att ge ”mästarens bild av hantverkets lärande”.

Ingenjörer är på sitt sätt ett slags hantverkare fastän de fl esta 
knappast någonsin refl ekterat över detta, och än mindre de 
konsekvenser för hanteringen av sitt yrkeskunnande ett sådant 
perspektiv och en sådan analogi öppnar för. 180

I samtalet med konstsnickaren, och den efterföljande bear-
betningen av samtalet, utkristalliseras ett antal begrepp med 
potential att fungera som ledstjärnor även i systemutveckla-
rens arbete. Det handlar till exempel om mästarens närvaro 
i arbetet, om ”den inre bilden” som grunden för ledarskap, 
om fantasins roll, sättet att uppmuntra och ”krympa lär-
lingar”, om vad mod och risktagande bör handla om, och 
mycket annat. Fock  ägnar särskild uppmärksamhet åt att 
fördjupa polarforskaren Fridtjof Nansens tal om ”eventyr-
lyst” i analogi med hantverk och systemutveckling. Vart och 
ett av dessa begrepp får sitt innehåll genom exempel och 
historier från Temptes egen yrkesverksamhet. Parallellt med 
samtalet med Thomas Tempte  pågår i fotnoterna ett samtal 
i analogi till Clas Pehrssons  tänkande kring mästerskap och 
lärande inom musiken.
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Analogier i Niclas Focks avhandling har alltså en normativ 
funktion. Sammanhanget för deras användning är uppbygg-
naden av Combitech  Learning Lab inspirerad av Göranzons  
och Hammaréns  utvecklingsprojekt. I Focks avhandling får 
konsten bokstavligen rollen som kunskapskälla.

Sammanfattning

Kapitlet består av en inventering av ett antal situationer och 
sammanhang i vilka forskningsområdet talat om analogier 
eller analogiskt tänkande, antigen för att utöva yrkeskun-
nande eller för att refl ektera kring yrkeskunnande. I den 
första delen av kapitlet beskriver jag de viktigaste bidragen 
om analogier och om det analogiska tänkandet som formu-
lerats av forskare och fi losofer inom området: Bo Göranzon , 
Kjell S. Johannessen , Allan Janik , Tore Nordenstam  och 
Maria Hammarén . Jag har också valt att presentera en ovan-
ligt tydlig beskrivning av det analogiska tänkandets plats i 
den vetenskapliga rationaliteten gjord av vetenskapsfi loso-
fen Thomas S. Kuhn  eftersom jag anser den vara speciellt 
relevant i sammanhanget som handlar om doktorandernas 
lärande. Min genomgång av idéerna om analogiskt tänkan-
de ska inte ses som en kronologisk ordnad beskrivning av en 
rak utvecklingslinje, utan dessa idéer ska ses som en samling 
infallsvinklar som fi nns till samtidigt och som kompletterar 
varandra. Den andra delen av kapitlet innehåller tre exem-
pel på hur doktorander inom KTH Advanced Programme in 
Refl ective Practice använt sig av analogier i sina licentiatav-
handlingar. Uttrycket ”analogiskt tänkande” använder jag 
i ganska bred mening; till att beteckna refl ektion som drivs 
genom jämförelser, för akten att se något som något annat 
eller för att projicera en gestalt på en annan gestalt.

Bo Göranzon  etablerade tidigt refl ektion genom analo-
gier som en grundsten i forskningen om yrkeskunnande och 
teknologi. Det handlade om analogier mellan olika yrken, 
mellan skönlitterära beskrivningar av människans handlande 
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och dilemman och yrkeskunnande i allmänhet, samt analo-
gier mellan teaterns yrkesvärld och alla andra yrkesvärldar. 
När vi för samtal om yrkeskunnande planterar vi sådana 
analogier i samtalet och därigenom får till stånd refl ek-
tion kring saker som annars inte skulle vara åtkomliga 
för refl ektion. Att plantera en analogi i ett samtal för att 
få samtalet att tända i rätt riktning är i sig en sorts kun-
nande. Dialogseminariet vid Dramaten har varit den platsen 
där många av yrkeskunnande och teknologis analogier har 
utvecklats och fördjupats. 

Kjell S. Johannessen  knyter analogiskt tänkande både till 
inlärning och till användning av erfarenhetsbaserad kunskap 
med inslag av tyst kunnande. I likhet med hans betoning 
på tyst kunskap i genuin bemärkelse talar Johannessen om 
genuint analogiskt tänkande med utgångspunkt i Kants  dis-
tinktion mellan bestämmande och refl ektivt omdöme. Med 
ordet ”genuint” markerar Johannessen ett tänkande som 
studerar unika exempel i syfte att skapa helt ny mening och 
helt nya betydelser. 

Användning av metaforer betraktar jag som något som 
kan klassas under uttrycket analogiskt tänkande. Allan Janik  
talar om metaforer som en, ur en kunskapsteoretisk synvin-
kel, mycket kraftfullare verktyg än analogier. Jag vill tona 
ner en sådan värdering, speciellt med tanke på att analo-
giskt tänkande eller seende inte nödvändigtvis behöver vara 
kopplat till språk utan kan yttras som en ordlös förmåga att 
se bilder eller mönster.

Bo Göranzons  och Maria Hammaréns  arbete med utveck-
lingen av dialogseminariemetoden kan tolkas som en sys-
tematisk användning av analogier i skapandet av en ny 
företagskultur. De har använt sig av Ludwig Wittgensteins  
språkfi losofi ska insikt om att ett språk bygger på ett system 
av analogiska förbindelser mellan exempel på användning av 
begrepp. Idén var att med hjälp av analogier hämtade från 
humanioras kunskapsförråd förändra Combitech  Systems av 
tekniken och naturvetenskapen färgade syn på kunskap.

I den resterande delen av kapitlet ger jag exempel på hur 
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tre av doktoranderna som gått KTH Advanced Programme in 
Refl ective Practice, nämligen Jan Sjunnesson , Lotta Tillberg  
och Niclas Fock , använt sig av analogier i sina licentiatav-
handlingar.

Kan man lyfta en beskrivning av den egna erfaren heten 
till en högre grad av allmängiltighet genom att tolka den i 
analogi till klassiska texter skrivna av exempelvis Descartes , 
Galilei  eller Gadamer  är en fråga som är aktuell i Jan 
Sjun nessons avhandling. Jag förhåller mig kritisk till Jans 
Sjunnessons sätt att göra detta. Han har använt sig av analo-
gier å ena sidan som impuls som väcker nya tankar och trig-
gar hans eget skrivande och å andra sidan som stöd för sin 
egen texts allmängiltighet. Jag hävdar att om analogier ska 
användas på det andra sättet, som stöd för ett resonemang, 
speciellt i en text med anspråk på att vara vetenskaplig, 
måste författaren diskutera de påstådda förbindelserna mer 
ingående än Jan Sjunnesson  har gjort.

Jan Sjunnessons sätt att använda sig av analogier utgör 
ändå ett intressant exempel på det vi påstått oss syfta till 
med användning av dialogseminariemetoden i forskarpro-
grammet; att stödja den kreativa sidan av forskarrollen. 
Han stod inför en svår uppgift – att övertyga läsaren om att 
hans egen projektledarerfarenhet var så pass allmängiltig 
som anspråk på vetenskaplighet kräver – och han gjorde ett 
försök att, med analogins hjälp, lösa ett svårt metodologiskt 
problem på ett nytt sätt.

Vilket arbete uträttar analogier i Lotta Tillberg s avhand-
ling? Hon har använt sig av analogier med musikers yrkes-
utövning samt analogier med skådespelar- och regikonst 
för att igenom dessa kunna se och refl ektera kring viktiga 
aspekter av vårdarbetarnas yrkeskunnande. Hennes ana-
logier har dessutom en funktion att avgränsa hennes per-
spektiv från konkurrerande forskningsperspektiv på samma 
forskningsobjekt, exempelvis från socialpsykologin och kva-
lifi kationsforskningen.

I diskussionen kring Lotta Tillberg s avhandling går jag in 
på en intressant frågeställning. Frågan är hur rätten att dra 
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en analogi och rätten att bedöma en analogi förhåller sig till 
varandra. Lotta Tillberg har själv valt ut sina analogier, men 
hon har också sett till att stämma av sina analogier med Clas 
Pehrsson , en professionell musiker och professor i blockfl öjt 
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, djupt förtrogen 
med områden som Lotta hämtat sina analogier ifrån. 

Det gör inte Niclas Fock  som i sin avhandling använder 
sig av analogier till körsång och av analogier till konstsnick-
eri. I hans avhandling, och för den delen i Lotta Tillberg s 
och Jan Sjunnessons avhandlingar, har analogierna en nor-
mativ roll. Med hjälp av analogier skapas bilder av det goda 
yrkeskunnandet, konsten, som systemutvecklare och vårdar-
betare borde sträva efter.
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En dialog om analogier

Det föreliggande kapitlet är en rekonstruktion av samtalet 
från forskarprogrammets sammankomster hösten 2004 och 
våren 2005. Stommen i kapitlet är det omarbetade idépro-
tokollet från 29 november 2004 då samtalet kretsade kring 
användning av analogier inom yrkeskunnande och tekno-
logi, samt Charles Darwins användning av analogier. Jag 
vill påminna läsaren om att samtalet i dialogseminarieme-
toden följer en viss ordning, vilket jag beskrivit i kapitel två. 
Deltagarnas repliker varvas med mina egna kommentarer, av 
vilka en del fanns redan i det ursprungliga idéprotokollet och 
en del tillkom senare. När repliker, kommentarer och hänvis-
ningar till deltagarnas texter kommer från en annan källa än 
idéprotokollet från den 29 november 2004 talar jag om det 
i notapparaten. Syfte med återgivningen av dialogen är dels 
att ge läsaren ett intryck av hur det gick till i forskarprogram-
mets kurser, och dels att komplettera samtalet om analogier 
med andra infallsvinklar än dem som tagits upp ovan.

Deltagarlista

anders herdenstam . Utbildad vid restauranghög skolan i 
Grythyttan, examen år 1997. Mångårig erfarenhet från hotell 
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och restaurangbranschen. Sedan 1998 verksam som dokto-
rand och rådgivare i restaurangbranschen. Forskar om vin-
provarnas yrkeskunskap. Sedan 2004 fi l. lic. i yrkes kunnande 
och teknologi med licentiatavhandlingen Sinnesupplevelsens 
estetik: vinprovaren i gränslandet mellan konsten och vetenska-
pen.

andreas bergsten. Leg. psykolog, examen vid Lunds 
universitet år 1993. Har arbetat med arbetspsykologi sedan 
1996 i företagshälsovård och psykologkonsultverksamhet. 
Arbetar sedan 2001 med fackligt ledarskap och organisation 
på Sifs förbundskansli. Undervisar också på psykologutbild-
ningen vid Uppsala universitet. Forskar om fackligt ledar-
skap och arbetsplatsdemokrati.

bo göranzon . Professor i yrkeskunnande och teknologi 
sedan 1991, ämnesföreträdare sedan 1995. Examen i mate-
matik vid Uppsala universitet 1965. Studier i teaterhistoria 
och regiassistent åt Per-Axel Branner i en uppsättning av 
Strindbergs Fröken Julie. Arbeten bland annat som opera-
tionsanalytiker vid FOA och konsult vid General Electric. 
Grundare av Dialogseminariet vid Dramaten och tidskrif-
ten Dialoger. Ledare av en rad fallstudier om yrkeskun-
nande och teknologi där konsten och humanvetenska-
per använts som utgångspunkter i tolkningsarbetet. ”Life 
long research fellow” vid Clare Hall College, Cambridge 
University, UK.

gunnar bergendal . Professor emeritus. Disputerade 
1959 i Lund i matematik och var under 1960 talet lektor 
i ämnet. Sekreterare i regeringens 1968 års utbildnings-
utredning (U68). Rektor för lärarhögskolan i Malmö 1973–
95. Intresserad av yrkeskunskap, bildning och den praktiska 
kunskapens villkor i det moderna samhället. Publicerat 
många artiklar och böcker på temat, bland annat i tidskrif-
ten Dialoger.
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gunnar berg. Civilingenjör teknisk fysik, Uppsala år 
1984. Sedan dess arbetat med systemutveckling, först inom 
försvarsindustrin i ca. 12 år. Mestadels med utveckling av real-
tidsoperativsystem, i roller som utvecklare, designer, grupp-
chef och projektledare. Från 1996 arbetat inom SAAB kon-
cernen, från 1999 hos SAAB Combitech  Systems. Avslutade 
tiden hos Combitech som kontorschef i Stockholm. Arbetar 
för närvarande som projektledare inom webbaserade dataac-
cess system. Forskar om förståelse, kreativitet och kollektiv 
kunskap.

 
karin havemose. Examen från ”Linjen för personal och 
arbetslivsfrågor” år 1988, vid Stockholms universitet. Sedan 
1991 arbetat med organisations- och ledarskapsfrågor som 
internkonsult och i eget konsultföretag. För närvarande 
anställd som adjunkt / doktorand på Ingenjörshögskolan i 
Jönköping. Forskar om uppfi nnandets estetik och teknik, 
sett ur ett aktörsperspektiv, med titeln Konsten att uppfi nna 
hjulet två gånger.

khalid el gaidi. Ämneslärare i samhällskunskap och his-
toria år 1982. Har arbetat på grundskolan och gymnasiet i 
sexton år. Sedan 1998 arbetar som lärarutbildare och kurs- 
och programutvecklare på KTH. På senare år med fram-
gång tillämpat dialogseminariemetoden i sina lärarkurser. 
Forskar kring lärarens yrkeskunnande med KTH:s lärare 
som informanter.

kristina eklund. Civilekonom från Stockholms univer-
sitet med inriktning på entreprenörskap år 1991. VD och 
grundare av Nordisk Media Analys, ett företag specialiserat 
på analys av kontinuerliga mätningar, s. k. tracking. Arbetat 
bland annat som ekonomijournalist på Reuters, med för-
säljning på IKEA, samt som kommunikationskonsult på 
Skandinavisk Media Konsult (nuvarande Media Edge). 
Forskar om tracking och om utvecklingen av yrkeskunnande 
i en ung organisation.
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lars mouwitz. Gymnasielärarutbildning i matematik, fi lo-
sofi  och samhällsvetenskap år 1977, doktorandstudier i teo-
retisk fi losofi  vid Göteborgs universitet, samt doktorandstu-
dier i matematikdidaktik vid University of Exeter, England 
år 1999–2002. Tjugo års erfarenhet som gym nasielärare i 
matematik, fi losofi  och samhällsvetenskap. Sedan 1999 verk-
sam som lärarutbildare, utredare och redaktör vid Nationellt 
Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universi-
tet. Expertuppdrag på Skolverket vid revidering av gymna-
sieskolans kursplaner i matematik, anställd av regeringen 
som sekreterare i Matematikdelegationen år 2003–2004. 
Forskar om matematik och bildning med speciellt fokus i 
utbildningsproblematiken.

lotta tillberg . Fil. kand. i arbetsorganisation och arbets-
psykologi samt medie- och kommunikationsvetenskap år 
1996. Därutöver studier i pedagogik, med mera. Sedan dess 
arbetat i ledande befattningar inom vård- och omsorg, bland 
annat som kvalitetschef och utbildningsansvarig. År 2004 
fi l. lic. i yrkeskunnande och teknologi med licentiatavhand-
lingen Vård som konst: om yrkeskunnande i vård och omsorg. 
Forskar om yrkeskunnande i vård och omsorg.

lotta snickare. Fil. kand. i litteraturvetenskap, konst-
vetenskap och skapande svenska från Uppsala universitet år 
1984. Utbildning i juridik, ekonomi och förvaltningshisto-
ria, med mera. Arbetat med organisations- och ledarutveck-
ling sedan 1986. Sedan 1998 arbetar med ledarutveckling på 
Föreningssparbanken, bl. a. som chef för ledarutvecklings-
avdelningen. Forskar om ledarutveckling riktad till erfarna 
chefer.

mats lindberg. Civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds 
Tekniska Högskola år 1973, fi l. kand. vid Stockholms uni-
versitet år 1976, doktorandstudier i matematik vid KTH. 
Under 20 år arbetat på Ericsson Information Systems, 
Nokia Information Systems, ICL och Computer Associates 
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som bland annat produkt manager och dokumentationsan-
svarig. Intresserad av yrkeskunnande, dels hos framstående 
konstnärer, dels hos bland andra programutvecklingsteam 
inom industrin.

sven åberg. Lektor i luta och kammarmusik vid Kungliga 
Musikhögskolan. Utbildning: Kungliga Musikhögskolan 1981– 
1985, Schola Cantorum Basiliensis 1986–87 i Basel, Schweiz. 
Sedan dess verksam som musiker inom framför allt barock- 
och renässansmusik med utvikningar till bland annat svensk 
folkmusik och nutida musik. Arbetar även på en avhandling 
med utgångspunkt från dialogseminarier förda med lärare på 
KMH.

adrian ratkic´. Civilingenjör i maskinteknik vid Uni ver si-
tetet i Zagreb, Kroatien år 1993. Studier i fi losofi  vid Stock-
holms universitet och teknikhistoria vid KTH. Under fem år 
arbetat på enheten för teknikpolitiska analyser vid Närings- 
och teknikutvecklingsverket (NUTEK). Doktorand vid 
Avdelningen för yrkeskunnande och teknologi, KTH sedan 
2001. Forskar om dialogseminariemetodens tillämpning i 
yrkeskunnande och teknologis forskarutbildning.

Underbara fakta

Skrivuppgiften inför dialogseminariet formulerades så här:

Två kapitel ur två olika böcker bifogas, sammanlagt 52 sidor. 
Den första artikeln är ur Charles Darwins bok Menniskans 
härledning och könsurvalet, som ett exempel på Darwins stil och 
sätt att resonera. Den andra artikeln är ur Gillian Beers bok 
Darwin ’s Plots. Den handlar om Darwins användning av analo-
gier och metaforer i On the Origin of Species. Enligt Beer  utgör 
The Origin of Species ”one of the most extraordinary examples 
of a work which included more than a maker of it at the time 
knew, despite all that he did know”.
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Gillian Beer  är professor i litteratur vid universitetet i Cam-
bridge och ett känt namn inom den intellektuella rörelsen som 
förfäktar idén om en ”tredje kultur” som ett alternativ till den 
vida omtalade delningen i ”två kulturer” (humaniora kontra 
naturvetenskap och teknik). Skriv en refl ektion på högst 1–2 
sidor med utgångspunkt i din läsning av de två artiklarna och 
dina egna forskningsintressen.181

Karin läser sin refl ektion. Hennes funderingar kretsar kring 
hur hon kan hitta den rätta formen för beskrivning av den 
egna empirin som handlar om innovatörernas kunnande 
och sättet att tänka. ”Innovatörer som jag studerar prövar 
idéer och vidgar gränser inom vilka idéer prövas. Det går 
inte att se vad som är sant eller falskt här.” Karin och fl era 
andra är inne på tanken att en möjlig ingång i beskrivning 
av det som är svårt att se som antigen sant eller falskt är att 
se att det fi nns ett mått av fi ktion i varje faktabeskrivning. 
Gillian Beer  talar om detta när hon beskriver Darwins och 
den viktorianska tidens fascination för ”underbara”, ”häp-
nadsväckande” eller ”fantastiska” fakta.

He [Darwin ] has an almost equal satisfaction in alerting us 
to the mysterious in fact (and he we can see the infl uence of 
Carlyle, whose prodigious linguistic energy goes into recu-
perating the past and reviving the marvel of the everyday). 
The grotesque, the beautiful and the wonderful in the every-
day was a major Victorian imaginative theme. The study of 
”fact” was for Carlyle and for Hopkins an exploration of the 
fantastic. Darwin shared this pleasure in ”making strange”, 
in skimming off the familiar and restoring it, enriched and 
stabilised. When the word ”fact” occurs in The Origin of Species 
it is usually intensifi ed as ”a truly wonderful fact – the won-
der of which we apt to overlook from familiarity”, ”this great 
fact” … etc.182 

Karin ser också en förbindelse till Diderots d’Alemberts dröm 
där dialogen rör sig ”mellan fakta/förnuft och fi ktion”.
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Andreas Bergsten: Darwin  får ut mycket av sin empiri 
genom berättande. Just genom berättandet framträder han 
som en humanist. Fick du, Karin, ut något av Darwin?

Karin Havemose: Ja, det tror jag. Jag är ute efter jäm-
förelser. Innovatörer talar om och arbetar ofta med ana-
logier, om förmågan att se en given sak som något annat. 
Att hitta förbindelser till något som redan fi nns, till exem-
pel att se att en liten radioratt liknar en truckratt. Vår läs-
ning har gett mig impuls att tillåta mig att vara mer lekfull 
när jag beskriver mina innovatörer. Att hitta en form för 
skrivande som uttrycker och förmedlar skapande. Jag är ju 
skolad i en tradition av hur man skriver ”vetenskapligt”. 
Att bryta ner ett material, att dela in och sätta rubriker, 
att avper sonifi era och att generalisera. I den formen ”dör” 
materialet. Att uppfi nna och utveckla är något levande 
– här gäller det att bryta mot traditionen och hitta nya 
former. Detta gäller även skrivande om uppfi nnande och 
innovation. 

Gunnar Berg: På tal om skrivande och språk, har jag hit-
tat ett intressant citat hos Darwin , där han jämför konsten 
att tala med konsten att brygga och baka och konstaterar att 
bägge förutsätter övning. Detsamma gäller skrivande.

Som Horne Tooke, en af den ädla fi lologiska vetenskapens 
grundläggare, anmärker, är språket en konst, lika väl som att 
brygga och baka; men skrifning skulle hafva varit ett långt mera 
passande exempel. Det är säkerligen icke en verklig instinkt, 
emedan varje språk behöfver läras. Det skiljer sig dock vida från 
alla vanliga konster, ty menniskan har en instinktmessig böjelse 
att tala, såsom vi se af våra barns sladder, hvaremot intet enda 
barn har en instinktartad benägenhet att brygga, baka eller 
skrifva. Dessutom antager icke någon fi lolog numera, att något 
språk har blifvit med fl it uppfunnet; hvart och ett har långsamt 
och omedvetet utvecklats genom många framsteg. De ljud som 
frambringas av foglar, erbjuda i åtskilliga hänseenden den när-
maste analogien med språket, ty alla medlemmarne af samma 
art frambringa samma instinktlika skrik som uttryck för sina 
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själsrörelser; men den verkliga sången och äfven locktonerna 
lära de från sina föräldrar eller fosterföräldrar.183

Ordet går vidare runt bordet.

Sven Åberg: Jag tänker på hur Darwin  prövar sin tanke 
genom långa rader av jämförelser. Han tycks söka exempel 
som bekräftar ett mönster och så pusslar han ihop dem så att 
mönstret bekräftas.

Adrian Ratkić: Du talar om ”prövningen av tanken”. Det 
får mig att tänka på innebörden i ordet ”experiment”. Jag 
har nyligen läst en artikel som tar upp idén att ordet expe-
riment under antiken och medeltiden inte varit bundet till 
bilden av ett laboratorium och tillhörande aktiviteter. Det 
har varit bundet till minne och berättande. Darwins sätt att 
tänka kring sitt empiriska material ligger för mig nära denna 
äldre innebörd i ordet experiment.

[For the ancients] … experimenting meant the reexperiencing 
of experience such as in the use of symbols in the memory sys-
tems. Memory systems are concerned not only with remember-
ing, but, of course, with applying what has been remembered. 
What has been experienced is reexperienced in the memory 
system as part of its system of knowledge. Indeed in memory 
systems ’experimenting’ is an activity involving the whole 
per son, taking in memory, observation, mental acts and judge-
ment. This meaning of experience is a far cry from the com-
mon meaning that to experiment is to put a theory to test. In 
memory systems an experience, as an object, event or thought, 
is recalled as a symbol and used in the context of a broad spec-
trum of knowing things.184

Samtalet övergår i en diskussion om förhållandet mellan 
fakta och teori. Gunnar Bergendal  anmärker att Charles 
Darwin  hade rätt lite bakgrundskunskap när han gav sig ut 
på resan med skeppet Beagle. Darwin hade just läst Charles 
Lyells Principles of geology i vilken Lyell utvecklade idén om 
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att förändringar i jordskorpan skedde under ofantligt långa 
tidsperioder, genom krafter som verkade mycket långsamt, 
snarare än genom naturkatastrofer. Detta gav Darwin idén 
att små förändringar utspridda under mycket långa tids-
perioder sker även inom djur- och växtriket. Bortsett från 
Lyells infl ytande skulle man kunna säga att Darwin samlade 
erfarenhet utan fördomar.

Andreas Bergsten: Jag vill peka ut ett avsnitt i vilket 
Gillian Beer  tar upp förhållande mellan fakta och teori hos 
Darwin . 

For Darwin  concerned with a time register in which all physi-
cal objects are transient in the extreme, facts become identifi ed 
by laws. So ’facts’ and theory converge ... It casts a new light 
on Darwin’s remark in 1860: ’I have an old belief that a good 
observer really means a good theorist.’ And it makes all the 
odder, as Medawar  has observed, Darwin’s much later conten-
tion in the Autobiography that he ’worked on true Baconian 
principles, and without any theory collected facts on a whole-
sale scale.’ (s. 75–76)

Kommentar: Gillian Beer talar om den viktorianska tidens 
förkärlek för uttrycket ”underbart faktum” (s. 74). I Darwins 
fall uppstår ”underbara” eller ”fantastiska” fakta genom 
fabulering som drivs av analogier. Ta till exempel fascine-
rande anekdoter i kapitlet om människans och djurens själs-
förmögenheter som syftar till att visa att djur besitter någon 
form av förstånd. Jakthund som fångat två änder och dödar 
den ena med fl it för att den inte ska fl y medan han bär den 
andra över en å (s. 37). Polarhundar som sprider sig när de 
kommer till tunn is för att deras tyngd ska vara jämnare 
fördelad (s. 34). De sydamerikanska mulåsnedrivarna som 
säger: ”Jag vill icke gifva er den mulåsna som har den lätt-
taste gången utan ’la mas racional’ – den eftertänksam-
maste” (s. 36)

Här fi nns fl era förbindelser till yrkeskunnande. Inom 
forskningen om yrkeskunnande uppstår fakta genom de 
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yrke sverksammas berättelser och forskarnas tolkningar, 
exempelvis Elisabeth Bromans metaforiska uttryck ”sprick-
or i [den fackliga] gemenskapen” eller Perbys  ”ledtråd” 
och Hammaréns  ”ledtråd i förvandling”. Mulåsnedrivarnas 
uttryck ”den eftertänksamma mulåsnan” är just ett exempel 
på en ledtråd för att det hör till ett yrkesspråk som skapats 
genom fl era generationers erfarenhet och för att det i kom-
primerad form förmedlar en viktig insikt i åsnedrivarnas 
yrkesvärld. Förresten fi nns här en förbindelse till Descartes  
tema om ”djuret maskinen”. Mulåsnedrivarnas erfarenhet 
”vederlägger kanske bättre än den spekulativa fi losofi ens 
alla argument antagandet af med lif begåfvade maskiner” 
(s. 36).

Genom några effektfulla exempel förmedlar Darwin  
skillnaden mellan instinkt, individuell erfarenhet och kol-
lektiv erfarenhet (jämför Göranzon  Det praktiska intellektet, 
s. 84–94). En bäver som leds av instinkt kan i ett första för-
sök bygga en damm, en fågel kan i ett första försök bygga 
ett dugligt bo, medan människan måste lära sig sitt arbete 
genom övning (s. 29). Att pälsdjuren i Norra Amerika med 
tiden har lärt sig att undvika jägare, ”de måste lära sig var-
samhet vid att se sina slägtingar fångas eller förgiftas”, pekar 
på något som liknar kollektiv erfarenhet (s. 37). Individuell 
erfarenhet tycks exempelvis gamla rävar uppvisa som fångas 
mycket svårare än de unga, eller omvänt, unga rävar är mycket 
varsammare i trakter där ”räfvarne mycket jagas” än gamla 
rävar i trakter där de ”icke mycket oroas” (s. 36–37).

Kristina Eklund [till Gunnar Bergendal]: Menar du att 
Bacons metodologiska regler går ut på att empirin bör sam-
las förutsättningslöst? [vi talar om den engelske fi losofen och 
statsmannen Francis Bacon  (1561–1626) som bland annat 
skrivit The advancement of learning (1605) och Novum orga-
num (1620)]

Kommentar: Vad menar Darwin  med ”Baconian prin-
ciples” och vad menar seminariedeltagarna när de talar om 
”Bacons metodologiska regler”? Jag antar att uttrycket ”för-
utsättningslöst insamling av empirin” stämmer väl med vad 
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vi menar när vi tar upp Bacon  i samtalet. Bacon själv talar 
i Novum organum om att en forskare måste börja med att 
observera naturfenomen. Han ställer up tre sorter tabeller i 
vilka forskningsobjektets egenskaper listas. Forskaren analy-
serar och granskar tabellerna kritiskt och först genom detta 
arbete framträder hypoteser som ett slags mönster, eller som 
Bacon kallar dem ”former”, eller lagar, ur det empiriska 
materialet som sammanställts i tabellerna. 

Ett passande citat:

Bacon  came to the fundamental insight that facts cannot be 
collected from nature, but must be constituted [min kursiv] by 
methodical procedures, which have to be put into practice by 
scientists in order to ascertain the empirical basis for inductive 
generalizations. His induction, founded on collection, compari-
son, and exclusion of factual qualities in things and their inte-
rior structure, proved to be a revolutionary achievement within 
natural philosophy, for which no example in classical antiquity 
existed. (Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.
stanford.edu, artikel om Bacon)

Det som vårt samtal under seminariet tycks handla om är, 
å ena sidan, hur Darwin  konstituerade sina fakta, å andra 
sidan, hur forskaren inom yrkeskunnande kan konstituera 
sina.

Gunnar Bergendal : Man kan inte säga att Darwin  sam-
lade sin empiri helt förutsättningslöst eftersom han redan 
före resan med Beagle hade tagit intryck av Lyells idéer. På 
resan hade han med sig ett helt bibliotek och under de fem 
åren som resan varade läste han sig till en omfattande teore-
tisk kunskap. Lite förenklat skulle man dock kunna säga att 
han i början av resan agerade enligt Bacons metodologiska 
regler, men när han återvände till England var han defi nitivt 
inte längre Baconian. 

Ordet går vidare till Lars Mouwitz. Han har tre refl ek-
tioner. För det första har språket en funktion när det gäller 
att testa tankar. Ett exempel är matematikens symbolspråk 
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genom vilket man kan testa matematiska resonemang. För 
det andra får språket tankar att växa och expandera. Detta 
gäller allt skrivande. För det tredje, tänker Lars att det fi nns 
både konstruktiva och destruktiva drag i Darwins arbete. 
Med sin lära raserar han kyrkans skapelsemyt och placerar 
människan bland alla andra djurarter. Man kan förstå att 
hans sätt att resonera liknar ett tankeexperiment eftersom 
det är omöjligt att testa teorin om arternas uppkomst i hela 
dess vidd i ett upprepbart experiment.

Lotta Snickare läser sin text. Hennes text kretsar kring begrep-
pet förförståelse. Dels Lottas egen förförståelse i mötet med 
Darwin , dels chefers förförståelse av vad det egna arbetet 
borde gå ut på, som visar sig inte stämma med verkligheten. 

Det som förvånar mig är den ödmjukhet och upptäckarglädje 
som färgar hela texten – och så förstås att han vågar använda 
högst personliga och specifi ka iakttagelser som underlag för 
ett så gigantiskt och revolutionerande teoribygge som utveck-
lingsläran är. Min förförståelse handlar om Darwin  som en av 
könsbiologins stora ideologer [visar sig inte riktigt stämma 
efter mötet med originaltexten]. 

Om vad chefer faktiskt gör och vad de tror sig göra: 

För cheferna på Föreningssparbanken handlar det rent konkret 
om enskilda kundärenden, kundklagomål, sjuka medarbetare, 
ledsna medarbetare, för kvalifi cerade medarbetare, ändrade 
budgetförutsättningar, rån och dataproblem. När cheferna i 
intervjuer ska beskriva sitt arbete och hur väl de lyckas med det 
beskriver de en stor frustration, de hinner ju aldrig med det de 
egentligen borde göra – det egentliga chefsuppdraget – det vill 
säga att planera och styra verksamheten.

Kommentar: Det här skulle kunna problematiseras. Ur 
yrkeskunnandets perspektiv tycks mig slutsatsen att chefers 
jobb i ”verkligheten” bara går ut på att släcka bränder vara 
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för snabb. Maja Lisa Perby  hävdar till exempel i Konsten att 
bemästra en process att det är omöjligt för en utomstående 
att observera vad en yrkesgrupps arbete går ut på. Hon 
tonar kraftigt ned observationens roll som metodologiskt 
verktyg och i stället betonar långvarig dialog. Liknande 
slutsats kan dras av Bo Göranzons  Det praktiska intellektet. 
Observationen konstitueras till ett faktum först efter ett 
omfattande tolkningsarbete där de observerade objekten – i 
Lottas fall chefer – i samtalet med forskaren arbetar fram en 
för båda sidor acceptabel tolkning.

Bos föreläsning

Bo Göranzon  tar ordet och håller en kort föreläsning om 
bakgrunden till kursserien Vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande och 
metod vilken han för i förbindelse med forskningsområdets 
bakgrund.

Att använda en metod och att implementera en matematisk 
algoritm är två olika saker. Filosofen Hans Georg Gadamer  
är den som formulerat den starkaste kritiken mot det ”tekno-
logiska imperativet” inom metodtänkandet på humanioras 
område. Problematiken kring tillämpningen av vetenskap-
liga metoder inbegriper mer än bara övertagande av resul-
taten från universella metodologiska verktyg som problem-
fritt kan användas på olika områden.

Användningen av matematiska algoritmer på naturveten-
skapens område är inte heller oproblematisk. Bo hänvisar 
till sin avhandling Det praktiska intellektet.

Johan Erik Cederblom, då professor i maskinlära [vid KTH, 
sekelskiftet 1800/1900, min anm.] var en som deltog i debat-
ten [om relationen mellan teori och praktik i utbildningen 
av civilingenjörer]. … I företalet till hans år 1889 utgivna 
ångmaskinlära fi nner sig Cederblom föranlåten att försvara att 
han skrivit en lärobok som inte bara är en lathund med tabel-
ler utan även förklarar de bakomliggande principerna. Det är 
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enligt Cederbloms uppfattning farligt för en ingenjör att hand-
skas med formler om vilkas tillkomst han är alldeles okunnig. 
Den står på säkrare grund som är så pass hemmastad inom det 
område han arbetar att han inte behöver några andra regler än 
dem han ur sitt eget vetande själv kan uppställa.185 

Cederbloms ståndpunkt är ett eko från en hundra år äldre 
tradition, med Johan Gottlieb Fichte som ett framstående 
namn.

Endast den är lärd, understryker Fichte, som ’kommit igenom’ 
sin tids lärdom och förmår forma den i sitt inre (’ausbilden’), 
annars blir man bara ett ’tvetydigt mellanting’.186 
(Bo Göranzon , Det praktiska intellektet, 1990, s. 161)

Bo Göranzon  betonar att det hör till vetenskaplig bildning 
att känna till begränsningar hos de metoder som man själv 
använder och säger att detta är också ett budskap i Descartes  
Avhandling om metoden.

På tavlan skriver han upp några stickord som beskriver 
yrkeskunnande och teknologis inriktning: språk, yrkeskultur 
(viktigt), yrkeskunskap, intersubjektivitet, oenighet kring 
begreppens innebörd, praxis, regel, regelföljande, exemplets 
makt (det går aldrig att tänka på en regel i sig).

När det gäller frågan om hur vi använder oss av exempel 
hänvisar Bo till fi losofen Hubert Dreyfus  och hans gradering 
av yrkeskunnande i fem steg. Med tanke på hur man lär sig 
av exempel fi nns det en skillnad mellan de första tre stegen 
(novis, nybörjare, kompetent) och de sista två (skicklig, 
expert). Den som befi nner sig på ett av de första tre stegen 
lär främst av exempel som beskriver saker som är lyckade, 
medan den som befi nner sig på de sista två stegen lär främst 
av exempel på misslyckanden.

Forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi har 
formats i en polemik med forskningen om artifi ciell intel-
ligens och dess uppfattning om hur mycket av människans 
kunnande går att överföra till maskiner. Bo påminner om 
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att inspiratörer till våra dagars idéer om artifi ciell intelligens 
var Leibniz  och d’Alembert. Idétraditionen som de tillhört 
kan benämnas ”drömmen om det exakta språket”, en gam-
mal idé om att det går att kalkylera sig fram till kunskap 
genom manipulation av symboler.

Galileo Galileis Dialog om de två världssystemen ser Bo Göran-
zon  som ett typexempel på innebörden i dialogseminarie-
metoden. Förbindelsen till Galileis dialog blev tydlig under 
kursen Vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande och metod.187

Ordet kultur samt frågan om skillnaden mellan männis-
kan, djuret och maskinen har varit viktig för utvecklingen 
av forskningsområdet. Här ingår också tankar om det ana-
logiska tänkandets roll i kunskapsbildningen. Som läsning 
hänvisar Bo till Stephen Toulmins bok Cosmopolis: The hid-
den agenda of modernity, 1990. I boken diskuteras bland annat 
Montaignes, Shakespeares och Descartes  betydelse för fram-
växten av modernitetens idé.

Kristina Eklund: Kan du säga något mer om vad du menar 
med att skillnaden mellan djur, människa och maskin är vik-
tig?

Bo Göranzon : Människan blir människa genom språk 
och kultur, och här menar jag något annat än företagskultur. 
Om det är något jag under de senaste åren tagit till mig är 
det Gunnar Bergendals åtskillnad mellan ansvarig handling 
och beteende. Idag förekommer ordet beteende överallt, 
men tänk dig vad som skulle hända om man började tala om 
ansvarig handling i stället. 

Adrian tillägger att kursen Vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande 
och metod också varit ett utvecklingsprojekt.188 Det handlar 
om att testa ett sätt att handleda doktorander i grupp så att de 
kan dra nytta av varandras projekt. Det nya var också utforsk-
ning av analogier mellan de egna projekten och de klassiska 
vetenskapsfi losofi ska texter (se till exempel Jan Sjunnessons  
lic. uppsats). Det innebär att doktoranderna är inbjudna till 
en gemensam upptäcktsresa; de har rätt att formulera vad 
kursen går ut på lika mycket som kursledningen. 
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Metaforer och analogier hos Darwin 

Andreas Bergsten läser sin text. Han skriver att Gillian Beers 
artikel har hjälpt honom att komma vidare i tänkandet kring 
det egna projektet. 

När resignationen redan har övermannat en, splittras dörren 
i ett fl isregn – nationella insatsstyrkan är här. Man bärs ut på 
starka armar och blinkar mot det skarpa vinterljuset, förvirrad, 
utom sig, frälst. 
…
De erfarenheter, upplevelser och refl ektioner som skapas i dia-
logseminariet, utgör också en population som uppvisar kongru-
enser att analysera. … Dock blickar vi inte framför allt bakåt. 
Den enande idén är inte genetisk (snarare eskatologisk): meta-
forerna fångar analogier (och för den delen homologier också) i 
deltagarnas öden. Det framåtsyftande i analogierna för mot de 
vardagsutopiska slutsatser som kallas politisk agenda.
…
Detta var för mig en ovanligt givande och förlösande dok torand-
seminarietext. Tur eller skicklighet? Del i forskningsområdets 
medvetslösa evolution eller exempel på dess medvetna design?

Kommentar: ”Den enande idén” uttryckt i metaforisk form 
och vänd mot framtiden i form av en politisk agenda ver-
kar vara ett nyckelbegrepp för Andreas. Ett svar på frågan 
om hur vi valde texter till dagens seminarium: Utdraget ur 
Darwins bok är en ”impulstext” i urval av Bo i linje med 
kursens idé. Texten av Gillian Beer  kommer ur hennes bok 
som jag fi ck av Bo som läsning på temat ”den tredje kultu-
ren”. Jag slog upp boken och såg att ett kapitel tog upp just 
metaforer och analogier hos Darwin  samt att det innehöll en 
del allmänna och träffande formuleringar om metaforernas 
och analogiernas sätt att fungera (Allan Janik  brukar säga att 
metaforen är de två kulturernas mötesplats). Därför valde vi 
Beers text som bakgrundstext. Så du kan se vårt textval som 
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en blandning av både den ”medvetna designen” och forsk-
ningsområdets ”medvetslösa evolution”.

Efter att Andreas har läst sin text går ordet runt bordet. 
Lars Mouwitz pekar ut en passage i Beers text, som klarläg-
gande för metaforens sätt att fungera.

Space, expansion, forecast; these are powers offered by meta-
phor, whether scientifi c or literary – and they are powers as 
im portant as correspondence, similitude, and exactness of 
measure, which we habitually look for. But space, expansion, 
and forecast are not the same as vagueness. The terms of each 
metaphor designate that which is left out or left over (s. 85).

Kommentar: Vad Beer  konstaterar i passagen är att det fi nns 
en skillnad mellan analogi och metafor. Metaforen är mer 
dynamisk än analogi, den är överraskande och oförutsägbar 
(”space, expansion”). Detta är något som, på gott och ont, når 
längre än analogins egenskaper korrespondens och likhet.

Bo Göranzon : ”Rörelse” är ett intressant ord här. Leif 
Zern  har skrivit om rörelsen hos Shakespeare . Richard Ennals  
ledde i början av sin karriär en grupp i England som fors-
kade kring nya programmeringsspråk. Forskningsgruppen 
studerade Shakespeares texter för att se hur han beskrev 
rörelse och interaktion eftersom de själva ville bygga in 
dessa begrepp i de nya programmeringsspråken. Det är ett 
exempel på en analogi med konst som kan göras i ett profes-
sionellt sammanhang.

Lotta Snickare tar upp begreppet erfarenhet och ger ett 
exempel på hur vissa erfarenheter kan anses vara fi nare än 
andra (a propos Andreas: ”Mitt avhandlingsprojekt under-
söker processer för att raffi nera individuella erfarenheter 
till – gemensam, facklig – politisk vilja”). Lotta refererar till 
en undersökning av språkbruket i Stockholms stadsdels-
nämnd. När deltagarna i en diskussion om utformningen 
av arbetsmiljön på ett daghem skulle lämna sina synpunkter 
ansågs erfarenhet av arbete som byggnadstekniker långt mer 
relevant än erfarenhet av arbete som sjuksköterska. Lotta 



dialogseminariets forskningsmiljö156

Tillberg  och Andreas anmärker att exemplet påminner om 
att språket också har en politisk dimension, inte minst i 
fackliga sammanhang.

Bo Göranzon : I sådana kulturer är det väldigt noga med 
vem som får tala och vem som bör lyssna. En bra gestaltning 
av en sådan situation fi nns i avsnittet om den ”gnomiska 
dialogen” i Harry Martinsons roman Vägen till Klockrike. När 
luffarna samlas runt elden är det bara de äldre och erfarna 
som får tala. Detta förekommer även inom den akademiska 
kulturen. Det är något av en bakgrund till att vi skapade 
dialogseminariemetoden. Vi var inte intresserade av cemen-
terade uppfattningar, vi ville komma åt tankar och begrepp 
i rörelse, se när de föds. Inom forskningsområdet började vi 
tala om missbruk av analogier redan år 1988, då fi losofen 
John Searle på konferensen Culture, language and artifi cial in -
telligence höll en föreläsning om den falska analogin mellan 
hjärnan och datorn. Under historiens gång har man också 
dragit analogi mellan hjärnan och ångmaskinen och mellan 
hjärnan och telefoncentralen.

Sven läser sin text. Han refl ekterar kring två saker. Dels 
Darwins sätt att iaktta världen omkring sig och dels Darwins 
förmåga att hitta metaforer som samlar hans intryck till 
mönster. Det som Sven ser som värdefullt i Darwins sätt 
att iaktta världen är Darwins förmåga att ta till sig ”en rike-
dom av fakta och exempel utan att omedelbart behöva låsa 
fast dem i en fast tankebyggnad”. Han jämför Darwin  med 
Linné som i beskrivningen av sin resa till Lappland visar 
liknande förmåga att fascineras av naturens och människans 
mångfald och detaljer och att avstå från att omedelbart för-
söka systematisera det han ser. 

Att skapa nya former, antigen de är konstnärliga eller vetenskap-
liga, innefattar att släppa tag om sin uppfattning om jaget och 
förmå sig att ta in sinnesintrycken, utan att omedelbart bedöma 
eller klassifi cera. … Hur ser ens sinne ut i just den stunden? … 
Tillståndet av ”icke vetande” för med sig en grad av oro, för att 
inte säga ångest.
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När det gäller Darwins förmåga att välja metaforer och ana-
logier uppmärksammar Sven att det inte är någon tillfällig-
het att Darwin  väljer trädet som en bild som håller samman 
arternas evolution. ”Trädet är en uråldrig bild i vår kultur.  
Det vore intressant att veta vilka andra analogier som före-
svävat honom under den tid, som väl måste ha varit många 
år, när han samlade ihop sitt material.”

Ordet går vidare. Adrian frågar Sven om hans erfarenhet 
av professionellt arbete med musik underlättar för honom 
nu när han förväntas skriva en akademisk avhandling, vilket 
också är ett arbete som innehåller kreativa moment samt 
krav på förmågan att stå ut i ett tillstånd av ”icke-vetande”.

Sven Åberg: Nu, när jag har fått tillfälle att skriva, värjer 
jag mig mot att skriva ”på beställning”, att behöva prestera 
ett antal sidor under en viss tidsperiod. Musikeryrket är inte 
alltid kreativt. Det fi nns många tillfällen då man måste ställa 
upp på väldigt kort varsel, och då hinner man inte förbereda 
sig för att kunna göra ett kreativt uppförande. Så nu när 
jag förväntas skriva vill jag göra det med lust. För tillfället 
passar det mig väldigt bra att experimentera med kortare 
texter som exempelvis dem vi skriver för forskarskolans 
seminarier.

Bo Göranzon : När jag hör dig tala, tänker jag på matema-
tikern Godfrey Harold Hardy som i boken En matematikers 
försvarstal (1971) hävdar att matematiker inte ska skriva – de 
ska utöva matematik. Inom den svenska teatern fi nns inte 
många texter skrivna av de som utövar teater. Per Verner-
Carlsson, Alf Sjöberg  och Keve Hjelm är några av de fåtaliga 
exemplen [Erland Josephson hör nog också hit, min anm.]. 
Det är annorlunda i Storbritannien. Där hör det snarare till 
traditionen att stora skådespelare eller regissörer skriver 
böcker i vilka de refl ekterar över sitt yrkesutövande. Ta till 
exempel Anthony Hopkins eller Laurence Olivier . Hur är 
det med musiker? Sven, är du orolig att dina kollegor ska 
säga att du har slutat spela om du börjar skriva på allvar? 

Sven Åberg: Det hör till kulturen vid Kungliga Musik-
högskolan att musiker ska spela och inte prata. Men trots 
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att det skrivna ordet inte är ett naturligt medium för oss 
musiker, så vill jag problematisera denna kultur.

Karin Havemose: [till Sven] Du kan skatta dig lycklig 
som kan förhålla dig till skrivande på det sättet. Jag har sett 
många doktorander i den forskningsmiljön jag kommer 
ifrån som forcerar fram sina avhandlingar. De koncentrerar 
sig på att skriva fort och på att bli klara snabbt i stället för 
att tänka på innehållet i arbetet.

Bo Göranzon : [energiskt] Glöm inte att avhandlingen bör 
avslutas inom vissa tidsramar! Att fastna med böcker och 
med teorin är en känd fl yktmekanism. [Till Sven] Du har 
redan fått fram din empiri.

Sven Åberg: Jag värjer mig inte mot arbetet. Jag har haft 
nog med brådska under de 20 åren jag [professionellt] syss-
lat med musik. Att inte pressa fram min avhandling är för 
mig ett sätt att rädda mitt engagemang.

Gunnar Bergendal : Det fi nns något i det Sven säger. Min 
egen erfarenhet är att det är bra att lägga ifrån sig en skrift 
ett tag när man har kört fast. Det tog sin tid för Darwin  att 
skapa sig en bild av materialet han hade samlat in på resan. 
Han skrev och antecknade på båten, men efter återkomsten 
till England sorterade han hela materialet igen. Idag är det 
vanligt att avhandlingsskrivare strävar efter att hålla materi-
alinsamling och tolkning avskilda från varandra.

Bruk och missbruk av analogier

Adrian läser sin text. Han refl ekterar kring forskningsområ-
dets användning av analogier. 

Av vem och under vilka omständigheter får analogier dras? Be -
hövs det en professionell ”analogimakare” som är djupt förtro-
gen med båda områden som en analogi dras emellan, eller får 
en analogi dras av en amatör? Här syftar jag på Niclas Focks 
beskrivning av den egna erfarenheten av lärandeprocessen inom 
körsång som skrevs till ett dialogseminarium på KTH. Enligt 



159En dialog om analogier

Niclas har insikter han formulerat i essän om körsång haft 
betydelse för utformningen av Combitechs interna system för 
kompetensutveckling, Combitech  Learning Lab. Men under 
ett kritiskt seminarium, medan Niclas fortfarande skrev sin 
avhandling, ifrågasatte professor Clas Pehrsson  starkt Niclas 
bild av samspelet i kören. Det var en amatörmässig bild av vad 
ensemblespelet går ut på. Som professionell musiker kände 
Clas inte igen sig i beskrivningen. Niclas behöll dock texten i 
avhandlingens slutversion.

Ordet går runt bordet.
Bo Göranzon : För något år sedan blev Clas Pehrsson  och 

jag tillfrågade om vi ville vara sakkunniga vid tillsättandet 
av professuren i idrottens ledarskap vid Växjö universitet. 
Kandidatens främsta merit var hans bakgrund som en oer-
hörd framgångsrik coach i tennis.189 Vi tackade ja trots att vi 
inte visste något om tennis. Men vi bedömde att vi genom 
analogier till våra egna verksamhetsområden ändå kunde 
vara i stånd att uttala oss om kandidatens kunnande [Här 
dras analogi från det kända till det okända]. Vi bör komma 
ihåg att Niclas har en lång erfarenhet av körsång, att det 
inte är ett okänt område för honom. Det fi nns ytterligare 
ett exempel på en analogi som har varit av stor betydelse för 
Combitechs syn på systemutvecklarnas yrkeskunnande. Det 
är Christer Hobergs analogi till Einar Már Gudmundssons 
beskrivning av en författares sätt att arbeta (se Christer 
Hobergs artikel ”Att uppfi nna nya förbindelser”, i Dialoger 
50–51/99).

Sven Åberg: Jag kan tänka mig att dra en analogi utifrån 
mitt eget fält till något annat. Men jag kan inte tala om 
hur det är att vara vinprovare. Jag minns Niclas beskrivning 
av körsången. Den är helt ointressant för en professionell 
musiker.

Bo Göranzon : [till Adrian] Hur ser Niclas analogi ut? 
Vilka var förbindelser till systemutvecklarnas erfarenhet? 

Adrian Ratkić: Jag har slagit upp i Niclas avhandling när 
jag skrev min text, och om jag minns rätt konstaterar han 
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att analogin till körsången starkt påverkat uppbyggnaden av 
Combitech  Learning Lab, men han utvecklar inte de analo-
giska förbindelserna i detalj.

Andreas Bergsten: För mig är frågan om användning av 
analogier en pragmatisk fråga. En analogi som jag hämtar 
från ett annat område kan vara en missuppfattning, men 
ändå användbar på mitt eget område. Om en analogi håller 
beror på sammanhanget i vilket den används.

Lotta Tillberg : I arbetet med min licentiatuppsats, som 
beskriver yrkeskunnande inom äldrevården, har jag försökt 
använda mig av analogier till skådespelarkonsten och tea-
tern. Min erfarenhet är att det fungerar. Problemet är att 
sådana analogier i den ena stunden kan vara sanna, och i den 
andra stunden falska. 

Kommentar: Kan Lotta ha menat ”situation” i stället för 
”stund”? Om analogier i ena stunden skulle vara sanna och i 
den andra falska då skulle de vara oanvändbara. Både för den 
professionelle som använder sig av analogier för att få grepp 
om sitt kunnande och för den som beskriver någon annans 
kunnande med hjälp av analogier. Vi borde därför tala om 
”situation” i stället för ”stund”. Lotta har, som bekant, pro-
fessor Clas Pehrsson  som handledare. De har resonerat även 
kring analogier som Lotta försöker hämta från musikens 
värld och i det samtalet har Clas Pehrsson fungerat som 
”gate-keeper” i frågan om vilka analogier som kan dras till 
Lottas egen verksamhet. 

Gunnar Berg: Vänta lite! Jag är ju amatör överallt utom 
på mitt eget yrkesområde. Ska det då vara förbjudet att 
hämta analogier från andra områden, även om de kan belysa 
ett problem inom mitt eget yrke?

Sven Åberg: Nej, men vissa grundläggande problem bely-
ses på olika sätt inom olika områden.

Adrian presenterar ett exempel på en problematisk analogi 
hämtad från den internationella vetenskapsfi losofi ska debat-
ten. Det handlar om missbruk av det matematiska begreppet 
om kaos inom litteraturstudier, psykologi, samhälls- och 
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organisationsstudier och andra områden som gör anspråk 
på att ha kunskap om människan. Presentationen bygger på 
Adrians läsning av Willie van Peer s artikel ”Sense and non-
sense of chaos theory in literary studies” i Elinor S. Shaffer 
(ed.), The third culture: Literature and science, Berlin-New 
York: Walter de Gruyter, 1998 och boken Intelle ctuall impos-
tures, 1999, av fysikerna Allan Sokal  och Jean Bricmont .

Van Peer ger exempel på en enkel matematisk funktion 
som uppträder på ett sätt som kan betecknas som kaotiskt. 
Funktionen är x2 = kx1 (1–x1). Funktionens värden beräknas 
så att man ersätter x1 med x2, så funktionens värde i nästa 
cykel blir x3 = kx2 (1–x2) = k (kx1 (1–x1)) (1–kx1(1–x1)), osv. 
Om man nu tar som funktionens utgångspunkt två olika 
värden som skiljer sig väldigt lite från varandra, till exempel 
x1= 0,300 och x1= 0,301, samt väljer k = 4, och beräknar de 
två funktionernas värde för ett antal cykler, x1 … xi, följer 
de två funktionerna till att börja med kurvor med samma 
mönster, vars värden skiljer sig lite från varandra. Men 
plötsligt, efter ett antal cykler, börjar kurvorna uppträda 
efter helt olika mönster, till synes slumpmässigt, med väl-
digt stora skillnader i värden. När detta inträffar brukar man 
inom matematiken säga att ett kaosartat fenomen ger sig till 
känna (observera att det hela tiden går att beräkna respek-
tive funktions exakta värde). Därav det kända exemplet på 
en fjäril på Madagaskar vars vingslag kan orsaka en storm i 
USA. Det man vill säga är att ett och samma matematiska 
system kan uppföra sig radikalt olika, beroende på oerhört 
små skillnader i systemets begynnelsevärden.

Van Peer betonar att allt detta gäller bara om ett antal 
villkor är uppfyllda: att det går att mäta oerhört små skill-
nader i begynnelsevärden, att man vet vilka variabler som 
är relevanta att följa, att man har kraftfulla datorer som kan 
beräkna funktionens värde, att man vet vilka ekvationer som 
binder ihop variabler, samt att systemen i fråga är slutna. 
Det är omöjligt att kontrollera om dessa villkor kan upp-
fyllas inom humanvetenskaperna, så att man kan påstå att 
litteraturen, historien, en kultur eller en organisation är ett 
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kaotiskt system i matematisk mening. Med andra ord, att 
åberopa kaosteorin inom litteraturforskningen, som är van 
Peer s exempel, är meningslöst. 

Många andra exempel på analogier från matematiken och 
fysiken med människans kulturvärld ges i Alan Sokals  och 
Jean Bricmonts bok Intellectual impostures: postmodern philo-
sophers’ abuse of science. De ägnar ett kapitel åt missbruk av 
ana login till den matematiska kaosteorin. Bakgrunden till 
boken är det vetenskapsfi losofi ska skräll som Allan Sokal, 
själv professor i fysik, ställde till med år 1996. Han skrev 
en artikel, späckad med lärda citat som hänvisar till kvant-
fysik, kaosteori och dylikt, tagna från kända franska post-
moderna tänkare som Julia Kristeva, Gilles Deleuze, Jacques 
Lacan, Jean Baudrillard och andra, och fi ck den under titeln 
”Transgressing the boundaries: toward a transformative 
hermeneutics of quantum gravity” publicerad i den ansedda 
nordamerikanska tidskriften Social Text. När artikeln var 
publi cerad avslöjade Sokal att allt han skrev var ren nonsens. 
Detta var ett hårt slag mot den intellektuella standarden 
i dagens humanistiska forskning och startskottet för en in -
ternationell debatt som under 1990 talet benämnts som 
”vetenskapskriget” och som fortfarande pågår.

Sokals  och Bricmonts poäng är tvåfaldig. De är inte emot 
användningen av metaforer och analogier i vetenskapen, 
men de är emot användningen av analogier i syfte att belysa 
”det kända med det okända”, till exempel då humanister 
använder sig av högst abstrakta begrepp från den moderna 
fysiken eller matematiken trots att de inte förstår vad dessa 
begrepp betyder (men uppenbarligen höjer detta humbug 
deras status i läsarnas ögon). För det andra, om man trots 
allt bestämmer sig för att använda en analogi bör man redo-
visa varför är just denna analogi relevant för problemet som 
man vill belysa.

Mats Lindberg:190 [Till Adrian] Du skriver ”I motsats till 
Lotta Tillberg s projekt har Clas Pehrsson  varit väldigt kri-
tisk mot Niclas Focks användning av analogin till körsång. 
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Niclas Fock  har använt sig av sin egen erfarenhet av sång i en 
amatörkör för att belysa teamarbete inom systemutveckling. 
Enligt Clas Persson kunde inte Fock som amatörmusiker ha 
en korrekt blick för det som sker när musiken utövas profes-
sionellt.”

Nu vet jag inte på vilket detaljerat sätt Clas Pehrsson  
var kritisk och undrar över vad det spelar för roll för Niclas 
refl ekterande beträffande teamarbete inom systemutveck-
ling? Niclas tanke är kreativ och ger honom energi att lägga 
ett körsångsfi lter över systemutveckling för att ställa och 
besvara frågor. Jag saknar ditt ställningstagande här. Speci-
ellt som du senare skriver: ”Det som Niclas Fock  åstadkom-
mer genom sina analogiska resonemang är inget mindre än 
en förteckning över önskvärda egenskaper hos ledare och 
mästare verksamma inom systemutveckling.”

Ibland ställs på fundamentalt felaktiga grunder en fråga 
som är intressant och som i sin tur kan generera mera detal-
jerade frågor, som kan undersökas (experimentellt inom 
naturvetenskap och teknik), och det visar sig att ett nytt 
kunskapsfällt öppnats. Vad spelar det då för roll om man 
utgick från fundamentalt felaktiga grunder?

Jag minns åtskilliga gånger på matematikseminarier191 hur 
en analogi till en ickematematisk åskådlig företeelse lett till 
en matematisk analogi mellan hur denna företeelse behand-
lats och det betraktade problemet. En undran om inte något 
i metoden, proceduren, algoritmerna skulle kunna ändras, 
vridas, överföras till det betraktade problemet ledde till ett 
lyckat angreppssätt.

Dessutom säger du i samband med Clas Pehrssons  delta-
gande i Lotta Tillberg s projekt och hans kritiska inställning 
till Niclas Focks analogi med körsången: ”Oenigheten gäl-
ler frågan om hur rätten att dra en analogi och rätten att 
bedöma om en analogi håller förhåller sig till varandra. ... 
Bör rätten att godkänna att en analogi håller förbehållas den 
som är professionell på området som analogin dras ifrån?” 
Farligt, farligt nära vad du sa om auktoritetstänkande i sam-
band med din egen kritik av Jan Sjunnessons användning 
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av analogier. Och varför begränsa sig till källområdet för 
analogin i censurdiskussionen?

Adrian:192 Vad är mitt eget ställningstagande? Jag tror 
att jag kan formulera det så här: (1) Vem som helst kan dra 
en analogi med vad som helst, men (2) vem som helst kan 
också granska om analogin håller, inte minst experten från 
vars område analogin hämtas. Översatt till oenighet mellan 
Niclas och Clas Pehrsson  borde Niclas ha redovisat mer i 
detalj på vilket sätt hans beskrivning av körsången var rele-
vant för utbyggnaden av ett internt utbildningsprogram på 
Combitech  Systems. Å andra sidan har inte Clas Pehrsson 
gett någon detaljerad beskrivning av körsången ur den pro-
fessionelles synvinkel heller. Vi talar här om tre punkter som 
jämförs: (1) Niclas Focks beskrivning av körsång, (2) Clas 
Pehrssons syn på körsång, som han tyvärr inte gett någon 
beskrivning av, och (3) arbete inom systemutveckling. Det 
som Clas Pehrsson konstaterar är att analogin mellan (1) 
och (2) inte håller men han talar inte om varför analogin 
mellan (1) och (3) inte skulle hålla. Så jag efterlyser en mer 
detaljerad diskussion av både Clas Pehrsson och av Niclas 
Fock  varför just deras respektive syn på hur det går till i 
körsången borde vara mer eller mindre relevant som analogi 
till arbete inom systemutveckling, ungefär i den andan som 
Sokal  och Bricmont  föreslår.193

En relaterad fråga är den om det är befogat att tala om 
”sanna” och ”falska” analogier eller om vi bör undvika att 
använda dess ord och i stället hålla oss till uttryck som ”håll-
bara”, ”bäriga”194, ”fruktbara”, ”bra”, ”fungerande” eller 
”dåliga” analogier.195 Mats pekar med rätta på att talet om 
analogiernas sanning eller falskhet är irrelevant när det 
gäller att generera fruktbara frågor och att driva tanken 
vidare. Motsatsparet sann-falsk är dessutom ett klumpigt 
instrument när det gäller att ta vara på analogier mellan 
företeelser som bara delvis står i överensstämmelse med 
varandra. En analogi kan också först visa sig vara fruktbar, 
men vid en senare granskning kan den visa sig falsk i den 
meningen att en överensstämmelse mellan två objekt som 
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analogin implicerat inte fi nns. Det är intressant att etymolo-
gin av både ”sanning” och ”analogi” innehåller ordet ”över-
ensstämmelse”. Till exempel, enligt korrespondensteorin om 
sanning ses sanning som en ”överensstämmelse mellan det 
sagda och hur tingen förhåller sig i verkligheten”.196 När 
John Searle hävdar att den kognitivistiska positionen i forsk-
ningen om artifi ciell intelligens är felaktig, då den jämställer 
bilden av människans medvetande med bilden av en dators 
funktionssätt och uppbyggnad, säger han att analogin mel-
lan datorn och människans hjärna är falsk. I den meningen, 
att bilden av vad en dator är inte stämmer överens med hur 
det i verkligheten förhåller sig med människans medve-
tande, kan vi alltså tala om falska analogier.197 

Från det korta efterföljande samtalet väljer jag Gunnar 
Bergendals kommentar att Sokals  upptåg med Social Text var 
ett moraliskt fel. Avslöjar man motståndarna med sådana 
metoder, då har man spelat ut sig i gemenskapen. Frågan är 
värd att fundera över. Den akademiska kommunikationen, 
som bygger på öppenhet och tillit, kan skadas av misstro 
som ”wallraffande” kan leda till. Sokals och Bricmonts upp-
tåg var en form av ”wallraffande”; så som den tyske journa-
listen Günter Wallraff förklädd till en turkisk gästarbetare 
avslöjade sociala missförhållanden inom det tyska arbets-
livet, avslöjade Allan Sokal förklädd till en trendig intellek-
tuell missförhållandena inom det akademiska livet. Jag har 
inte utrymme att diskutera frågan ingående, men vill avsluta 
med Bo Göranzons  påminnelse om att Sokals parodi har en 
historisk parallell i det svenska kulturlivet som talar för att 
det ibland kan vara värt att ”spela ut sig i gemenskapen”. År 
1946 publicerade Lars Gyllensten  och Torgny Greitz, båda 
två unga medicinstudenter, diktsamlingen Camera Obscura, 
avsedd som en parodi på 1940 talet ”djupsinniga” moder-
nistiska lyrik.198 

Vi tyckte att vem som helst skulle kunna göra samma slags 
poesi, om man bara lade sig till med jargongen. Vi skrev sam-
lingen på några timmar våren 1946. Den ene plockade ihop 
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lärda och ovanliga ord – den andra satte in dem i något som 
liknade en dikt. Så omväxlade vi. En del ord tog vi ur special-
böcker. Ju konstigare, desto bättre.199

När uppståndelsen och hetsiga anklagelser efter skandalen 
lagt sig visade det sig att den modernistiska lyriken hade 
överlevt attacken men också att bluffen hade bidragit till att 
”rensa luften” i lyrikdebatten.

Sammanfattning

Kapitlet är en rekonstruktion av samtalet från några av fors-
karprogrammets seminarier hösten 2004 och våren 2005 
som dokumenterats i idéprotokoll jag själv skrev. Kapitlet 
ger en inblick i typen av samtal som fördes på seminarierna, 
det fördjupar diskussion om analogier från det föregående 
kapitlet, och det utgör ett exempel på min metodologiska 
ansats.

Som idéprotokollskrivare var jag inte passiv, det vill säga 
jag begränsade inte innehållet i idéprotokollet bara till det 
som sades i samtalet. Jag kommenterade deltagarnas repli-
ker och försökte utveckla det som sades genom mina egna 
kommentarer och citat från andra källor än de som stod på 
programmet.

Genom sådana interventioner fi ck idéprotokollen karak-
tären av essäer. De blev inte bara riktat bakåt (som ett minne 
av samtalet) utan också framåt (att provocera en fortsättning 
på samtalet i nästa dialogseminarium).

Två exempel på sådana ingrepp: 
Den viktorianska tidens dragning till uttrycket ”won-

derful facts” och Darwins sätt att använda sig av uttrycket 
för jag i förbindelse med yrkeskunnande och teknologis sätt 
att konstituera fakta. ”Konstituera” därför att ”faktum” blir 
inte det som forskaren inom yrkeskunnande och teknologi 
observerar utan det som formuleras i en långvarig dialog med 
hennes informanter. 
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Yrkeskunnande och teknologis samtal om analogier för 
jag i förbindelse med ett samtal om analogier från den aktu-
ella vetenskapsfi losofi ska debatten. Detta belyser det pro-
blematiska i att försöka belysa ”det kända med det okända” 
samt frågan om det fi nns fog att kalla vissa analogier för 
”falska”. 
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Refl ektion

Inledning

Temat för denna avhandling är KTH Advanced Programme 
in Refl ective Practice. Vad ska ”Refl ective Practice” betyda i 
dialogseminariets tappning? I det här kapitlet vill jag åter 
igen ta upp några trådar om refl ektion som jag började nysta 
upp i kapitlet tre.

I samband med ett delprojekt inom ramen för mitt 
avhandlingsarbete har jag försökt orientera mig i vad som 
sägs om refl ektion i litteraturen om lärande. Jag har sökt i 
databaserna ERIC och EBSCO efter artiklar som handlar 
om forskning om lärande, publicerade mellan 1994 och 
2004, med hjälp av nyckelorden ”doctoral programs, refl ec-
tive teaching, dialogic education, dialogue seminar method, 
theory and practice relationship, adult education, course 
descriptions, dialogues and group discussions”.200 Av dessa 
sökningar framgår det att tankar om ”refl ective practice” 
och ”action research” fått ett särskilt stort genomslag när 
det gäller olika program för lärarnas professionella utveck-
ling.201 Vidare, många idéer som liknar dialogseminariets 
idéer cirkulerar i andra miljöer. Till exempel är refl ektionens 
betydelse för lärande vida erkänd, likaså vikten av dialog och 
journalskrivande, samt insikten om att det fi nns en stark 
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förbindelse mellan skrivande och refl ektion. Men ingenstans 
har jag funnit någon beskrivning av en metod där alla dessa 
moment är integrerade samtidigt i lika hög grad som i dia-
logseminariemetoden.

Idén om en ny doktorandkurs baserad på dialogsemina-
riemetoden formades dels utifrån våra doktoranders behov, 
dels ur en del allmänna överväganden om hur undervisningen 
som handlar om forskningsmetodik borde vara ut formad.202 
Titlar på typiska doktorandkurser på KTH och på andra håll 
brukar innehålla ord som ”teori och metod”, ”vetenskaps-
fi losofi ” eller ”vetenskapsteori”. Upplägget av sådana kurser 
bygger på antagandet att en novis inom forskning först lär 
sig teori, i klassrummet, för att sedan fortsätta med till-
lämpning av teorin i praktiken. Teori och praktik hålls 
där med åtskilda och refl ektion om praktikens villkor ham-
nar utanför det akademiska seminarierummet. Reducerar 
man praktiken till tillämpning av teorier har man tappat 
ur siktet att praktiska resonemang inte kan reduceras till 
enbart hypotetiskt-deduktiva eller induktiva resonemang. 
Pra ktiska resonemang är oftast analogiska, närmast lik-
nande resonemang inom hantverk, konst och estetik. Man 
tappar också ur siktet vikten att se utövare av vetenskapen 
som refl ekterande praktiker.203

Maria Hammarén , som har en lång erfarenhet som lärare 
på skrivkurser i akademiska sammanhang, säger i Skriva: en 
metod för refl ektion:

Mer än en gång har jag i mina skrivuppgifter fått kommen-
tarer som avslöjar en så stark akademisk drill att i avpersoni-
fi erad form redovisa resultat i abstrakt form att den som ska 
skriva inte längre vet hur man gör när man beskriver. Särskilt 
för yngre akademiker kan uppmaningar som att se med egna 
ögon, lyssna just med dina öron bli ett gåtfullt abrakada-
bra.204

Donald Schön  konstaterar något liknande:
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I remember being quite recently at a school of education, and 
a graduate student was in a seminar that I was doing, and she 
was working with nurses, and she said something I thought was 
interesting. And I asked her if she would give me an example. 
And she then gave me a proposition which was just as general 
as the fi rst proposition. So I asked again for an example, and 
she gave me a proposition which was just slightly less general. 
And I asked again, and I fi nally got an example. And I asked 
her afterwards if she thought it was strange that it took three 
or four tries to get an example, and she said she did think it was 
strange, and she didn’t understand why she’d done that.205

Det andra skälet till att utforma en doktorandkurs med 
refl ektion kring praktiken som ett bärande inslag var att 
utforska några alternativa aspekter av begreppet om veten-
skaplig metod. Idén om metod associeras vanligen med 
föreställningen om en samling instruktioner organiserade i 
en algoritmisk struktur som, bara om den följs noga, ger öns-
kade resultat. Akademiska kurser som handlar om metod 
fokuserar då på studium av denna strukturs logik utan att 
ägna mycket uppmärksamhet åt vad som händer när meto-
dens steg ska följas i praktisk tillämpning. Inom yrkeskun-
nande och teknologi har begreppet om metod vidgats till 
att omfatta även språkfi losofi , kunskapsteori, samt konstens 
potential att vidga vår föreställningsförmåga, allt detta i 
syfte att hjälpa forskaren och hans informanter att beskriva 
det praktiska kunnandets tysta inslag . I forskarprogrammets 
kurser har kursledningen dessutom strävat efter att hålla 
samtalet om metod öppet även för analogier till forskares 
personliga erfarenhet som de tillägnat sig i andra samman-
hang än de förment vetenskapliga.

Är det möjligt att i ett akademiskt seminarium återskapa 
eller rentav utveckla något av den refl ektiva dialogen som 
pågår mellan en mästare och hans lärling? Det var detta 
Maria Hammaréns  och Bo Göranzons  tillämpning av meto-
den på Combitech  handlade om, men skulle det vara möjligt 
att göra något liknande till en del av forskarutbildningen? 
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Det viktigaste antagandet angående vår pedagogiska fi lo-
sofi  är just att den är grundad i fi losofi n och inte i psy-
kologin eller kognitionsvetenskapen, som under perioden 
då yrkeskunnande och teknologi utvecklades varit starkt 
påverkade av beteendevetenskapen och cybernetiken, vilka 
i sin tur närmat sig människans kunnande genom analogin 
med informationsbehandlande system. Yrkeskunnande och 
teknologi har formats just genom ett avståndstagande mot 
hjärnan-är-en-dator metaforen och utvecklat en pedago-
gisk fi losofi  grundad på egna fallstudier om kunnande inom 
ett brett spektrum av yrken, samt en samling språkfi loso-
fi ska och kunskapsfi losofi ska insikter, idéhistoria och konst. 
Eftersom yrkeskunnande och teknologi intresserat sig för 
lärandets situationella aspekter, som inte minst inbegriper 
individens ansvar att välja under de rådande omständig-
heterna lämpligaste handling, och individens förhållande till 
lokala professionella gemenskapers praxisar, har vi inte fun-
nit generella teorier om lärande och kognition användbara 
på vårt område.206

Bilder av refl ektion

I litteraturen förekommer en mängd bilder av vad refl ek-
tion är och vad den borde gå ut på. Att redovisa alla dessa 
bilder för redovisningens skull är ointressant. Det intres-
santa för mitt syfte är att söka skillnader mellan dessa bilder 
och bilden av refl ektion som hör till dialogseminariet för 
att med hjälp av kontraster mejsla ut en beskrivning och 
en diskussion av det speciella med dialogseminariets syn på 
refl ek tion.

Ta till exempel en bild publicerad i en alldeles nyligen ut -
given svensk lärobok i refl ektion.207 Refl ektion är som ett 
detektivarbete. En detektiv ”följer spår, tyder spår, skapar 
ordningar av dem och åter bryter upp dessa ordningar” i syfte 
att lösa mordgåtan. Detektivarbete kan i sin tur ses som ett 
pusselläggande. Pusselmetaforen tillämpad på refl ektion skil-
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jer sig dock från det vanliga pusselläggandet i fl era avseen-
den. Ett pussel har bara en riktig lösning medan refl ektionen 
söker fl era lösningar på en och samma problemsituation. Ett 
pussel handlar om att sätta ihop, medan refl ektionen i lika 
hög grad handlar om att bryta isär pusslet i sökandet efter 
alternativa pusselbilder.208 Detta är en process som inte kan 
pågå hur som helst. Refl ektionsprocessen är påtagligt mål-
inriktad, framåtskridande, systematisk och planerad.209 Att 
koppla ihop refl ektion och association, med argumentet att 
refl ektion till sin natur är intuitiv, är bara ett sätt att dölja att 
det saknas en plan och en metod, öppen för granskning, för 
hur man ska refl ektera. I en del kretsar, skriver Emsheimer , 
anses det intuitiva som ”fi nt” förmodligen med stöd av teo-
rier om tyst kunskap. Det associativa och det intuitiva hör 
enligt honom till det icke-medvetna och är därför proble-
matiskt och inte önskvärt i en process som förtjänar beteck-
ningen refl ektion.210

Vartåt samtal i vilka man bekänner sig till det intuitiva 
och det associativa kan leda belyser Emsheimer  med ett 
exempel. I en grupp resonerar studenter allmänt om köns-
skillnader på lågstadiet:

Fredrik: Vår lärare berättade att på ett dagis lekte några fl ickor 
bin Laden och USA – det är väl exempel på bearbetning.

Lisa: Jag älskar att spela kula.211

Lisa fäller en associativ replik som får läsaren att dra på 
munnen. Det associativa och det oplanerade samtalet får en -
ligt Emsheimer  följande konsekvenser: (1) Lisas kommentar 
faller utanför uppgiften, knyter inte till det som sägs innan 
och ”följs heller inte upp av någon utan spåret ebbar ut”. (2) 
Lisas kommentar blir ”tyckande”, det vill säga yttrande av 
egna, privata värderingar som inte hör till i ett refl ekterande 
samtal.

En bild som kontrasterar Emsheimer , Hanssons och 
Koppfeldts bild av detektiven och pusselläggaren är bilden 
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av en vandrare som ”kors och tvärs, i alla riktningar” reser 
genom ett vidsträckt landskap för att få en känsla för hur 
landskapet ser ut.212 Det är denna bild som enligt min 
mening styr sättet att refl ektera inom dialogseminariet. På 
vilka grunder? I det tredje kapitlet, avsnittet Dialog, har 
jag konstaterat att skälet till att vi tillåter samtalet irra och 
utveckla sig efter oförutsägbara associationsbanor har med 
vårt intresse för det ”spontana minnet” att göra.213 Det 
spontana minnet är ett minne som inte lyder viljans befall-
ning. Motsatsen till det spontana minnet är det ”artifi ciella 
minnet”.214 Här menar jag inte bara minnen lagrade i diver-
se tekniska artefakter som ljudband, CD skivor, fotografi er, 
etc., utan också antikens, medeltidens och renässansens idé 
om ett minnessystem som gör att människor kan ur sitt eget 
minne återkalla saker de en gång memorerat med hjälp av 
minnessystemets regler.

Det spontana minnet kan väckas genom externa impulser. 
Madeleinekakan doppad i lindblomsté som väcker författa-
rens minnen på en bestämd situation och miljö i början av 
Marcel Prousts roman På spaning efter den tid som fl ytt är ett 
känt exempel på en sådan extern impuls. Maria Hammarén  
är inspirerad av Marcel Proust när hon uppmanar deltagarna 
i dialogseminarier att läsa med pennan i hand för att fånga 
sina associationer, det vill säga sina spontana minnen.215 
Den kunskapsteoretiska utgångspunkten för denna uppma-
ning är Kjell S. Johannessens resonemang om ”konstitutiva 
exempels” roll i begreppsbildningen.216 Tanken är att män-
niskans tillägnelse av begrepp har ett förlopp i vilket möten 
med exempel på användning av begreppen är det som är det 
viktigaste i konstituerandet av den framväxande begrepps-
förståelsen. Uppmaningen att läsa med pennan i hand för att 
fånga uppdykande exempel på erfarenheter och situationer i 
vilka vi tillägnat oss våra begrepp blir därför en uppmaning 
till en kraftfull refl ektion; kraftfull just för att den försöker 
veckla ut begreppsbildningsförloppet och därmed gripa vårt 
begreppsförståelse på djupet. Det spontana minnet blir här 
till ett begrepp i kunskapsteorins tjänst. Det minnet antas 
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nå djupare i erfarenhetsmyllan än det artifi ciella, kontrol-
lerade minnet. En intressant jämförelse skulle kunna göras 
med psykoanalysens föreställning om att det omedvetna 
styr vårt handlande i en mycket större grad än det med-
vetna.217

Ett annat skäl till att försöka använda sig av det spontana 
minnet kan vara att, ur ett lärande perspektiv, insikter om 
skillnader är mer intressanta än insikter om likheter. Att 
återkalla något ur den delen av vårt minne vi har kontroll 
över är som att spela upp ett band vars innehåll vi redan 
känner till – ingen skillnad och ingen överraskning mellan 
två uppspelningar. Bilder som dyker upp ur det spontana 
minnet för däremot med sig en potential att överraska och 
förse våra invanda tankebanor med oväntade infallsvinklar.

Idén om arbetet med det spontana minnet har följt med 
till KTH Advanced Programme in Refl ective Practice, helt enkelt 
som en del av dialogseminariemetodens form. Men dialog-
seminariemetodens ursprungliga och primära tillämpning, 
som en metod för samtal om erfarenhetsbaserad kunskap, 
skiljer sig från tillämpningen i forskarprogrammet. I forskar-
programmet har vi infört en innovation i förhållande till 
samtalens innehåll. Det innehåll som via skrivuppgifterna 
och arbetet med det spontana minnet förs in i samtalet ut -
vid gades. I den ursprungliga versionen av dialogseminarie-
metoden, den som jag tidigare kallat för mönsterexemplet, 
dominerades innehållet i samtalet av deltagarnas personliga 
erfarenheter. I dialogseminarierna inom forskarprogram-
mets kurser laddades samtalet också med idéer och tankar 
hämtade från klassiska vetenskapsfi losofi ska texter samt del-
tagarnas kommentarer kring dessa som inte höll sig strängt 
till deras personliga erfarenheter. Jag återkommer längre 
fram till hur detta kan knytas till tankar om bildning och 
bildningens roll i arbetet att forma doktorander till själv-
ständiga forskare.

Jag återger nu en kort sammanfattning av samtalet från 
det föregående kapitlet där läsaren kan se hur samtalet vand-
rar mellan olika teman som introduceras genom skrivupp-
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gifter och deltagarnas kommentarer kring skrivuppgifterna 
och kring varandras uttalanden.

Samtalet börjar med uppläsningen av Karins skrivuppgift 
i vilken hon introducerar temat ”fi nns det ett mått av fi ktion 
i varje faktabeskrivning?” Frågeställningen exemplifi eras 
med citat ur Darwins text och Gillian Beers kommenta-
rer om den viktorianska tidens förkärlek för ”fantastiska” 
eller ”underbara” fakta. Efter några repliker leder Gunnar 
Bergendal  samtalet in på temat ”förhållande mellan fakta 
och teori” genom en beskrivning av omständigheterna kring 
framväxten av Darwins teori. Protokollföraren tillför ytterli-
gare ett exempel genom förbindelser till yrkeskunnande och 
teknologis fallstudier. Andreas citat av Gillian Beer , där hon 
tar upp Darwins uttalande om att han hade arbetat enligt 
”Baconian principles”, leder Kristina till att fråga vad som 
menas med ”Bacons metodologiska regler”. Samtalet skulle 
nu kunna spåra ur i ett samtal om Bacon  och hans metodo-
logiska regler, som de fl esta av deltagarna i seminariet har 
bara en ytlig kännedom om, men Gunnar Bergendal för 
samtalet tillbaka till dagens tema med sin hänvisning till 
villkor för Darwins resa på Beagle. Bo Göranzon  introdu-
cerar nästa tema med en föreläsning om metodbegreppets 
ställning inom yrkeskunnande och teknologi. Ett intermezzo 
med samtal om avhandlingsskrivandets vedermödor tar vid 
efter uppläsningen av Svens text. Samtalet avslutas med en 
dialog kring Adrians text som introducerar temat ”analogier 
inom forskningsområdet” (analogier är en del av forsknings-
områdets metodologi) och problematiken kring ”sanna” och 
”falska” analogier. 

Är inte dialogseminariemetodens sätt att arbeta med det 
spontana minnet precis det som man enligt Emsheimer , 
Hansson och Koppfeldt borde undvika, eftersom associativa 
samtal försiggår ”utan plan och metod”, och eftersom dialog-
seminariemetoden är kopplad till en (Kjell S. Johannessens) 
”teori om tyst kunskap”? Emsheimer, Hanssons och Kopp-
feldts skepsis mot associativa samtal pekar på en öm punkt 
i dialogseminariemetoden; det fi nns en fara att samtalet 
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spårar ur i en parodi på ett refl ekterande samtal. Men låt mig 
peka på några ”spärrar” inbyggda i dialogseminariemetoden 
som under kompetent ledning fungerar som motvikter till 
det associativa samtalets avarter.

För det första, de tematiska ramarna i ett dialogseminari-
um bestäms genom förberedelse. Förberedelsen består av 
läsningen av för ändamålet anvisad litteratur samt av skriv-
uppgifter. Hos Hammarén  heter det att förberedelse ”kvali-
fi cerar” samtalet.218 I exemplet från det föregående kapitlet 
skulle deltagarna fånga sina associationer i förbindelse till 
läsningen av Charles Darwins och Gillian Beers artiklar. 
Associationer ska alltså inte gå till vad som helst – kravet är 
att de ska ha en relevans för det lästa. Speciellt ”skrivande 
som metod för refl ektion” är en viktig poäng hos Ham-
marén som betonar det långsamma skrivandets karaktär av 
omprövning.219

För det andra, samtalet kvalifi ceras genom högläsning. 
Moment av risktagande, och därmed ansvar, förstärks när 
man måste läsa upp sin text högt för hela gruppen. I detta 
utsatta läge tänker man sig för både en och annan gång inn-
an man läser upp något som ”jag tycker om att spela kula”, 
som Lisa i Emsheimers  exempel ovan.

För det tredje, och det viktigaste, dialogseminarier har 
två ledare. Om ett för samtalets tema irrelevant uttalande 
fälls är samtalsledarens uppgift att påminna deltagarna om 
att hålla sina associationer inom ramarna för samtalet. 
Ytter ligare en ledare, idéprotokollskrivare, har dessutom i 
idéprotokollet möjlighet att ifrågasätta eller utelämna de 
irrelevanta uttalandena. Om ett yttrande som Lisa fällde i 
exemplet ovan hade fällts i ett dialogseminarium då skulle 
ledarens uppgift varit att påminna Lisa om att deltagande 
handlar om att underordna sig samtalet. Det här är ytterli-
gare en punkt på vilken dialogseminariets modell för refl ek-
tion skiljer sig från modellen som Emsheimer , Hans son och 
Koppfeldt före slår. Medan de bara i förbigående nämner 
seminarieledaren (lärare som ger uppgifter och ställer frå-
gor) betonar vi seminarieledarens agerande som det absolut 
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viktigaste för refl ektionens och dialogens kvalitet.220

Det som planeras noga i dialogseminariemetoden är läs-
ning, formulering av skrivuppgifter, samt själva genom-
förandet  – det måste exempelvis fi nnas utrymme för sam-
tal om det föregående idéprotokollet, för uppläsning av 
alla deltagares texter, samt utrymme för envars refl ektion 
i samtalet. I en grundlig tillämpning av metoden ska pla-
nen helst modifi eras mellan seminarietillfällen. Det beror på 
att seminarieledarna bör vara lyhörda för utvikningar som 
det associativa samtalet leder till. Dessa utvikningar kräver 
ofta fördjupning med hjälp av annan litteratur än den som 
planerats in för tillfället. Här har idéprotokollen en viktig 
funktion. Seminarieledaren och idéprotokollskrivaren läser 
och analyserar idéprotokollet från det gångna seminariet 
och inför det kommande seminariet föreslår modifi kationer 
och kompletteringar till den planerade läsningen som utgår 
från frågeställningar som öppnats i samtalet. Det säger sig 
självt att detta sätt att arbeta är tidskrävande. 

Men, det spelar ingen roll hur lång tid seminarieledarna 
lägger på analys av idéprotokollen om de inte har en över-
blick och en viss bildning när det gäller lämplig litteratur 
som kan anvisas till nästa seminarium. 221 Det handlar i för-
sta hand om tidskriften Dialoger och förlaget Dialogers utgiv-
ning eftersom den utgör den kunskapsteoretiska grunden ur 
vilken dialogseminariemetoden utvecklats.

Så långt om det associativa i refl ektionen. Hur är det 
då med begreppet intuition? Emsheimer , Hansson och 
Koppfeldt vill undvika även det begreppet i talet om refl ek-
tion. De intar en ståndpunkt från vilken det metodiska och 
det intuitiva inte går ihop. Det är inte en ny ståndpunkt. 
Hans Larsson sammanfattade några av dess premisser i för-
ordet till boken Intuition utgiven 1892. När tänkande över-
går i intuition förlorar det sin logiska karaktär och försvin-
ner i ett djup där vi inte längre kan kontrollera dess arbete. 
Intuitionen ses då som ”en lägre form af tänkande, godtyck-
ligt och mindre skoladt, mera kvinnligt och ologiskt, träffsä-
kert måhända någon gång, men i alla fall oberäkneligt”.222
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Larsson bidrar själv till att försvara och precisera inne-
börden i begreppet. För honom är intuition ”ett ’samman-
skådande’, förmågan att i en åskådning uppleva en mångfald 
som en helhet”.223 Observera att denna förmåga förutsätter 
att man först har arbetat sig igenom en mångfald delar och 
detaljer vilka helheten består av. Liknande innebörd har 
intuition i bröderna Dreyfus ’ modell för kunskapsutveck-
lingen från novis till expert. Den analytiska rationaliteten 
kan enligt Dreyfus inte föra en människa längre än till kom-
petensstadiet. Vill man utveckla sitt kunnande vidare, till att 
bli skicklig eller expert, krävs det erfarenhet av inblandning 
i en mängd unika situationer. Intuition uppträder då som 
en ”förståelse som utan ansträngning inställer sig när vi ser 
likheter med våra tidigare erfarenheter.”224 Poängen med 
denna korta påminnelse om Larssons och bröderna Dreyfus 
syn på intuition är att begreppet kan ges en innebörd som 
går i en helt annan riktning än orden ”godtyckligt, oberäk-
neligt, okontrollerat, mystiskt, ologiskt, slumpartat” och 
dylikt, antyder. Det som förenar deras bilder är att det är 
erfarenheten och förtrogenheten med en hel repertoar av 
exempel, som är grunden för intuition och att denna förtro-
genhet kan arbetas upp över tid.

Det som händer i en serie dialogseminarier är att delta-
garna tillsammans skapar en repertoar av exempel knutna 
till seminariernas teman, samt att exemplen får en genom-
lysning i dialogen. Bacons metodologiska principer exempli-
fi eras och problematiseras med hänvisning till Darwins liv 
och arbete. Galileo får bidra med ett exempel som förklarar 
skillnaden mellan praktik och teori. 

Men på samma sätt som en hantverkare kan vara mästare i 
att bygga instrument men okunnig i att spela på dem, kan det 
också fi nnas en stor logiker som inte är så stor expert när det 
gäller att använda sig av logiken, liksom det fi nns många som 
kan läran om skaldekonsten utan till, men sedan inte lyckas 
sätta ihop ett par fyrradiga verser. Andra kan samma regler som 
da Vinci, men skulle inte ens klara av att måla en pall.225
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Deltagarna bidrar med exempel från sin egen arbets- och 
livserfarenhet. Kursledarna berättar exempel från sina liv 
som forskare. Och så vidare.

Just i förhållandet att dialogseminariemetoden breder 
ut en mångfald av exempel framför deltagarnas ögon, men 
utan att söka destillera generaliseringar ur dessa exempel, 
skiljer sig dess syn på refl ektion radikalt från ytterligare en 
vida spridd uppfattning kring vad refl ektion bör leda till. 
David Kolb hävdar i sin infl ytelserika modell över ”erfa-
renhetsmässig lärande” (experiential learning) att lärande 
sker i en cirkulär rörelse mellan fyra steg som egentligen 
bör tänkas som en spiral som på varje varv binder ihop fyra 
punkter: (1) konkret erfarenhet, (2) observation [av erfaren-
heten] och refl ektion [över erfarenheten], (3) bildandet av 
generaliseringar och abstrakta koncept, (4) tester [av gene-
raliseringar och abstrakta begrepp] i nya situationer.226 

I Kolbs modell utvecklas ny kunskap genom bildande av 
abstraktioner. Detta är det motsatta till yrkeskunnande och 
teknologis bild av hur lärande sker; en novis behärskar bara 
abstrakta koncept, medan en expert behärskar en mängd uni-
ka och situationsbundna exempel som faller utanför genera-
liseringar och abstraktioner och som av logiska skäl inte kan 
fångas av dessa. Samtalet i dialogseminarierna är följaktli-
gen inriktat på att slå sönder abstraktioner och generalise-
ringar genom refl ektion kring det konkreta och det unika. 
Oberoende av Dreyfus  & Dreyfus har Dialogseminariets och 
dess tidskrift Dialogers starkaste drivkraft genom åren varit 
just kamp mot vår kulturs generaliseringar och abstraktio-
ner som förvandlats till klichéer. En stor förebild har varit 
den österrikiske publicisten och kulturkritikern Karl Kraus . 
Filosofen Allan Janik , som har haft ett avgörande infl ytande 
på utvecklingen av forskningsområdet yrkeskunnande och 
teknologi, pekar till exempel på Karl Kraus som en förebild 
i sitt eget essäskrivande, samt Kraus infl ytande på Ludwig 
Wittgenstein , vars fi losofi  också haft stort infl ytande på 
forskningsområdets kunskapsteori.227 Avhandlingar genom 
vilka forskningsområdet formats har också haft kritiken 
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av klichéer som utgångspunkt: Bo Göranzons  Det praktiska 
intellektet kritiserade de klichéartade föreställningarna om 
likheterna mellan datorn, hjärnan och språket och om de 
vattentäta skotten mellan konsten och vetenskapen, Maja-
Lisa Perbys  Konsten att bemästra en process kritiserade de kli-
chéartade föreställningarna om vad processoperatörernas 
yrkeskunnande gick ut på, och Maria Hammaréns  Ledtråd 
i förvandling de klichéartade bilderna om kunnande bundna 
till systemteorins språk. 

I bilden av detektivarbete ingår idén om att detektiven 
utgår från ett problem – det har begåtts ett brott och någon 
har kommit till skada – och att hans refl ektion leder fram 
till ett mål – att hitta förövaren. I vilken mån kan vi tala om 
mål och problemformulering när det gäller refl ektion enligt 
dialogseminariemetoden?

När Bo Göranzon  och Maria Hammarén  utvecklade dia-
logseminariemetoden tillsammans med Combitech  Systems 
fanns det en övergripande problem- och målformulering 
med avseende på det som skulle åstadkommas när refl ek-
tionen i den planerade serien av tio dialogseminarier hade 
genomförts. Problemet var att medarbetarnas samlade erfa-
renhet inte spreds, både inom företaget och mellan företa-
get och dess kunder, i den omfattningen företagsledningen 
önskade sig. Ett övergripande mål var ”att institutionalisera 
en regisserad mötesplats för refl ektion” i syfte att öka sprid-
ningen av erfarenhetsbaserad kunskap.228 Var och en av de 
tio dialogseminarierna hade ett tema samt anvisad läsning 
relevant för temat. Men inom de tematiska ramarna var 
re  fl ektionen associativ. Ett uttryck för detta var att dialog-
seminarieledarna anpassade läsning och samtalsteman till 
kommande seminariet beroende på frågeställningar som 
väcktes genom deltagarnas associationer i det föregående 
seminariet. 

En dialogseminarieserie kan också börja i en dunklare 
problembild för att i slutet av serien i bästa fall komma fram 
till en problemformulering. Kristina Eklund, en av doktoran-
derna i KTH Advanced Programme in Refl ective Practice beskri-
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ver situationen i början av sin egen fallstudie som utfördes 
enligt dialogseminariemetoden:

När tankarna kring detta projekt tog form drevs jag av den 
starkaste känsla att projektledarna på NMA [Nordisk Media 
Analys, Kristinas företag] behövde mer erfarenhet. Exakt vad 
det var som skulle åstadkommas med projektarbetet visste jag 
inte när jag började. Jag kunde varken sätta upp mer exakta 
problemformuleringar eller målsättningar.229

När serien av dialogseminarier på NMA avslutades visade 
det sig att den hade uppdagat ett problem som ingen av 
deltagarna kunde se i början. Den gemensamma refl ektio-
nen avslöjade en djup oenighet mellan Kristina (som också 
är företagets grundare och chef) och hennes medarbetare. 
Oenigheten rörde själva frågan om vad företaget sysslade 
med, den var förknippat med olikheter i synen på kunskap, 
och den kom i ljuset just tack vare dialogseminariemeto-
dens indirekta tillvägagångssätt. Upptäckter av den sorten 
kan inte planeras in i en målstyrd refl ektion. Poängen med 
exemplet från NMA är att refl ektion som slutar med en pro-
blemformulering är lika legitim som refl ektion som börjar 
med en problemformulering, trots att ansträngningar att 
komma fram till en problemformulering kanske börjat bara 
med en vag känsla av obehag.

Dessa exempel visar att vi kan tala om problem- och mål-
formulering, planering, metod och ett disciplinerat samtal i 
upplägget och genomförandet av dialogseminariemetoden 
trots att samtalet tillåts slingra sig i associativa banor.

Refl ektiv praktik

Uttryck som ”refl ektiv praktik”, ”refl ektiv praktiker” och 
”refl ektion i handling” fi ck ett internationellt genombrott 
med Donald Schöns böcker The refl ective practitioner (1983) 
och Educating the refl ective practitioner (1987).230 De båda 
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böckerna bygger på Schöns och hans medarbetares egna fall-
studier om yrkeskunnande. Referenser till Schön  och hans 
begrepp förekommer idag i de fl esta skrifter som handlar 
om förbindelser mellan aktionsforskning, refl ektion, yrkes-
kunskap och lärande. Donald Schön var utbildad fi losof som 
disputerade med en doktorsavhandling om John Deweys 
”theory of inquiry”. I ett tal till det amerikanska förbundet 
för utbildningsvetenskaplig forskning betecknar han sig 
själv som tillhörande en pragmatisk tradition av kritiker och 
reformatorer som alltid varit i strid med ”utbildningseta-
blissemanget”, en tradition som börjar med Rousseau och 
fortsätter med Pestalozzi, Tolstoy och Dewey, och ”där vi 
närmar oss samtiden” med namn som Lev Vygotskij, Kurt 
Levin, Piaget och Wittgenstein .231

Kännetecknande för Schön  är hans försök att utveckla 
praktikens epistemologi med hjälp av ett säregen begrepps-
apparat. I hans epistemologi fi nns både likheter och skill-
nader med yrkeskunnande och teknologis perspektiv. Här 
vill jag kommentera bara några av hans begrepp. I tur 
och ordning: kunskap i handling, refl ektion i handling och 
refl ektion över refl ektion i handling. Det är det sistnämnda 
som jag ser som mest relevant för en diskussion om lärande. 
Kort och gott, jag kommer att uppmärksamma på vilket sätt 
dialogseminariet tar vid där Schön lämnar en lucka i sitt 
resonemang kring refl ektion över refl ektion i handling.

En likhet på en viktig principiell punkt fi nns i hans 
beskrivning av det han kallar kunskap i handling. Liksom 
yrkeskunnande och teknologi, och till skillnad från Nonaka 
och Takeuchi, är Schön  på det klara att tyst kunskap inte 
kan explicitgöras i verbalspråklig form.232 Han utgår ock-
så från kritiken av det positivistiska kunskapsidealet och 
betonar det analogiska tänkandets avgörande plats i yrkes-
utövningen.233 Schöns kunskap i handling motsvarar Kjell S. 
Johannessens färdighetskunskap. Han diskuterar även för-
trogenhetskunskap och omdöme, men preciserar inte deras 
innebörd lika tydligt som Johannessen .234 Schöns uttryck 
för förtrogenhetskunskap är det engelska ”familiarity” som 
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han bland annat använder för att beteckna förtrogenhet 
med en repertoar av exempel eller situationer. 

När det gäller begreppet refl ektion i handling är skillnaden 
mellan Schöns och yrkeskunnande och teknologis perspektiv 
större. Är refl ektion i handling närvarande i alla yrken och 
alla situationer som Schön  tycks påstå? Med andra ord, kan 
analogin till arkitektskolan, som är Schöns modell, sträckas 
så att den täcker alla yrken och situationer?235 Ur yrkeskun-
nande och teknologis perspektiv är svaret nej. Re  fl ek tion i 
handling, som Schön beskriver den, försiggår i ett antal steg. 
(1) Vi handlar spontant och rutinmässigt. (2) Vissa situatio-
ner bereder oss överraskningar, som när vi bygger en träkon-
struktion och förväntar oss genom vår rutin att den ska hålla, 
men den visar sig vara vinglig. (3) Överraskningen leder till 
refl ektion som pågår medan vi handlar. Vi undrar: Vad är det 
här? Hur tänkte jag när jag hamnade hit? (4) Refl ektionen 
har en kritisk struktur, vilket innebär att vi granskar anta-
ganden under vilka vi har handlat. Granskningen kan leda 
till omstrukturering av problemet, till exempel genom att vi 
ramar in problemet med hjälp av ett alternativt begrepps-
apparat (Schön kallar detta ”reframing”). (5) Refl ektionen 
leder till ett snabbt och spontant experiment på platsen för 
att testa den nya begreppsramen.236

Visst kan denna beskrivning accepteras i en arbets-
situation då vi har tid att gå runt med en kopp te i handen, 
fundera, gå tillbaka till utgångspunkten, testa och samtala 
med kollegor – men som sagt, detta gäller situationer som 
är tillräckligt lika arbetet i en arkitektskola, och det är långt 
ifrån alla arbetssituationer. En annan och mycket viktig 
invändning som kan riktas mot Schöns beskrivning är att 
det i grunden är en beskrivning utifrån den enskilde prakti-
kerns perspektiv och att den inte tar hänsyn till det sociala 
sammanhanget som en praxis utgör.237 

Schön  medger att det, ur ett lärandeperspektiv, är helt 
avgörande med det som han kallar ”refl ektion över refl ek-
tion i handling” (refl ection on refl ection-in-action), som 
sker tillsammans med andra, exempelvis i situationer då den 
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som besitter praktiskt kunnande vill lära ut det hon kan, 
och att det är denna dialog som ”mer permanent påverkar 
vårt handlande” och ”utvecklar de tysta inslagen i vårt kun-
nande”.238 Refl ektion över refl ektion i handling är alltså 
en intellektuell aktivitet som bygger på verbalisering och 
dialog. Men Schön ägnar inte så mycket uppmärksamhet 
åt refl ektionen över refl ektion i handling för han är mest 
intresserad av att beskriva och utveckla refl ektion i hand-
ling. Det är här dialogseminariet hävdar en innovation: med 
Schöns terminologi det man gör i dialogseminarierna är just 
att arrangera ”refl ektion över refl ektion i handling”.

I boken Educating the refl ective practitioner föreslår Schön  
”refl ektiv praktikum”, som en plats för lärande där en stu-
dent introduceras i praktikens värld och den professio-
nella gemenskapens traditioner.239 En arkitektskola är för 
Schön prototypen för en refl ektiv praktikum. I arkitektsko-
lan arbetar studenter (lärlingar) under handledning av och 
i en ständig dialog med erfarna coacher (mästare) för att 
lära sig bemästra unika, oförutsägbara och motsägelsefulla 
situationer som uppstår i praktiken. Formuleringen ” unika, 
oförutsägbara och motsägelsefulla situationer” är en viktig 
markering av Schöns kunskapsteoretiska position som står 
i kontrast till universitetsvärldens syn på professionell kun-
skap som ”instrumentell problemlösning som gjorts rigorös 
genom tillämpning av vetenskaplig teori och teknik” och 
som karakteriseras av abstraktion, kontroll och förutsägbar-
het.240

Schön  anser att studenter kommer att refl ektera givet rätt 
villkor: organisatorisk inramning, coach som ställer frågor 
om det som studenter inte klarar av, och studenter som har 
några erfarenheter att refl ektera kring. Men kommer de att 
refl ektera?

Vår erfarenhet är annorlunda. Vi betonar att en direkt 
utfrågning kring vad människor vet och hur de vet det, 
speciell avseende frågor som rör tyst kunnande, har sina 
begränsningar.241 Vidare kan refl ektionens kvalitet i samta-
let om kunnande märkbart förbättras genom att den laddas 
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med läsning av texter som hör till humanioras domän. Texter 
som tillhör fi losofi , idéhistoria, litteratur, litteraturkritik 
eller drama kan förse oss med modeller som är användbara i 
analysen av unika, oförutsägbara och motsägelsefulla situa-
tioner som vi möter i praktiken.242 Även Schön  betonar den 
humanistiska läsningens potential när det gäller att stimu-
lera refl ektion kring praktikens villkor, men han utvecklar 
inte denna tanke i detalj.243

Dialogseminarium är inte en praktikum i Schöns mening. 
Till dialogseminariet fl yttar vi en sorts samtal som vanligtvis 
pågår mellan mästare och lärling. I dialogseminariet kan vi 
dock inte helt återskapa den sortens samtal eftersom en del 
av sådana samtal består av en kombination av demonstra-
tion och tal; mästaren visar och pekar på saker och uttalar 
korta anmärkningar av typen ”gör si eller så” eller ”titta 
här”, etc. 

Varför klassiker?

Enligt fl era samtal med Bo Göranzon  hade han länge um -
gåtts med tanken att ordna en doktorandkurs förankrad i 
läsningen av klassiska fi losofi ska och vetenskapliga texter. 
Redan under arbetet med sin egen avhandling hade han 
inspirerats av regissören Alf Sjöberg  till att söka förbindel-
ser till klassikerna, och intresset har hållit sig kvar under 
åren. Mötet med Clas Pehrsson  och hans sätt att närma sig 
problematiken inom musikalisk uppförandepraxis genom 
studier av det historiska källmaterialet blev en utlösande 
faktor till att starta en sådan kurs.244 Mot en bakgrund av 
samtal om konst och vetenskap är det intressant att notera 
att detta innebar att en idé från en konstnärlig utbildning 
tilläts påverka utformningen av utbildningen vid KTH.

Idén med läsningen av klassiker har väckt frågor både före, 
under och efter genomförandet av doktorandkurser i vilka 
den tillämpats. Här vill jag kommentera några: Vilka verk 
bör kallas klassiker? På vilket sätt har klassikerna lästs i KTH 
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Advanced Programme in Refl ective Practice? Vilka invändning-
ar kan riktas mot hur klassikerna lästs i forskarprogrammet? 
Hur svarade kursledningen på deltagarnas invändningar? 
Vilken innebörd fi ck idén om bildning i forskarprogram-
met? Varför ska man läsa och samtala om klassiker för att bli 
bildad och varför ska vi tala om ”forskarbildning” i ställer 
för ”forskarutbildning”?

Vilka verk bör kallas klassiker? Svaret har skiftat i histo-
rien. Redan under senantiken upprättades listor över verk 
eller författare som borde studeras som modeller för litterärt 
skapande. Länge sågs den grekiska och den romerska anti-
kens författare som förebilder av särskilt hög kvalitet och 
betecknades som klassiska. Detta började ifrågasättas under 
1500- och 1600-talen, men det var först mot mitten av 
1800-talet som beteckningen klassisk på allvar började förlora 
sin bindning till antiken. Den kom mer och mer att stå för 
litteratur och författare som med tiden visade sig hålla hög 
kvalitet och ha en hög grad av allmängiltighet oavsett om de 
tillhörde antiken eller inte.245

Den italienske författaren Italo Calvino  föreslår i inled-
ningen till boken Why read the classics? inte mindre än fjorton 
olika defi nitioner på vilka böcker som bör betraktas som 
klassiker.246 Flera av hans defi nitioner motsäger varandra 
och ändå är det svårt att säga att någon av dem kan strykas 
ner från listan, vilket talar för att ”klassiker” kan kallas för ett 
i grunden omstritt begrepp. Jag väljer ut några av Calvinos 
defi nitioner.

Klassiker är böcker som ständigt läses på nytt både av 
olika individer och av olika generationer vilka utvinner nya 
tolkningar som passar just deras tid och deras belägenhet.247 
Att böcker vi använt i forskarprogrammet lästs av många 
generationer vid en rad olika tillfällen stämmer. I vilken 
mån alla doktorander kunnat utvinna något av dessa böcker 
är en annan fråga.

En klassiker är en bok vi identifi erar oss med fullständigt 
– vi ser oss själva och allting omkring oss i ljuset av den och 
söker bekräftelser för våra ståndpunkter i den. Men en klas-
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siker läses också därför att den provocerar oss att säga emot, 
kritisera och argumentera emot den.248 Calvino  skriver: 
”All of Jean-Jacques Rousseau’s thoughts and actions are 
dear to me, but they all arouse in me an irrepressible urge 
to contradict, criticise and argue with him”. Om det var allt 
skulle jag kunna undvika honom, men det är just för att jag 
inte kan undvika honom som han blir till ”min” klassiker, 
skriver Calvino (s. 7). I forskarprogrammets doktorandkur-
ser fi nns prov på de båda förhållningssätten. 

Ytterligare en motsägelse: En klassiker måste överraska 
oss när vi jämför den med bilden vi tidigare haft av den; 
antingen genom att andra talat om den eller vi läst den när 
vi var yngre. Men en klassiker behöver inte nödvändigtvis 
säga oss något nytt. Vi kanske vet en sak och upptäcker i 
efterhand att den klassiska texten har sagt det först. Det gör 
inget för det fi nns ändå ett värde i att lära sig källan till en 
idé.249 Läsningen av Descartes  Avhandling om metoden är ett 
exempel där många av deltagarna i forskarprogrammet blev 
överraskade. Descartes framställs oftast som det abstrakta 
tvivlets fi losof. Men när våra doktorander läst Avhandling 
om metoden blev de förvånade över mängden Descartes per-
sonliga anmärkningar om den egna erfarenhetens betydelse 
och hans sätt att föra praktiska resonemang kring problem 
som kan uppstå vid användningen av hans metod, och det 
kan tilläggas, vilket är en viktig sak i en doktorandkurs, vid 
användningen av metoder i allmänhet.

Klassiker ger oss ett nytt perspektiv på vår egen tid. 

En klassiker är ett verk som förpassar samtidens larm till ett 
bakgrundsbrus, samtidigt som den inte kan existera utan sam-
tidens larm. [Eller ...] En klassiker är ett verk som fortsätter att 
larma i bakgrunden även när samtiden härskar.250

Bo Göranzons  användning av klassiker i boken Det praktiska 
intellektet kan sägas vara av den typen. Han använde Leibniz ’ 
och d’Alemberts skrifter för att visa hur och varför vår tids 
idéer om expertsystem och artifi ciell intelligens utvecklades, 
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och Diderots och Descartes  verk för att visa hur en linje för 
en kritik av dessa idéer kan dras upp.

Det är ändå inte defi nitioner som avgör Calvinos bestäm-
ning av klassiker. Han presenterar ”sina” klassiker, i ett per-
sonligt urval. De presenteras i en samling av trettiosex korta 
essäer i vilka Calvino  diskuterar vad klassikerna betytt för 
honom. Detta leder oss till frågan om hur urvalet av klassi-
ker till ett doktorandprogrammet KTH Advanced Programme 
in Refl ective Practice skett.

Här sitter skolan i en besvärlig sits. Åter Calvino :

… it is no use reading classics out of sense of duty or respect, 
we should only read them for love. Except at school: school 
has to teach you to know, whether you like it or not, a certain 
number of classics among which (or by using them as a bench-
mark) you will later recognise ’your’ own classics. School is 
obliged to provide you with the tools to enable you to make 
your own choice; but the only choices which count are those 
which you take after or outside any schooling (s. 6).

Vad för slags kvalitet är det som döljer sig bakom Calvinos 
uttryck ”Reading for love”? Är det något som är värt att 
beakta i frågan om vilka klassiker eventuellt bör väljas 
som läsning i en forskarutbildning? Jag tror att uttrycket 
”reading for love” i en överförd bemärkelse pekar på förhål-
landet att vi inte tar till läsning av 500 eller 200 år gamla 
böcker om det inte av någon anledning är angeläget, vare sig 
det handlar om en forskarutbildning eller läsning av skönlit-
teratur mellan det egna hemmets väggar.

I sin motivering av valet av klassiker som läsning i forskar-
programmet har Bo Göranzon  vid fl era tillfällen pekat på 
varför det var angeläget att vända sig till klassikerna. Bland 
annat är det klassikernas enastående förmåga att formulera 
grundläggande frågor som tvingat ständigt nya generationer 
av framstående forskare att läsa om dem och förhålla sig 
till dem. Till exempel Gerald Edelmann, nobelpristagare i 
medicin år 1972, hävdar i boken Bright air, brilliant fi re att 
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ingen till våra dagar bättre gestaltat insikter om minne, med-
vetande, och språk än Denis Diderot  i sin dialog d’Alemberts 
dröm skriven sommaren 1769. Edelmann påstår något lik-
nande, att ingen hållit de viktiga vetenskapliga och fi loso-
fi ska frågorna vid liv bättre än en rad andra klassiker han 
nämner i sin bok. 

Ett annat exempel som Bo Göranzon  tagit upp handlar om 
matematikern Norbert Wiener, den moderna informations-
teknologins fader. Under sin tid som professor vid MIT höll 
Wiener en kurs i 1600-talets fi losofi , speciellt om Spinoza, 
Descartes  och Leibniz .251 Wiener var angelägen om att för-
djupa studenternas förståelse för dessa fi losofers relation till 
historien. Själv betraktade han Leibniz som mest relevant 
för den moderna tiden.

If I were to choose a patron saint for cybernetics out of the his-
tory of science, I should have to choose Leibniz . The philosophy 
of Leibniz centres about two closely related concepts – that of 
universal symbolism and that of a calculus of reasoning. From 
these are descended the mathematical notation and the sym-
bolic logic of the present day …252

I kapitel tre, i avsnittet ”Läsning av klassiker” har jag beskri-
vit en principiell invändning som några av kursdeltagarna 
riktade mot Bo Göranzons  sätt att närma sig klassikerna, 
nämligen att använda kortare eller längre stycken ur klassi-
kernas texter som bränsle för eget tänkande i anknytning till 
doktorandernas aktuella forskningsprojekt. Invändningen 
gick ut på att vi i stället borde sammanfatta och analysera 
klassikernas resonemang och sätta in dem i idéhistoriska, 
fi losofi ska och biografi ska sammanhang för att avgöra om 
de hade rätt eller fel i sak. En annan typ av invändning var 
att doktoranderna hade svårt att se vissa av dessa författare 
som relevanta för sina egna forskningsprojekt (här menar 
jag i första hand Leibniz  och d’Alembert). Till exempel, vad 
hade Leibniz monadologi med yrkeskunnande att göra?

Bo Göranzons  och Gunnar Bergendals svar på den första 
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invändningen var att med hjälp av Hans Georg Gadamers 
fi losofi  försöka visa att det var legitimt för deltagarna att 
möta klassikerna utifrån sina egna horisonter, oavsett omfatt-
ningen av deras kunskaper om de fackmässiga och historiska 
sammanhangen klassikerna verkat i. Därmed inte sagt att 
Gadamer  menar att man kan strunta i idéhistoriska och 
his toriska sammanhang. Tvärtom dessa sammanhang ingår 
i klassikernas horisont och de är viktiga att känna till. För 
for skarprogrammets del har det handlat om att prioritera 
en viktig sida av Gadamers rekommendationer för vad som 
leder till förståelse av historiska texter – av praktiska skäl; 
när allt kommer omkring bedriver vi studier i yrkeskun-
nande, inte i renodlad fi losofi  eller idéhistoria. 

Gunnar Bergendal  skrev i underlaget till sin inledande 
föreläsning på seminariet den 23 september 2002:

Vi ska läsa några klassiska texter tillsammans: Descartes , Leib-
niz  och d’Alembert. Vi ska läsa dem för att se vad de säger oss. 
Vårt perspektiv är yrkeskunskapernas år 2002. Jag citerar Hans 
Georg Gadamers Sanning och Metod. ’Den som ska tolka en 
gammal text försöker tillämpa den på sig själv. Men det betyder 
inte att den gamla texten är given och förstådd i någon sorts 
allmängiltighet och först därefter tagen i bruk för en särskild 
användning. Tolken vill i stället inget annat än att förstå detta 
allmänna i texten, det vill säga förstå vad som är textens mening 
och betydelse. Men då får han inte bortse från sig själv och den 
konkreta situation som han själv är i. Han måste referera texten 
till den egna situationen om han överhuvudtaget vill förstå.

En besläktad idé formuleras i Bengt Kristensson Ugglas 
för ord till den svenska översättningen av Paul Ricoeurs bok 
Minne, historia, glömska. Kristensson Uggla uppmärksammar 
Ricoeurs förhållningssätt i mötet med andra tänkare, klas-
siska som moderna: 

Detta förhållningssätt, som betraktar alla tänkare som samtidiga 
oavsett deras plats i en historisk kronologi, beskriver Ricoeur i 
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förordet till denna bok som ’en rätt som tillkommer varje läsare 
inför vilken alla böckerna samtidigt ligger uppslagna’.253

Diskussionen kring hur man borde läsa klassiker ledde till 
att kursledningen ändrade sina anvisningar för hur texterna 
skulle läsas. I den första kursen med namnet Vetenskapsfi losofi , 
yrkeskunnande och metod, hösten 2001, anvisades deltagarna 
att redovisa sin läsning av klassikerna i sammanfattande och 
analyserande texter som söker förbindelser till metodbe-
greppet. Samtidigt lästes till varje kurstillfälle ett kapitel ur 
Bo Göranzons  Spelregler: om gränsöverskridande till vilka del-
tagarna skrev ”associerande” texter, det vill säga texter som 
fi ck bestå av helt personliga refl ektioner. I nästa kurs, som 
hölls hösten 2002 till våren 2003, ändrades detta. Nu skulle 
klassikerna inte läsas analytiskt, utan snarare som impulstex-
ter.254 Till exempel skrivuppgiften till den 14 oktober 2002 
lyder: ”Skriv ner era refl ektioner kring läsningen på minst 
en A4 sida med utgångspunkt i läsningens relevans för era 
pågående avhandlingsprojekt.” Men förståelse för idémäs-
siga och historiska sammanhang för klassikernas verk läm-
nades inte åt sidan. Det blev Gunnar Bergendals uppgift att 
förmedla detta till deltagarna. Så han höll föreläsningar om 
klassikerna som lästes för dagen, delade ut essäer (underla-
get för föreläsningarna), samt skrev kommentarer till delta-
garnas kommentarer.

Svaret på den andra invändningen, att det var svårt att se 
varför vissa av dessa klassiker var relevanta för vår proble-
matik, exemplifi erar jag med Bo Göranzons  demonstration 
av hur man kunde närma sig Leibniz . Efter att fl era av del-
tagarna hade uttryckt sin undran över Leibniz relevans för 
deras egen forskning sammanställde Bo Göranzon ett PM 
med sina egna nedslag i Leibniz text samt korta förklaringar 
kring varför han själv såg Leibniz som intressant. Hans sätt 
att närma sig Leibniz kan sammanfattas med några ord: 
det gäller att söka förbindelser till vår egen tids problema-
tik. Förutom att lyfta fram hur cybernetikens grundare 
Norbert Wiener gjorde detta gav han ytterligare ett tiotal 
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egna exempel på sådana förbindelser, av vilka jag här återger 
några:255 

Hans Selye, den österrikisk-kanadensiske fysiologen, lan-
serade på 1950 talet benämningen ”stress” för tillstånd hos 
organismer som utsätts för påfrestningar, direkt inspirerad 
av Leibniz  monadologi.

Leibniz  klassifi cering av kunskapernas skiljemärken inne-
håller beskrivningar av en viss sorts kunskap som påminner 
om vår tids beskrivningar av tyst kunskap.

Förvirrad är den [kunskap] när jag icke kan uppräkna vart och 
ett av de kännetecken, som behövas, för att man skall kunna 
skilja en sak från andra, så vida den nämligen har dylika kän-
netecken och bestämningar, i vilka dess begrepp kan upplösas. 
På detta sätt kunna vi visserligen med tillräcklig klarhet känna 
igen färger, dofter, olika smak och andra särskilda sinnesobjekt 
samt hålla dem inbördes åtskilda men endast genom sinnenas 
vittnesbörd och utan att kunna angiva kännetecken.256

En förbindelse till dialogseminariets läsimpulser som  är 
tänkta att väcka oväntade minnen ser Bo i följande citat av 
Leibniz :

… själen har tusen ting i minnet utan att tänka tydligt på dem 
… Är det inte sant att vi inte alltid förmå erinra oss till och med 
vad vi veta och att vi med ett slag komma på det på grund av 
någon liten dunkel hågkomst? Och vilken skiftande mångfald 
kunna vi ej ytterligare ha i vår själ, fastän det ej är oss beskärt 
att så snabbt vinna tillträde till densamma?257

I monadologin resonerar Leibniz  om ”sanningens grunder”:

36. … Så ingår i den verkande orsaken till denna skrift en 
otalig mängd av rörelser och kroppsställningar från förfl uten 
och närvarande tid, och likaledes ingår i ändamålsorsaken eller 
avsikten med min skrift en oändlig mängd av små böjelser och 
dispositioner i min själ ur det förfl utna och det närvarande.
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37. Och då alla dessa enskildheter endast innesluta andra före-
gående eller ännu mera speciella tillfälligheter, av vilka var och 
en till sin förklaring ytterligare tarvar en dylik analys, så för 
oss en sådan icke vidare. Den tillräckliga eller sista grunden 
måste därför ligga utanför det enskilda och tillfälliga tingens 
ordningsföljd eller sammanhang, huru oändligt många dessa 
ting än må vara.
38. Tingens sista grund måste således ligga i en nödvändig sub-
stans, i vilken hela raden av förändringar fi nnes på ett eminent 
sätt blott och liksom i sin källa, och denna substans kalla vi 
Gud.258

Bo Göranzon  menar att detta påminner om Ludwig Witt-
gensteins  resonemang om att det bara är praxis som kan ge 
regelföljandet en tillräcklig fast grund så att regler kan följas 
på samma sätt av olika personer. Och så vidare.

Bo Göranzon  utvecklade dock inte sina förbindelser 
 närmare, förmodligen därför att hans syfte huvudsakligen 
varit att visa att det överhuvudtaget var möjligt att göra för-
bindelser, medan frågan om vad de innebar i detalj förblev 
oin tressant för honom.

Trots att doktoranderna klagade på att Leibniz  var svårtill-
gänglig, gjorde de fl esta ett försök att se förbindelser till hans 
texter. De såg att Leibniz beskrivning av ”förvirrad” kunskap 
kunde jämföras med nutida beskrivningar av tyst kunskap 
och att han ville skapa ett slags språkets kalkyl vilket påmin-
ner om dagens strävan att skapa ”tänkande” datorer, etc. Jag 
själv fastnade för en kort självbiografi sk notis om hur Leibniz 
bar sig åt att när han läste som autodidakt; han betonade att 
han ”letade efter något nytt i varje vetenskap” när han ”först 
studerade den”, ofta innan han hade ”förstått dess etablerade 
innehåll”. Belöningen blev dels att han inte fyllde sitt huvud 
med ”tom och besvärlig kunskap som var ac cepterad på grund 
av lärarens auktoritet och inte på grund av goda ar gument” 
och dels att han ”inte kom till ro” förrän han hade ”funnit sys-
temet i varje lära samt trängt igenom dess principer”. Detta, 
tillsammans med kännedom om att Leibniz under sin livstid 
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lyckades skapa en oerhört stor och infl ytelserik vetenskaplig 
och fi losofi sk opus, inspirerade mig till en mer aktiv inställ-
ning till mina egna forskarstudier och min hållning gentemot 
litteraturen. Jag började aktivt jaga svar på mina frågor och jag 
tvekade inte längre att lägga böcker åt sidan ifall de inte gav 
mig något, oavsett författarnas påstådda auktoritet.

Hur gjordes urvalet av klassiker som skulle läsas i forskar-
programmet? Descartes , Leibniz , Diderot  och d’Alembert är 
viktiga referenser i den idéhistoriska delen av Bo Göranzons  
doktorsavhandling som i sin tur varit mönsterbildande under 
uppbyggnaden av forskningsområdet. 259 Bo Göranzon häv-
dar att dessa fi losofer och vetenskapsmän, som levde under 
1600- och 1700-talen, diskuterade det vetenskapliga och 
det praktiska tänkandets förutsättningar på ett sätt som 
var så insiktsfull, livaktig och kvalifi cerat att det kan vara 
en förebild ändå i våra dagar. De har alla varit verksamma 
i brytningstider under vilka dagens vetenskapliga tänkande 
började anta sin form. Flera av de har dessutom med sina 
insatser lämnat outplånliga spår i matematikens och natur-
vetenskapernas historia, vilket är ett skäl nog att ta upp dem 
på en teknisk högskola. Samtidigt har de i sina verk lämnat 
prov på medvetenhet om begränsningar hos sina egna insat-
ser. Just det självkritiska förhållningssättet, som ofta förbises 
i andrahandskällor, var något som kursledningen ville för-
medla till doktorander. 

Tillämpning av Hans Georg Gadamers idé om horisont-
sammansmältning för att legitimera läsning av klassiker nämn-
de jag ovan. Hans Sanning och metod anses dessutom vara ett 
av 1900-talets fåtal riktigt infl ytelserika verk inom humani-
oras fi losofi  och som sådan av relevans för metoddiskussion 
även inom yrkeskunnande och teknologi. Galilei valdes ut 
bland annat för att han visade att det var möjligt att skriva 
vetenskap i dialogens form, och Darwin  för att han hade 
utövat så stort infl ytande på efterföljande generationer på en 
mängd olika områden. Sist, men inte minst, har både Galilei  
och Darwin varit briljanta stilister, vars skrifters litterära 
kvaliteter förtjänar ett studium i sin egen rätt.
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Bildning

Sättet att närma sig klassikerna i KTH Advanced Programme 
in Refl ective Practice har inspirerats av bildningstanken. I 
det följande kommer jag inte att redovisa vad bildning är i 
största allmänhet, utan jag kommer att begränsa mig till att 
kommentera hur ett antal specifi ka idéer om bildning fått 
sitt uttryck i forskarprogrammets kurser.

I ett samtal om bildning är det lätt att förväxla bildning 
med läsning. Teknikhistorikern Svante Lindqvist  påminner 
i artikeln ”Teknik, bildning och kultur: den svenska ingen-
jörskårens förvandling” om att bildning inte kan reduceras 
till varken läsning eller kurspaket. Han hävdar att de svenska 
ingenjörernas bildning under 1900 talets första hälft bars upp 
av en speciell kultur bestående av ett antal institutioner och 
miljöer: bland andra Teknisk tidskrift, Teknologföreningens 
möteslokaler vid Brunkebergstorg i Stockholm, kåren, Tek-
niska Museet, bibliotek. I Teknologföreningens lokaler fi ck 
de unga ingenjörerna sin bildning genom regelbundna sam-
tal och möten med de äldre och erfarna. Det handlade om 
att i samtalet höra olika meningar brytas, om att tillägna sig 
insikter och bilda egna uppfattningar och om att vara med 
”när de stora örnarna utförde sina vingslag eller spretade 
med klorna”. Att under lång tid tillhöra en sådan intellektu-
ell miljö är något helt annat än att möta kollegor på dagens 
fl yktiga mötesplatser som kursgårdar, konferenshotell och 
mässor.260

Samtalet i forskarprogrammets dialogseminarier bars upp 
av en liknande idé om nödvändigheten av att skapa en intel-
lektuell miljö. Läsningar av klassikerna blev i en överförd 
bemärkelse möten med äldre forskarkollegor och dialogen 
platsen där dessa möten kunde bearbetas, enligt modellen 
från Dialogseminariet vid Dramaten. Den ovan nämnde 
Norbert Wiener betonade också vikten av samtalet för sin 
personliga bildningsgång. 1914 reste han till Tyskland för 
att studera matematik under David Hilbert och Edmund 
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Landau. I Göttingen lärde han sig att ”matematiken inte 
bara är ett ämne som man lär sig i sitt arbetsrum, utan ett 
ämne som behöver diskuteras och levas med [min översätt-
ning från engelska]”.261

Bo Göranson och Gunnar Bergendal  var som seminarie-
ledarna väldigt sparsamma med att tala om doktorandkur-
sernas mål eller att peka ut i detalj vad i klassikerna som 
eventuellt kunde relateras till doktorandernas egna forsk-
ningsprojekt. Det var upp till varje enskild deltagare att upp-
täcka vad kurserna kunde ge till just henne eller honom. Här 
hörs ett eko från den tyska bildningstraditionen. Gunnar 
Bergendal skriver:

När trädet formar sig – bildar sig – är det något som sker efter 
dess egna lagar, utifrån dess anlag, i växelspel med den miljö 
där gud har låtit det växa. Bildning är vars och ens bildning, 
för att träda ut ur sin omyndighet och våga tro på sitt eget 
förstånd.262

Det svenska bildningsprojekt på högskolenivå som under 
de senaste åren fått mest uppmärksamhet är Core curriculum 
kursen på det affärsrättsliga programmet vid Internationella 
handelshögskolan i Jönköping.263 År 2001 läste studenterna 
kursen under hela sin studietid, det vill säga under en period 
på åtta terminer. På programmet stod cirka 170 böcker och 
texter, samt ett seminarium per termin.264 Böckerna var för-
delade i tio teman som tillsammans skulle ge en allmänbild-
ning om demokratin, rättsstaten och individen och samtidigt 
ge studenterna ett existentiellt perspektiv på livet och samhäl-
let. En årskull hade ungefär 50–60 studenter, vilket betydde 
cirka 200 studenter per seminarium. Årsbudgeten var 36 000 
kronor. Leif Alsheimer , bildningskursens skapare, framhöll i 
rapporten Core curriculum några saker som enligt hans mening 
skilde kursen från andra svenska dito: kursens bredd, att den 
var obligatorisk, att både läsning och skrivning framhölls som 
viktiga, att den var inbakad i ett ämnesinriktat utbildnings-
program, samt dess längd över hela åtta terminer.
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Några jämförelser med Leif Alsheimers bildningskurs kan 
ytterligare belysa bildningsdimensionen i KTH Advanced Pro-
gramme in Refl ective Practice. Medan Alsheimers kurs hand-
lade om att förmedla en bred allmänbildning hade våra 
dokto randkurser en tydlig fokus. De syftade till att med 
hjälp av bildningstanken fördjupa doktorandernas insikter 
kring metodbegreppet. Trots försöket till avgränsning blev 
det just på grund av doktorandkursernas inriktning på bild-
ning omöjligt att undvika frågor om forskarens medborger-
liga ansvar eller förhållande till samhälle och auktoriteter. 
Eftersom bildning förutsätter utvikningar och sökande efter 
sammanhang var det naturligt att låta doktoranderna ägna 
sig åt refl ektioner kring hur Darwins idéer missbrukades i 
1900 talets ideologiska rörelser, om Galilei  kunde undvika 
att falla offer för sin tids politiska intriger, eller hur det som 
Descartes  måsta ha utelämnat ur sina skrifter påverkades av 
hans kännedom om processen mot Galilei.

Ytterligare en skillnad mot Core curriculum kursen är att 
mer tid kunde ägnas åt samtalet. Mellan tolv och femton 
doktorander, ibland mindre än tio, brukade närvara forskar-
kursernas dialogseminarier jämfört med 200 på Alsheimers 
seminarier. Dessutom hölls dialogseminarierna en gång per 
månad jämfört med Core curriculums en gång per termin. Det 
har delvis att göra med forskarutbildningens privilegierade 
ställning i förhållande till grundutbildningen, men delvis 
också med kriterierna som gäller för upplägg av dialog semi-
nariemetoden; begränsas inte antalet till högst tolv till fem-
ton deltagare fungerar inte metoden som det är tänkt.

Antalet texter på forskarprogrammets läslista var mindre 
än Core curriculums läslista. Läslistan på forskarprogrammets 
kurser mellan våren 2000 och våren 2004 omfattar ett 60-
tal publikationer av vilka ungefär hälften var artiklar från 
tidskriften Dialoger inklusive ett mindre antal artiklar från 
andra publikationer. Jämför detta med Core curriculums läs-
lista på 170 texter. Här är det återigen värt att påminna sig 
om Dialogseminariets syn på bildning. Läsning i all ära, 
men det är först i dialogen som läsningen förvandlas till 
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bildning. En sådan hållning återfi nns hos klassikerna vi 
läst i forskarprogrammets kurser, personer som kunde bära 
epitet ”bildad”: Descartes , som i 20 års-åldern lämnade sina 
bokstudier och gav sig ut i världen för att söka erfarenhet 
och möta människor; hos Leibniz , som i sin brevväxling 
samtalade med fl er än 1 000 personer och som i denna brev-
växling lade grunden både för sin fi losofi ska och sin mate-
matiska gärning; hos Diderot , som prövade sina tankar både 
i brevväxling och i societetens salonger; hos Gadamer , som 
utvecklade Sanning och metod ur små skrifter han skrev som 
underlag till sina föreläsningar och seminarier.265 Att läsa 
för att bli bildad räcker lika lite, som att tro att man kan lära 
sig något av erfarenhet utan att refl ektera över den.

Sammanfattning

Vad betyder ordet refl ektion i dialogseminariets tappning? 
I kapitel tre har jag redovisat Maria Hammaréns  och Allan 
Janiks syn på refl ektion, samt kommenterat skillnaden i 
deras uppfattningar om när vi har behov av att refl ektera. I 
det här kapitlet ger jag en egen beskrivning av innebörden 
som refl ektion fått i KTH Advanced Programme in Refl ective 
Practice. Jag arbetar fram min beskrivning genom en jäm-
förelse med andra bilder av refl ektion. Eftersom mitt intres-
se kretsar kring doktorandernas lärande har jag tittat på två 
bilder av refl ektion som används i pedagogiska kretsar. Den 
första bilden presenteras i en aktuell svensk bok ämnad att 
användas som lärobok i refl ektion (Emsheimer , Hansson, 
Kopp feldt, Den svårfångade refl ektionen, 2005). Den andra 
bil den kommer från den amerikanske fi losofen och arbets-
livsforskaren Donald Schön . Den har med åren fått en stor 
spridning i miljöer där lärarna arbetar med att utveckla sitt 
eget kunnande med hjälp av olika ansatser som går under 
namnet aktionsforskning. Jag kontrasterar bilden av refl ek-
tionen inom dialogseminariet mot dessa två bilder.

Utgångspunkten i Peter Emsheimers  beskrivning av refl ek-
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tionen är pusselmetaforen – som även kan ses som grunden 
i en annan metafor, nämligen den om detektivarbetet. Jag 
hävdar att en mer passande metafor i dialogseminariets fall 
är den om en person som promenerar i ett landskap, och 
att detta leder till en annan logik i upplägget av seminari-
erna.

Medan Emsheimer , Hansson och Koppfeldt förhåller 
sig skeptiska mot det associativa och det intuitiva är detta, 
tvärtom, en utgångspunkt för refl ektion enligt dialogsemi-
nariemetoden. Att det associativa och det intuitiva är en 
central kategori i refl ektionen enligt dialogseminariemeto-
den försvarar jag med ett resonemang om minnets och fan-
tasins roll i vårt tänkande, samt ett resonemang som Maria 
Hammarén  utvecklat utifrån fi losofen Kjell S. Johannessens 
tankar om de konstitutiva exemplens roll i begreppsbild-
ningen. Att fantasi och fakta är oupplösligt förbundna i det 
mänskliga minnet utnyttjas i dialogseminariemetoden för 
att stimulera seminariedeltagarna till att erinra sig exempel 
som varit konstitutiva för begrepp de använder sig av. Det 
spontana minnet betonas som viktigt både för att det förser 
oss med exempel och för dess relevans för lärande.

Men, att låta associationer och det spontana minnet spela 
in i ett samtal är förknippat med problem; samtalet kan lätt 
urarta och tappa riktning. Dialogseminariemetoden har 
några spärrar tänkta att förhindra detta. 

Dessa är förberedelse, högläsning och ledning. Förbe re-
delse består av långsam läsning och långsamt skrivande. 
Skrivandet är inriktat på beskrivningar av det enskilda och 
det konkreta, vilket tvingar fram refl ektion. Högläsning 
innebär ett moment av risktagande (ansvaret för det man 
skrivit förstärks) och fungerar därmed som ett discipline-
rande moment i samtalet. Det tredje och det viktigaste, är 
att samtalet har två ledare, samtalsledaren och idéprotokoll-
skrivaren. Samtalsledaren ser till att samtalet hålls levande 
och att det har en riktning. Tillsammans med idéprotokoll-
skrivaren svarar hon för urvalet av läsningen och för för-
djupning av samtalet på viktiga punkter.
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Resultat av en serie dialogseminarieserier blir inte en pus-
selbild utan en repertoar av exempel knutna till seminarier-
nas teman. I dess sökande efter konkreta och det enskilda 
skiljer sig dialogseminariemetoden också från modeller för 
lärande som ser generaliseringar och abstraktioner som 
refl ektionens viktigaste resultat. 

Till skillnad från Emsheimers , Hanssons och Koppfeldts 
modell, som insisterar på att refl ektion måste alltid utgå 
från en problemformulering samt vara målinriktad, kom-
mer dialogseminariemetoden till sin rätt just i situationer då 
man vet att någonting inte ”stämmer” men inte kan tydligt 
formulera vad problemet är.

Donald Schöns kunskapsteori och hans tankar om refl ek-
tion både liknar och skiljer sig från yrkeskunnande och 
teknologis syn på refl ektion och dess roll i utvecklingen av 
praktiskt kunnande. Donald Schön  betecknar ”refl ektion 
över refl ektion i handling” som något mycket viktigt i situa-
tioner av lärande. Men han fördjupar sig inte i hur refl ektion 
över refl ektion i handling kan riggas upp. Här hävdar jag att 
dialogseminariet tar vid och erbjuder en lösning på ett spår 
som Donald Schön lämnat. Min tes är att det i dialogsemi-
nariet går att återskapa den sortens samtal som vanligtvis 
pågår mellan mästare och lärlingar.

En viktig del i KTH Advanced Programme in Refl ective 
Practice har varit läsning av klassiker utan förmedling av 
professionella uttolkare. Dialogseminariet har ända sedan 
tillkomsten intresserat sig för förbindelser mellan konst och 
vetenskap. I samband med detta är det viktigt att notera att 
en utlösande faktor för införande av klassiska texter som 
läsning i forskarprogrammet blev ett möte med professor 
Clas Pehrsson  från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
och hans arbete med utvecklingen av musikalisk uppförande 
praxis. Därmed fi ck utövande av forskning en analogi i utö-
vandet av klassisk musik.

Frågan om vilka verk och författare som borde ses som 
klassiker kan inte ges ett entydigt svar. Den italienske förfat-
taren Italo Calvino  illustrerar detta i boken Why read the clas-
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sics. Han presenterar inte minst än fjorton olika defi nitioner 
på vad en klassiker är, fl era av dessa motsägande varandra, 
alla ändå övertygande. Det är därför ingen fråga att bita 
sig fast i. Om det råder en rimlig överenskommelse om att 
vissa verk är klassiker är frågan snarare vilka av dessa kan 
väljas som läsning i ett forskarprogram som KTH Advanced 
Programme in Refl ective Practice år 2005.

Montaigne , Descartes , Leibniz , Diderot  och d’Alembert 
valdes för att de tillhör forskningsområdets idéhistoria. Dar-
win  var något nytt, och även Galilei  frånsett att hans liv och 
verk tidigare varit aktuella inom forskningsområdet i Bertolt 
Brechts  och Alf Sjöbergs förmedling. Då var infallsvinkeln 
på Galilei forskningsetik, idag var infallsvinkeln kunskaps-
teori och metod. Både Darwin och Galilei ansågs dessutom 
värda läsning i ”original” på grund av deras stilistiska kvali-
teter, vilket förresten gäller alla klassiker som lästs i forskar-
programmet.

Hur skulle klassikerna läsas? Kursledningen gav inte 
några detaljerade anvisningar i frågan. Efter en del diskus-
sioner utkristalliserades ett sätt att närma sig klassikerna. 
Deltagarna sökte och tog fasta speciellt på sådana textavsnitt 
i vilka klassiker refl ekterade kring sina egna erfarenheter på 
det sättet som yrkesutövare brukar refl ektera kring praktisk 
kunskap – med hjälp av analogier, metaforer och exempel. 
Sedan sökte de förbindelser till utövandet av den egna forsk-
ningen.

Detta sätt att läsa kan relateras till den europeiska bild-
ningstraditionen. Jag betonar att bildning inte kan reduceras 
till läsning. Bildning har lika mycket att göra med levande 
samtal som pågår i intellektuella miljöer och inom ramar 
för dessa miljöers kulturinstitutioner. Dialogseminariet vid 
Dramaten, dess tidskrift Dialoger och yrkeskunnande och 
teknologis forskarskola vid KTH kan ses i ljuset av detta.
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Refl ektioner kring metod

Metod

Det skrivna materialet som utgör underlag för min tolkning 
av vad som skett i forskarkurserna inom KTH Advanced Pro -
gramme in Refl ective Practice är resultat av dialogseminarie-
metoden som genomgående tillämpats i kurserna. Materia-
let kommer från åtta doktorandkurser (se också bilagan 
Läs ning i programmets kurser). Dokumenta tio nen inne-
håller idéprotokoll samt deltagarnas skriv uppgifter och 
examinations uppgifter (omkring 1 600 sidor). Utöver detta 
har jag mer än 200 sidor egna handskrivna anteckning-
ar som jag gjort under mitt deltagande i seminarierna. 
Eftersom jag ägnar hela avhandlingen åt dialogseminarie-
metoden och dess idéhistoriska rötter är mitt metodkapitel 
förhållandevis kort. Här kommer jag att ta upp hur jag själv 
har förhållit mig till metoden, samt hur jag har resonerat i 
den delen av mitt arbete som faller utanför dialogsemina-
riemetoden.

Min metod kan inte begränsas till insamling av empirin. 
Eftersom det jag gör är en tolkning, av vad som sades, skrevs 
och skedde i forskarprogrammet vill jag här kommentera 
även hur jag har burit mig åt för att framställa min avhand-
lingstext, det vill säga det slutgiltiga resultatet – åtminstone 



så långt jag själv kan föra det – av mina ansträngningar att 
skapa en tolkning. 

Dokumentationen ackompanjeras av mina handskrivna 
anteckningar, som ett första lager av kommentarer kring 
empirin. Anteckningarna består dels av nedteck nade dialog-
fragment, men framför allt av mina egna tankar, anmärk-
ningar och frågor kring dialogseminariemetodens karak-
tär, som väckts genom in tensivt lyssnande och närvaro vid 
seminarierna. Vid fl era  tillfällen har jag sammanställt dessa 
tankar i skriftlig form och fått återkoppling från mina infor-
manter (kollegor i forskarprogrammet).

Nästa lager av kommentarer kom till under själva skri-
vandet av avhandlingen då jag ställde den första sortens 
kommentarer i relation till litteratur jag läste på egen hand. 
Processen kan jämföras med den Jean Starobinski beskriver 
i en kommentar till Denis Diderots vana att arbeta med 
anteckningar i marginalen:

’Jag komponerar inte, jag är inte författare: jag läser eller jag 
konverse rar, jag frågar eller jag svarar’ … Varför detta ställ-
ningstagande för skrift i marginalen? … En metod ägnad att 
gynna det kritiska ingri pan det, det ständiga replikerandet. 
En metod som ger Diderot  rätt att fritt ge sig hän åt allt det 
diskontinuerliga i sina idéer vilka följer den ena på den andra, 
medan kontinuiteten säkras av den bok som han repli kerar 
mot.266

Min roll i dialogseminarierna mellan 2001 och 2004 kan 
jämföras med den av en deltagande observatör. Till skillnad 
från den deltagande observationen känd från kultur- och 
socialantropologin ställde jag sällan direkta frågor till mina 
doktorandkollegor. Här var jag påverkad av yrkeskunnande 
och teknologis tradition av ett indirekt tillvägagångssätt i 
kommunikationen med informanter. I stället för att inter-
vjua eller ställa direkta frågor testade jag mina idéer kring 
vad kursen gick ut på genom uppläsning av mina egna skriv-
uppgifter inom ramen för dialogseminarierna där de sedan 
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kommenterades av gruppen. Så tillkom till exempel avsnit-
tet om Descartes  som avslutar kapitel tre.

Hösten 2004 antog jag som idéprotokollskrivare en mer 
aktiv roll. Jag försökte medvetet utforma mina idéprotokoll 
som ett slags essäer som syftade till att provocera deltagarna 
till refl ektion och kommentarer kring omstridda frågor, 
som till exempel frågan om hur vi inom yrkeskunnande och 
teknologi använder oss av analogier och metaforer. Kapitel 
fem, ”En dialog om analogier” är ett exempel på denna 
strategi. Jag kommenterade vad deltagarna hade sagt i det 
föregående seminariet, gav förslag på egna tolkningar kring 
vad vårt arbete gick ut på, samt letade upp passande citat 
från litteraturen som inte varit på dagordningen. Så i stället 
för att svara på mina intervjufrågor refl ekterade deltagarna 
kring mina essäartade skrifter. Ett exempel är avsnittet om 
Willie van Peer s artikel ”Sense and nonsense of chaos theory 
in literary studies” i kapitel fem, vilket jag sammanställde i 
efterhand som en avvikelse i idéprotokollet. Jag har arbetat 
på detta sätt under en serie seminarier våren 2005. 

När det gäller själva avhandlingsskrivandet, som jag också 
ser som en del av min metod, kom mitt sätt att skriva till i ett 
försök att hantera ett dilemma i min forskarroll. Hur skulle 
jag skapa en kritisk distans till mitt studieobjekt när jag själv 
var en del av studieobjektet och dessutom bidrog aktivt till 
att påverka och utforma det? Min lösning blev att försöka 
göra det genom en jämförande analys, där jag sökte skillna-
der mellan det som jag beskrev (dialogseminariemetoden) 
och saker som står utanför yrkeskunnande och teknologis 
paradigm eller i dess periferi. Exempelvis, i kapitel ett gjorde 
jag det genom en jämförelse med naturvetenskapens hypo-
tetiskt-deduktiva metod, i kapitel två genom en jämförelse 
med Walter Bryce Gallies koncept om i grunden omstridda 
begrepp, i kapitel tre genom en jämförelse med forsknings-
områdets idéhistoria (PAAS projektet), i kapitel fem genom 
en hänvisning till Allan Sokals  och Jean Bricmonts debatt 
med franska postmodernister och i kapitel sex genom en 
jämförelse med andra forskningstraditioners syn på begrep-
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pet refl ektion och andra miljöers syn på bildning. 
Förutom att vara ett sätt att skapa distans blev dessa jäm-

förande analyser ett sätt att mejsla ut en tydligare profi l av 
det jag ville beskriva – dialogseminariemetoden tillämpad i 
yrkeskunnande och teknologis forskarutbildning.

Vad blev resultatet? Filosofen Tore Nordenstam  skriver 
i sin studie om sudanesisk etik: ”Jag är inte intresserad av 
mina informanters aktuella uppförande. Att studera hur 
långt mina informanter kommit när det gäller att följa moral-
principer som de själva förkunnar skulle kräva en annan typ 
av studie.”267 

För att parafrasera Nordenstam  var jag inte intresserad 
av mina informanters aktuella studieresultat. Detta skulle 
kräva en annan typ av studie, säg en som skulle kunna ha 
min studie som utgångspunkt. I en sådan studie skulle 
man behöva veta vilka moment i lärandet som behöver 
följas upp, och hur, redan i början av studien. Det är på den 
punkten min studie slutar – i försök att begreppsliggöra 
vad lärande i forskarprogrammet överhuvudtaget handlat 
om. Jag hade inte dessa begrepp klara för mig i början av 
projektet. Kursledningen såg forskarprogrammet som ett 
öppet utvecklingsprojekt. Till exempel idén om att fors-
karprogrammet handlade om att ”fl ytta ett mästare-lärling 
samtal (mellan forskare) in till seminarierummet”, vilket jag 
hävdar här, fanns inte formulerad i början. I ljuset av detta 
kan mitt bidrag ses som en inventering och formulering av 
möjligheter och idéer med relevans för lärande som omfattar 
forskarnas yrkeskunnande och som givits en första gestalt-
ning i KTH Advanced Programme in Refl ective Practice.

Ytterligare ett skäl som komplicerar möjligheten att följa 
upp om lärande faktiskt har skett är att projektet varit in -
spirerat av bildningstanken. Var och en av doktoranderna 
skulle tillägna sig det som stimulerade just henne eller honom 
till att utveckla sitt kunnande i en viss riktning som inte gick 
att förutsäga från början Detta rimmar illa ihop med tanken 
på utbildningsmål – en grundsten när det gäller uppföljnings-
metoder. 
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Den oavslutade dialogen

I Dialogseminariets forskningsmiljö lever tanken om den 
oavslutade dialo gen. Michail Bachtin,  som genom Lars 
Kleberg haft en stark påverkan på synen på dialog inom 
Dialogseminariet, ser varje yttrande som ett svar på de före-
gående yttrandena inom ett givet ämne. Men varje yttrande 
konstrue ras även med tanke på en lyss nare, för att komma 
lyssnarens eventuella svar till mötes. Alla ytt randen kan där-
för ses som länkar i en oavslutad kommunikationskedja.268 
Jag har i den här avhandlingen försökt ställa frå gor och svara 
på dem, men nu är det dags att sätta punkt. I stället för att 
försöka mig på en syntes eller på en sammanfattande resumé 
vill jag här peka på några teman inom vilka dialogen skulle 
kunna fortsätta. 

Under 1990-talet har dialog blivit ett vida omtalat be -
grepp inom management-forskningen. Just nu är begreppet 
”knowledge management” ett hett ord inom företagsekono-
min. Det vore intressant att jämföra synen på dialog utfor-
mad inom Dialog seminariet med synen på dialog hos några 
av de internationellt fram stående forskare, vars arbeten läm-
nat spår även inom svenskt organ isationstänkande, exem-
pelvis Peter M. Senge, William Isaacs, Iku jiro Nonaka och 
Hirotaka Takeuchi, Donald Schön,  och andra. Jag har nag-
gat en sådan jämförelse i kanten genom att kritiskt be trakta 
användningen av begreppet tyst kunskap hos Nonaka och 
Takeuchi samt användningen av begreppet refl ektion hos 
Donald Schön.

Temat för min skrift har varit dialogseminariemetoden 
insatt i ett bre dare sammanhang av metodutvecklingen inom 
forsknings området yrkes kunnande och teknologi. Forskning 
inom yrkes kun nande, med inriktning på kunnandets episte-
mologiska grund, bör jade vid dåvarande Arbetslivs centrum 
på 1970-talet inom ramen för en forskningstradition som 
benämns som aktions forskning. Forskaren går in för att för-
bättra de studerades praxis men låter sig samtidigt påverkas 
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av det han lär sig i samspelet med sitt forskningsobjekt, må 
det nu innebära en beredskap till revision av egna teore-
tiska  antaganden eller modifi kation av metoden under en 
pågående undersökning. I kapitlet om det tidiga metodtän-
kandet inom  forskningsområdet har jag kort konstaterat 
att enkäter och intervjuer inte räcker till som metodolo-
giska verktyg när det gäller beskrivning av kun nande med 
tysta inslag. Dialoginspirerade metoder, där samtal mellan 
forskaren och yrkesutövaren pågår under en längre tid har 
visat sig mer framkomliga. Sådana metoder har vi kallat 
för indirekta, eftersom såväl svaren som forskarens frågor 
växer sakta under många samtal som kan pågå i fl era år, och 
eftersom både svaren och frågorna ringar in kunnande med 
hjälp av ett bildligt, i stället för ett exakt språk. Detta sakta 
framväx ande av träffande tolkningar och sammansatta bil-
der är någonting annat än svar på direkt ställda frågor i på 
förhand utformade enkäter eller intervjuer. Dessutom har 
jag här beskrivit humanioras och kons tens roll som nödvän-
diga element i metoder som möjliggör detta sakta växande 
av träffande tolkningar.

Samtidigt intar enkäter, intervjuer och andra tillväga-
gångssätt som går under benämning kvalitativa metoder 
fortfarande en framträdande plats inom samhällsvetenskap 
och humaniora. Hur förhåller sig dessa metoder till metoder 
som jag har  beskrivit? Kan de komplettera varandra, hur och 
i vilka situationer? 

I mina beskrivningar av den humanistiska läsningens roll 
i dialogsemi nariemetoden har jag berört frågor om minne 
och fant asi och deras sam band med den refl ektiva avvikel-
sen som tanke  stil. Ett systematiskt utfors kande av minnets 
associativa förbindelser är en viktig ingrediens i dialog-
seminariemetoden. Går det att föra metodens utforskande 
av minnet och problematiken kring valet av lämpliga masker 
för refl ektion i förbindelse med något slags teoretiskt eller 
idéhistoriskt resonemang kring temat? Till exempel genom 
en jämförelse med den typen av minneskonst som Frances 
A. Yates beskriver i boken The art of memory (1966), där hon 
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visar hur den antika grekiska minneskonsten förpassades 
via romersk kultur till renäs sansen, för att till slut bli en 
viktig referens hos den  moderna vetenskapens pionjärer, 
som Bacon , Descartes  och Leibniz . En intressant jämförelse 
skulle kunna göras även med psykoanalysens metoder.

Arbetet med dialogseminariemetoden inom KTH Ad vanced 
Programme in Refl ective Practice hör till det som fi losofen 
Tore Norden  stam  kallar ”tillämpad humaniora”. Här kan 
vi ställa frågan: Vilken roll kan humaniora ha i andra utbild-
ningssamman hang än de renodlat humanistiska? Vad kan 
man säga utöver den vanliga, allt och intet sägande, frasen 
att humaniora får oss att ”växa som människor”? Frågan är 
högst aktuell i dagens svenska forsknings- och utbildnings-
politiska debatt. Skulle dialogseminariemetoden, i den for-
men den tillämpats i KTH Advanced Programme in Refl ective 
Practice, ha någonting att ge i andra discipliners forskar-
utbildning, exempelvis inom maskinteknik, produktions-
teknik, industriell ekonomi, fysik, elektroteknik eller data-
teknik?

Jag hoppas att min genom gång av forskningsområdets 
metodutveckling har bidragit med ett exempel som bely-
ser åtminstone en av humanioras  roller. Samtidigt vill jag 
betona att humanioras och kulturens roll inte kan reduceras 
till ett resonemang om deras nyttoaspekter; men detta är en 
fråga som faller utanför ramen för denna avhandling.

Det är bra att påminna sig om att debatten om de två kul-
turerna, den teknisk-naturvetenskapliga och den ”litterära”, 
som i förra seklet fl am made upp efter C. P. Snows Rede-
föreläsning i Cambridge 1959, föregicks av en utbildnings-
politisk debatt i  slutet av 1800-talet. Debatten var färgad 
av specifi kt engelska förhållanden men den var inte mindre 
aktuell i andra europeiska länder som vid den tiden höll på 
med utformningen av egna nationella utbildningssystem.269 
I slutet av 1800-talet dominerades utbild ningsprogram vid 
engelska högskolor av klassisk humaniora. Biologen Thomas 
Huxley, Darwins kanske mest framgångsrike förkämpe, star-
tade debatten genom att hävda att teknik och naturvetenskap 
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också hörde till kulturen och att de som sådana behövde 
egna specialiserade högskolepro gram. Huxley drog en skarp 
skiljelinje mellan de två kulturerna. Delningen i två kulturer 
bestreds av Matthew Arnold, tidens främste litteraturkriti-
ker.270 Arnold betonade i stället många beröringspunkter. 
Han hävdade ex empelvis att klassiska naturvetenskapliga 
verk som Newtons Principia och Darwins The origin of species 
borde ingå i alla utbildningsprogram inte minst på grund av 
deras litterära kvaliteter.271

Dialogseminariets verksamhet söker också berörings-
punkter eller, som vi har kallat det, analogier mellan de två 
kulturerna. Huruvida de två kultu rerna kan reduceras till 
en, eller vad gränslandet mellan de två består av är en öppen 
fråga.272 Clas Pehrsson,  musiker och professor vid Kungliga 
Mu sikhögskolan i Stockholm, gästprofessor inom KTH 
Advanced Pro gramme in Refl ective Practice, tar exempelvis för 
egen del bestämt avstånd från att försöka förena de två kul-
turerna. Han menar att vetenskap och konst – om nu konst 
inte ska räknas som en separat kultur till skillnad från den 
akade miserade och förvetenskapligade humanioran – trots 
allt är två olika värl dar även om sökandet efter analogier 
mellan de två kan vara väl görande för de båda.
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Dialogseminariet

Dialogseminariet skapades 1985 av matematikern och arbets-
livs forskaren Bo Göranzon,  författaren och dramaturgen 
Magnus Florin  och författaren och fysikern Pehr Sällström.  
Syftet var att undersöka och fördjupa inne börden i begreppet 
dialog. Dialog seminariet drivs av föreningen Dialoger som 
även publicerar tidskriften Dialoger med teman i anknytning 
till se minariets verksamhet. Sedan 1997 har föreningen en 
egen bokutgivning. Ex empel på teman som seminariet och 
tidskriften har fördjupat är dialo gens väsen, tyst kunskap, 
skådespelarkonst och yrkeskunnande, översätt ning, matema-
tik och bildning, tekniken och sinnena, antikens och upplys-
ningens dialogbegrepp, konst och vetenskap, veten skap och 
musik, De scartes  och Galilei,   skrivandet, upp förandepraxis, 
med mera.274 Artiklar i tid skriften har skrivits av författare, 
forskare, konstnärer och fi losofer från en rad länder och 
en rad olika discipliner. Genom åren har Dialogsemina riet 
utvecklats till ett ”laboratorium” för att fånga yrkeskunnan-
dets kom plexi tet. Möte mellan konst och vetenskap har varit 
en förut sättning för detta. Det senaste exemplet på ett av 
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Dialog semina riets större evenemang är den internationella 
konferensen om den fi losofi ska dialogen anordnad 1998 på 
initiativ av Dialog seminariet i Stockholm och The European 
Humanities Research Centre vid universitetet i Oxford. Det 
är Dialogsemi nariets  ar ran gemang som genererar artiklar till 
tidskriften Dialoger. Varje år delar Dialogseminariet ut sitt 
särskilda pris till personer som har gjort betydande insatser 
för Dialogseminariets verksamhet. År 2000 gick priset till 
skåde spelaren Jan Olof Strandberg och år 2001 till skådespe-
lerskan Anita Björk.

Platsen för Dialogseminariet är Dramaten och verksamhe-
ten omfattar idag dels seminarier på söndagskvällar som har 
en ge staltande karaktär (ungefär en gång i månaden under 
höst- och vårterminen), dels forsknings seminarier påföljan-
de måndag där teman från söndagsseminarierna ut vecklas 
genom samtal.

KTH, avdelningen för yrkeskunnande och teknologi

Dialogseminariet har allt sedan tillkomsten varit platsen 
för det kunskaps teoretiska arbetet inom forskningsområdet 
yrkeskunnande och teknologi. Med andra ord har Dialog-
seminariet fungerat som ett laboratorium för kunskapsteo-
retiska refl ektioner över yrkeskunnande. Yrkes kunnande är 
i första hand ett praktiskt kunnande som uttrycks i hand-
ling. Bo Göranzons  avhandling, Det praktiska intellektet (1990), 
tecknar fl era indirekta vägar att närma sig ämnet, bland 
annat idéhistoria, språkfi losofi  samt konstnärlig gestaltning. 
Maja-Lisa Perbys  avhandling, Konsten att köra en process (1995), 
belyser yrkeskunnande i den kemiska processindustrin. De 
två av handlingarna har visat att begreppet tyst kunskap är 
centralt för vår förstå else av vad praktisk kunskap är. Idag 
är fenomenet tyst kunskap inte längre något omstritt (det 
kan dock inte sägas för olika uppfattningar av innebör den i 
be greppet tyst kunskap). Forskning kring utveckling av nya 
 metoder för hantering av tyst kunskap framstår därför som 
en alltmer angelägen uppgift, inte minst för dess betydelse 
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för skapandet av innovativa och kre ativa miljöer. 
Inom forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi har 

ett första steg i den riktningen tagits med Maria Hammaréns  
doktorsavhandling Ledtråd i förvandling: om att skapa en refl ek-
terande praxis (1999). Avhandlingen har sin tyngdpunkt i 
ut  vecklingen av en metod för användning av läsandet och 
skrivandet för att få till stånd en kvalifi cerad dialog i refl ek-
tionen över yrkes kunnande. Metodens namn, dialogsemina-
riemetoden, påminner om att Dialogseminariet har varit en 
viktig inspirationskälla för metodens till komst.

Avhandlingen Ledtråd i förvandling har stimulerat skapan-
det av fors karskolan KTH Advanced Programme in Refl ective 
Practice. Inom ramen för forskarskolans program studerar 
idag 15 industri  doktorander. Pro grammets pedagogiska idé 
är att i doktorandkurser tillämpa dialogsemina riemetoden, 
som även an vänds i del  tagarnas forskningsprojekt. Även 
Dia logseminarierna på  Drama ten ingår i forskarutbildning 
inom yrkeskun nande och  teknologi, som en obligatorisk del 
i kursinnehållet.

Dialogseminariemetoden har prövats ut i ett nära samar bete 
med det hög teknologiska företaget Combitech  Systems AB 
som ingår i SAAB Aeros pace AB. Combitech Systems är ett 
kunskaps orien terat utvecklings företag med spetskompetens 
inom tekniska realtidssystem. Till en början var tanken på 
Combitech att ut veckla en metod som stödjer utveckling av 
ex perternas erfarenhetsgrundade kunskap, en typ av kun-
skap där vanliga kur ser kom mer till korta. Det har visat sig 
att metodens innebörd är  bredare än så. Metodens styrka 
är att den även skapar en arena där kunskapen som fi nns i 
samspelet mellan individer kan göras synlig. Detta ökar indi-
vider nas ly hördhet för varandras  kunskaper som i sin tur är 
en förutsättning för ett framgångsrikt arbete med etable-
ring av en ny företagskultur eller en krea tiv miljö. Christer 
Hoberg , skriver i boken Precision och improvisation:
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Vi har kallat våra seminarier ”dialogseminarier”, efter Bo Göran-
zons  in novation med samma namn. Ett dialogseminarium är en 
miljö för tan ken. Miljön ska inbjuda till överraskningen och 
det oväntade, till att låta mångfald och olikhet i perspektiv ge 
näring åt refl ektion och ny – ge mensam – kunskap.275

Det är viktigt att påminna sig om att det handlar om lång-
siktiga processer. Enligt Christer Hoberg  bör Combitechs 
arbete med dialogseminariemeto den, i meningen att den 
kan leda till skapandet av en ny företagskultur, ses i ett minst 
tioårigt perspektiv.

På Combitech  Systems tillämpas dialogseminariemeto-
den idag i stor skala, det vill säga den är institutionaliserad 
och omfattar alla ingenjörer i hela företaget. Metoden är en 
integrerad del i Combitech Learning Lab, fö retagets unika 
program för överföring av erfarenhetsbaserad kunskap, som 
utvecklats i sam arbete med avdelningen för yrkeskunnande 
och teknologi vid KTH. Metoden tillämpas även i företa-
gets kontakter med kunder. Samtidigt pågår fortfarande 
en utveckling av metoden som prövas i nya situationer och 
under nya former.

För att fånga upp utveckling och tillämpningar av dialog-
semi narie meto den skapades tidskriften Spelplats. Fem num-
mer har pro ducerats hittills: ”Systemutveckling och gehör” 
och ”Analogier och exempel” i samarbete med Combitech  
Systems, ”Refl ektion” i samarbete med Föreningssparban-
ken, ”Yrkeskunnandets praktik och IT” i samarbete med För-
svarshögsko lan, samt ett nummer i samarbete med Konst-
fack.

Vad är ett dialogseminarium?

Att försöka ge ett direkt svar på denna fråga vore som att 
försöka formu lera ett direkt svar på frågan ”vad är en teater-
föreställning”? I stället vill jag ge antydan till ett svar genom 
att  referera till Maria Hammaréns  och mina egna minnen 
från några  tillfällen då vi bevistat dialogseminarier. De för-
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sta tre exemplen beskriver dialogseminarier på Dramaten 
och det fjärde en kurs på KTH där dialogseminariemetoden 
användes som form för un der vis ning.

Dramaten söndag den 29 oktober 2000
I den redaktionella kommentaren till Dialoger 57/01 skriver 
Maria Ham marén  om dialogseminariet Hammarskjöld och 
Lindegren som hölls på Dramaten söndag den 29 oktober 
2000:

Vid ett av sina sista framträdanden lånade Margareta Krook sin 
röst åt en tolkning av Dag Hammarskjöld. Med precision och 
skärpa gav hon kropp åt de brev Dag Hammarskjöld skrev till 
författaren Erik Linde gren i den brevväxling som sträckte sig 
från 1955 och fram till Dag Hammarskjölds död 1961. I regi av 
Karl Dunér läste skådespelaren Rolf Skoglund Erik Lindegrens 
brev – en smula förbryllad av den män niska han mötte i breven 
– och Magnus Roosman, slutligen, läste en in fogad berättarroll. 
Gestaltningen i Målarsalen på Dramaten den 29 okto ber var en 
i raden av fi losofi ska dialoger som de senaste åren presente rats 
genom Dialogseminariets försorg.

Vad innehåller då denna brevväxling som nu också kommer att 
pub lice ras i tidskriften Dialoger? Maria Hammarén , som har 
varit ansvarig för detta forskningsarbete (som utmynnade i en 
fi losofi sk dialog) menar att det först och främst är ett ”inifrån 
dokument” kring översättning. ”Det var också på så sätt jag 
först fi ck upp spåret. Jag var intresserad av Erik Lindegrens 
översättning av nobelpristagaren St. John Perse lyrik. I Erik 
Lindegrens arkiv på Kungliga Biblioteket fanns brev från Dag 
Hammar skjöld bevarade som visade sig innehålla resultatet 
av en minu tiös läs ning av Erik Lindegrens manuskript med 
mestadels etymologiskt grun dade förslag på ändringar. När 
Dag Hammarskjöld arkivet blev of fent ligt 1996 visade det sig 
att också Lindegrens brev i andra riktningen fanns kvar och 
fragmenten formade sig till en berättelse som tryckte upp 1900-
talet i ansiktet på mig – det var så det kändes. Att bara kopiera 
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breven var därför inte nog, jag måste också smälta dem. Jag tog 
mig för att  skriva av alla brev – stundtals ett besvärligt arbete 
då många av bre ven är handskrivna – och ägnade en sommar-
semester åt detta. Medan jag skrev blev jag alltmer intresserad 
av Dag Hammarskjöld, Erik Linde gren och vad som egentligen 
förändrades så starkt under 1900-talet.

Dramaten, måndag den 30 oktober 2000
Seminariet hålls på experimentscenen Fyran. På scenen 
vid ett litet bord med en trave böcker sitter Bo Göranzon  
i rollen av seminarieledaren och hans gäst cancerforskaren 
och författaren Georg Klein. Temat för semina riet är ”de 
två kulturerna”, en känd omskrivning av skillnaden mellan 
hu maniora och natur ve ten  skap. Bo Göranzon har förberett 
sig omsorgsfullt. Sommaren och en del av hösten har han 
ägnat åt läsning av alla essäböcker publicerade av Georg 
Klein. Han har även haft fl era längre samtal med för fattaren. 
Ur böckerna har han valt avsnitt som skådespelarna Marie 
Göranzon och Jan Malmsjö läser under  seminariet. Flera av 
de valda av snitten kretsar kring viktiga existentiella frågor. 
Högläsningen väcker min nen och tankar både hos publiken 
och hos Georg Klein. Georg Klein rea gerar på läsningen 
med sina egna refl ektioner som sedan avlöses av en ny 
läsning. För bin delser mellan hans ungdom i förkrigstidens 
Budapest, och dess levande och starka judiska kultur, hans 
erfarenheter av jude för följel ser och hans vetenskapliga gär-
ning belyses i  samtalet. Seminariet in går även i KTH:s kurs 
Konst och ledarskap och kursdeltagarna har fått förbe reda 
sig genom att i förväg läsa en text av Georg Klein. Efter 
pausen in bjuds publiken att delta i  samtalet. Hela seminariet 
pågår i cirka två tim mar.

I den här beskrivningen framträder ett av Dialogseminariets 
viktigaste kännetecken. En yttre impuls tillförs samtalet i 
form av högläsning av skönlitterära eller fi losofi ska texter, 
i form av musik eller en dialog fram förd av professionella 
skådespelare. Den yttre impulsens roll är att stimu lera fan-
tasi och refl ektion och väcka en inre dialog hos deltagarna 
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genom att den i ett metaforiskt språk pekar på analogier till 
temat som diskuteras. Att tillföra en yttre impuls är även en 
central del av dialogseminarie meto den. Texter som har visat 
sig stimulerande på dialogsemina rierna på Dra maten förs 
därför ofta in i  dialogseminariemetoden. Det är bland annat 
i denna mening som man kan kalla Dialog seminariet för ett 
laboratorium för kunskapsteoretisk refl ektion inom studier 
av yrkeskunnande.

Dramaten, söndag den 27 maj 2001
Dialogseminariet En snäcka för örat: Stormen / Ett drömspel 
gjordes i ett samarbete mellan Bo Göranzon  och Romeo och 
Julia-kören under ledning av Benoit Malmberg. Seminariet 
var på samma gång en föreläsning och en kabaré. Bo 
Göranzon föreläste om språkets gränser och om det analo-
giska tänkandet. Varje avsnitt av hans föreläsning gestalta-
des och kommentera des i körens sång och skådespel i vilket 
stycken ur Shakespeares Stormen och Strind bergs Ett dröm-
spel framfördes. Hela seminariet var en illustra tion av några 
av forskningsområdets centrala  antaganden:

– Att praktisk kunskap bara delvis går att beskriva ver-
balt. Det som inte kan beskrivas verbalt kräver konst-
närlig gestaltning.

– Konst stimulerar refl ektion kring praktisk kunskap, 
genom att den stimule rar fantasi som kan hjälpa en att 
ta till sig andras  er fa ren  het men som även utvecklar ens 
förmåga att i form av exempel beskriva sin egen erfa-
renhet.

– Lösning av kreativa uppgifter kräver analogiskt tän-
kande, dvs. förmågan att använda sig av analogier och 
metaforer. Förmågan att tänka analo giskt utvecklas 
genom refl ektion över  konstnärliga uttryck och annan 
yrkesverksamhet än den egna.

Det analogiska tänkandets kraft demonstrerades i en parallell 
läsning av Shakespeares Stormen och Strindbergs Ett dröm spel. 
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Vår förståelse för Calibans roll i Stormen fördjupas genom 
läsning av mötet mellan Offi ceren och Magistern i Ett dröm-
spel.276 I Bo Göran zons  läsning av Stormen symboli serar 
Caliban  det  praktiska intellektet. I vår kultur har den teore-
tiska kunskapen länge an setts som överlägsen den praktiska 
kunskapen, som om den praktiska kunskapen blott vore en 
tillämpning av den teore tiska kunskapen. Denna syn har 
påverkat tolkningar av Calibans roll där han som oftast 
har framställts som en primitiv och irrationell vilde. För 
Bo Göranzon symboliserar däremot Caliban tanken att 
den praktiska kunska pen, som inte nödvändigtvis behöver 
uttryckas i ord, är rationell, och än mer, att den står på egna 
ben. Med andra ord, för att vara användbar behö ver prak-
tiken inte rättfärdigas av teorin. Varför just Shakespeare?  
Hos de klassiska författarna kan vi ofta hitta en känslighet 
för och utmärkta ge staltningar av sprickan mellan språk 
och verklighet eller med andra ord sprickan mellan teori 
och praktik. I ett samtal mellan Indras Dotter och Diktaren 
i Ett drömspel svarar Indra på Diktarens upp maning att 
tala om sina känslor: ”Nej jag kan icke! Tror du att era ord 
kunna säga våra tan kar!”. På seminariet fi ck denna insikt en 
gestaltning i körens sång, en fl er dimensionell och  känslig 
väv av toner och rytmer, kompositörens tankar materialise-
rade i ett annat medium än ord.

I diskussionerna kring förhållandet mellan konst och 
vetenskap fram hålls ofta, så som jag har gjort i den föregående 
beskriv ningen, det som vetenskapen har att hämta hos kon-
sten. Här vill jag betona att erfarenhet från Dialogseminarier 
på Dramaten visar att påverkan i lika hög grad går även i 
den andra  riktningen. På ett dialogseminarium berättade 
regissören Karl Dunér om hur Dramatens skådespelare upp-
skattade utmaningar som de ställdes inför vid framförandet 
av komplicerade texter med fi losofi sk eller vetenskapsteo-
retiskt innehåll. Jag tyckte mig märka detsamma i Romeo 
och Julia-körens uppträdande. För kören var seminariet ett 
experi ment i vilket de kunde testa sina gränser; glädjen och 
lekfullheten i framfö randet var omisskännlig.
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Olika intryck av Dialogseminariet har nyligen förmedlats 
även i fest skriften Herr Bos akademi i artiklar skrivna av ett 
tjugotal personer, bland andra Anita Björk, Magnus Florin,  
Erland Joseph son, Georg Klein, Bodil Malmsten och Agneta 
Pleijel.277

Internationellt samarbete

Under åren har tre internationella konferenser i Dialog-
semi nariets regi (1988, 1993, 1998) skapat ett vitt förgrenat 
kontaktnät, där European Hu manities Research Centre vid 
universitetet i Oxford intar en framträ dande plats. Kon-
ferenserna har blivit en mötesplats för det som nu kallas den 
tredje kulturen, där humanister och naturvetare möts i en 
gemensam an strängning att fi n na de mänskliga kunskaps-
formernas beröringspunkter och utveck lings   möjligheter. 
Den första konferensen, Culture, language and arti fi cial intel-
ligence (1988), samlade 350 forskare från ett femton  tal län-
der. Konferensens tema var knutet till ett projekt inom 
ett forsknings pro gram om informationsteknologins konsek-
venser vid Europakommissio nen (COST 13 programmet). 
Tyst kunskap, som är ett centralt fenomen i stu dier av yrkes-
kunnande fi ck en speciell uppmärksamhet på konferensen. 
Efter  konferensen fördjupades kontakter med forskarkolle-
gor i första hand i Norge, England, Frankrike och Österrike. 
1988 års konferens initierade ett nytt internationellt projekt 
med inriktning på kunskapsteoretiska per spektiv på rela-
tionen mellan teori och praktik i arbete och utbildning. 
Tyngdpunkten inom projektet var att fördjupa förståelse av 
den praktiska kunskapens idéhistoriska bakgrund. Den fran-
ske encyklopedisten Diderot  blev projektets portalfi gur. Det 
genomförda arbetet inom Diderot-projektet presenterades 
vid en ny internationell konferens i Stockholm: Skill and tech-
no logy: On Diderot, education and the third culture (1993).

Den tredje konferensen hölls 1998. Konferensen hade två 
delar: Philo sophical dialogues och Dialogues on performing know-
ledge. Syftet med konferensens första del, Philosophical dialo-
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gues, var att stimulera samtida tänkare till arbete med den 
fi losofi ska dialogen som är en kraftfull form för refl ektion 
kring saker som vi vet men som är svåra eller omöjliga att 
ut trycka verbalt. På konferensen delades det också ut priser i 
den internatio nella tävlingen The Philosophical dialogues compe-
tition, som var ett ini tiativ av Dialog seminariet och European 
Humanities Research Centre vid universitetet i Oxford. Syf-
tet med konferensens andra del, Dia logues on performing know-
ledge, var att undersöka frågor relaterade till användning av 
konst och fi losofi  i bland annat ingenjörs utbild ningen.

De tre konferenserna har dokumenterats i bokserien ”Skill 
and Techno logy” utgiven på Springer Verlag, London samt 
i serien ”Com parative Criti cism”, utgiven av Cambridge 
University Press.

Yrkeskunnandets epistemologi har sedan 1975 utvecklats 
i sam  arbete med fi losofer som Tore Nordenstam  och Kjell S. 
Johannes  sen,  båda verk samma vid universitetet i Bergen, 
samt Allan Janik , verksam vid Brenner arkiv vid universite-
tet i Innsbruck. Dessa forskare har nu sedan mer än tjugo år 
tillbaka varit knutna till forskningsområdet. 

Under hela 90-talet har kontakter byggts upp även med 
fram stående forskningsmiljöer i England: The European 
Humanities Research Center i Oxford (professor Malcolm 
Bowie), Kingston University (professor Richard Ennals) , 
Open University (professor Jon Monk), samt School of 
Advanced Study vid University of London (professor Elinor 
Shaffer). Malcolm Bowie har i ett nära samarbete med av -
delningen för yrkeskun nande och teknologi deltagit i en 
serie seminarier på Konstfack som syf tade till att genom läs-
ning av Marcel Proust utveckla studenternas  fantasi. Detta 
samarbete kommer att dokumenteras i ett nummer av tid-
skriften Spelplats.

RoslagsAkademien och Roslagens sommarakademi

RoslagsAkademien grundades i april 1997 i Norrtälje. Bak -
grun den var er farenhet från sommarakademin i Norrtälje år 
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1996, arrangerad av Dialog seminariet, som kombinerade en 
internationell konferens (Culture and communication) med 
ett offentligt kulturellt evenemang. Forskare och konstnärer 
från miljön kring Dialogseminariet och avdelningen för 
yrkes kunnande och tekno logi har sedan dess medverkat i 
fl era av akademiens aktiviteter. Ett exempel är kursen Konst 
och ledarskap som hölls somma ren 2000. Clas Pehrssons  
föreläsning om musikalisk uppförandepraxis blev ett cen-
tralt bidrag på kursen.278 Förbindelsen mellan idéer kring 
uppförande praxis inom musiken och regiarbete inom tea-
tern samt ledarskap och tek nisk systemutveckling blev ett 
fortsatt fruktbart tema under sommaraka demin. Detta tema 
fördjupades inom ramen för Roslagens sommarakademi 
sommaren 2001. Kursen som Clas Pehrsson höll sommaren 
2001 kommer att ha en fortsättning som en 5 poängs dok-
torandkurs på KTH under år 2002. 

Kollegiet för forskning och utveckling på det 
konstnärliga området

Avdelningen för yrkeskunnande och teknologi har i juni 
2001 fått medel av Vetenskapsrådet för att tillsammans 
med institutionen Collegium Musi cum vid Kungliga Musik-
högskolan och Insti tu tionen för färg och form vid Konst-
fack bilda ett kollegium för forskning och utveckling på det 
konst närliga området. Syftet med bildandet av kollegier är, 
enligt Vetenskapsrå det, utveckling av forskning inom det 
konstnärliga området och andra om råden med konstnärliga 
inslag. ”Kollegierna är tänkta som nätverks orga ni sationer 
för forskare, lärare och studerande med grundexa men som 
är intresserade av att utveckla det som i internationellt 
språkbruk ofta brukar kallas ’practice- or performance based 
re search in the arts’”.279

Dialogseminariet och dialogseminariemetoden utgör kol-
legiets kärna. Den idémässiga grunden för kollegiets verk-
samhet är ana logier mellan olika grenar av skapande verk-
samhet.280 Musi ka lisk uppförandepraxis, ett perspektiv från 
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Kungliga Musik hög skolan, är ett exempel som kombinerar 
Dialogsemi na riets ”två ben” idéhistoria och språkfi losofi  
med samtidig fördjupning av frågor kring kreativitet och 
personligt uttryck på ett sätt som inte tidigare varit åtkomligt 
i Dialogseminariets forskningsmiljö. Inom studiet av musi-
kalisk uppförandepraxis studeras bland annat strategier för 
hur uppförandena av klassisk musik kan göras mer kreativa. 
Att ett kreativt uppförande av klassisk musik kom att upp-
fattas som problem beror på att framstående tolkningar av 
klassisk musik många gånger setts som model ler, som andra 
musiker började härma, och det resulterade i likriktning. 
Det har visat sig att studier av det historiska källmaterialet, 
i form av ursprung lig notskrift, information om tonsättar-
nas liv och efterlämnade skrifter, el ler samtida historia, kan 
hjälpa musiker till mer kreativa och personliga tolkningar. 
Detta har en direkt paral lell i studier av hur vetenskap fung-
erar, där Thomas S. Kuhns  be grepp paradigm fokuserar den 
likriktning som, på gott och ont, sker inom vetenskaper. 
Analogin till musikalisk uppförandepraxis har inspirerat till 
läsning av originalverk av tänkare som Descartes,  Montaigne  
och Wittgenstein  inom ramen för kursen Yrkeskun nande, 
fi lo sofi  och metod, där syftet med denna dialog med klassi-
ker bland annat har varit att stimulera forskare till kreativa 
tillämpningar av egna forsknings metoder. Samarbetet mel-
lan KTH och Kungliga Musikhögskolan, som eta blerades 
gen om två doktorand kurser under ledning av professor 
Clas Pehrs son  från Kungliga Musikhögskolan, fortsätter på 
samma spår genom kursen Kunskaps  utveckling inom konst-
närlig praxis som Clas Pehrsson håller på KTH under våren 
2002.

Det andra exemplet på analogi mellan skapande verksam-
heter är samar bete mellan Dialogseminariet och In   sti  tutionen 
för färg och form på Konst fack som startade hösten 1999. En 
pjäs med idéhistoria, fi losofi  och mate matik användes då som 
impuls för refl ektion i en kurs på Konstfack.281 Det genom-
förda projektet resulterade i texter av hög kvalitet och över-
tygande konstnärliga gestaltningar. Den senaste kursen, som 
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genomfördes på Konst fack hösten 2001, gjordes i samarbete 
med professor Malcolm Bowie från Oxford. Utgångspunkten 
i kursen var studenternas läsning av Marcel Proust, samt essä-
er om Proust. En kollektiv refl ektion kring läsningar skedde i 
form av dialogseminariemeto den under ledning av Malcolm 
Bowie. Utifrån den kollektiva refl ektionen och egna refl ekte-
rande texter gjorde studenterna konstnärliga gestaltningar 
som presenterades i en ut ställning. Projektet genomfört i 
samarbete med professor Bowie kommer också att dokumen-
teras i ett nummer av tidskriften Spelplats.

En ambition i kollegiets arbete är att tränga bakom de 
 vanliga föreställ ningarna om vad förhållande mellan konst 
och vetenskap består av, som brukar gå ut på att engage-
mang i konst och humaniora på något obestämt sätt hjälper 
vetenskapsmän i deras yrkesutövning, bland annat genom 
att göra dem mer kreativa. Idén som kommer att prövas i 
kollegiets arbete är att en lika stark påverkan kan ske även 
i den andra riktningen, från veten skap till konst, att denna 
påverkan sker genom dialog och genom refl ektion kring fi lo-
sofi , litteratur och idéhistoria, samt att refl ektionen gör både 
konstnärer och vetenskapsmän till bättre yrkes utövare. 

Ett av resultaten av kollegiets arbete kommer att vara ar -
tiklar och essäer med beskrivningar och preciseringar av hur 
denna ömse sidiga påverkan sker. Dialogseminariets interna-
tionella nätverk av forskare som arbetar i gränsfältet mellan 
konst och vetenskap har associerats till kollegiet. 

Dialogseminariets forsknings miljö – några nyckelord

dialogseminariet

1985 diskussion om arbete, språk, kultur, kunskap

tidskrifter

Dialoger 1986
Spelplats 2000 
Antologi med artiklar från Dialoger 2002
www.dialoger.se
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 forskning

Nordenstam  1968
Göranzon  1989
Perby  1995
Hoberg  1998
Hammarén  1999
Johannessen  1999 

ds metod

Tillämpningar: Combitech,  fallstudier, kurser, 
forskar skola
Nyckelord: impuls, minne, erfarenhet, berättelse, 
fantasi, begreppsbildning, metod

konferenser

1988 Tyst kunskap
1993 Diderot:  Den praktiska kunskapens idéhistoria
1998 Philosophical Dialo gues

böcker

Filosofi  och ingenjörsarbete
Springer böcker
www.dialoger.se

avdelningen vid kth

Forskningsämne 1995
Advanced Programme in Refl ective Practice, 1999
20-tal doktorander, samma metod
Forskarskola
Kollegiet
samarbete
Högskolor – institut
Näringsliv 

internationellt samarbete

Johannessen  (Norge)
Janik  (Österrike)
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Bowie (GB)
Shaffer (GB) 

Kurser och seminariedeltagarna

Kurser inom KTH Advanced Programme in Refl ective Practice 
– år 2000 till 2004: 

1. Managing Refl ective Practice (våren 2000)
2. Kreativa miljöer och ledarskap (hösten 2000)
3. Ideas and Entrepreneurship: Cultures in Dialogue 

(våren 2001)
4. Vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande och metod I (hösten 

2001)
5. Kunskapsutvekling inom konstnärlig praxis (våren 

2002, under led ning av professor Clas Pehrsson  från 
Kungliga Musikhögskolan)

6. Vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande och metod II (hös-
ten 2002)

7. Vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande och metod III (våren 
och  hösten 2003, våren 2004)

Ett 20-tal personer har gått programmets kurser. Flera av 
dessa har gått bara en eller två kurser. Jag begränsar min korta 
beskrivning av deltagarna till de 13 personer som har utgjort 
en kärna i doktorand gruppen och som har hängt kvar genom 
hela pro gram  met, var och en med en pågående fall studie 
kring  yrkes kunnande: fyra personer i le dande befattningar 
inom sy stem utveckling (män), två egna företagare med 
mark nadsföring och analys av marknads föring som specia-
litet (kvinnor), en innovationsforskare  (kvinna), en offi cer 
med ansvar för utvecklingen av  ledarskapsutbildningen vid 
försvarshögskolan (man), en person som forskar om äldre-
vård (kvinna), en lärare från KTH Learning Lab (man), en 
verksam hetsutveck lare från SIF (kvinna), en kvalitetskonsult 
verk sam inom IT (man), samt en forskare från Av delningen 
för yrkes  kunnande och teknologi vid KTH (man).
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Läsning i programmets kurser

Följande litteratur har använts som läsunderlag i dialog-
seminarierna inom KTH Advanced Programme in Refl ective 
Practice. Littera turen är gruppe rad efter respektive kurs. 
Oftast har det inte varit ett krav att läsa hela böcker efter-
som läsning med pennan i hand hand lar om att läsa lång-
samt och an teckna uppdykande förbindelser till egen erfa-
renhet, exempel, associatio ner och refl ektioner.

managing refl ective practice (våren 2000)

31 januari 2000:
Hammarén , Maria, Skriva:  en metod för refl ektion, Utbildnings-

förlaget Brevskolan, 1995
Hoberg , Christer (red.), Precision och improvisation, Stockholm: 

Dialoger, 1998, s. 5–25, 29–39
Dialoger: Vetenskap och konst, 50–51/1999
Buttimer, Anne, ”Kreativitet och miljö”, Dialoger: Dialogens 

väsen, 1/1986

21 februari 2000:
Göranzon , Bo (red.), Den inre bilden, tre kapitel: Laurikainen, 

”Vetenskapens möjlighet och dess gränser”; Janik , ”Hu -
man vetenskapernas kardinalproblem – oenigheten om 
begreppens innebörd”; Perby , ”Den inre väderbilden”

Larsson, Hans, Intuition, Stockholm: Dialoger, 1997 [1892]
Diderot , Denis, ”Instinkt”, Dialoger: Encyklopedi, 13/1989
Montaigne , Michel de, ”Om konsten att samtala”, Dialoger, 

21/1991

27 mars 2000:
Göranzon , Bo, Det praktiska intellektet, Stockholm: Carlssons, 

1990, kapitel ”Drömmen om det exakta språket” (s. 69–
98)



227Bilagor

Sällström , Pehr, Sinnena ljuger inte, Stockholm: Dialoger, 
1999, avdelning ”Datorer, språk och mänskligt tänkande” 
(s. 111–154)

2 maj 2000:
Diderot , Denis, Skådespelaren och hans roll
Johannessen,  Kjell S., Praxis och tyst kunnande, Stockholm: 

Dia lo ger, 1999, kapitel 1 ”Tankar om tyst kunskap” 
(s. 15–42)

5 juni 2000:
Gyllenpalm, Bo, ”Ingmar Berman och kreativt ledarskap”
Johannessen , Kjell S., Praxis och tyst kunnande, kapitel ”System-

teori versus refl ekterande praxis”
Pålshaugen, Øyvind, ”The use of words”

kreativa miljöer och ledarskap (hösten 2000)

11 september 2000:
Läsning av alla idéprotokoll från den föregående kursen. 
Två varianter till skrivuppgift: (1) en jämförelse av de tidiga 
och senare protokollen, (2) läsa protokollen med pennan i 
hand

2 oktober 2000:
Göranzon , Bo, Det praktiska intellektet, kapitel ”Drömmen 

om det exakta språket”
Göranzon , Bo & Karlqvist, Anders, Bortom all visshet
Wilde , Oscar, ”Utdrag ur Kritikern som konstnär”, Dialoger: 

Filosofi ska dialoger, 34–35/1995
30 oktober 2000:
Backlund, Göran, ”Smärtan motiverar – ibland”, 2000, essä, 

opublicerat, skrivuppgift i kursen Managing Refl ective 
Practice

Göranzon , Bo, Spelregler – om gränsöverskridande, avsnittet 
”Gör inga anteckningar”
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Hammarén , Maria, ”Lyssnande är hårt arbete”, i Den inre tea-
tern: fi losofi ska dialoger 1986–1996, Stockholm: Carlssons, 
1996

20 november 2000:
Göranzon , Bo, Spelregler: om gränsöverskridande, avsnitten 

”Tyst kunnande och risker”, ”Göranzon som sommar-
värd”, ”Gör inga anteckningar”, ”Enigmakoden”, ”Bort-
om all visshet”

11 december 2000:
Hammarén , Maria, Ledtråd i förvandling: om att skapa en 

refl ekterande praxis, Stockholm: Dialoger, 1999, kapitlet 
”Språket i spel”

ideas and entrepreneurship: cultures in dialogue 
(våren 2001)

12 februari 2001:
Sjunnesson , Jan, ”Kreativa miljöer”, skrivuppgift
Danielson, Albert, ”Ledarskap över och i Banverket”, i 

Danielsson  & Holmberg (red.), Ledarskapets olika skepna-
der: exemplet Hallandsås, Lund: Studentlitteratur, 2002

12 mars 2001:
Fritz, Martin; Gullers, Peter; Hammarén , Maria, Det indu-

striella Sverige: kunskapsarvet 1897–2002, Stockholm: Dia-
loger, 2002

Ennals , Richard, ”Art and wealth: Philosophical dialogue”, 
orig. in AI & Society, Vol. 11, Nos. 3–4, 1997

26 mars 2001:
Heldagsseminarium, Industrial Society, London

27 mars 2001:
Heldagsseminarium, Institute of English Studies, School 

of Ad vanced Study, University of London, The Writer 
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and New Tech nologies in the Twentieth Century: H. G. 
Wells and Science Fiction

28 mars 2001:
Heldagsseminarium vid Open University, Milton Keynes, 

England
Monk, John, ”On rules”, dialogue
Monk, John, ”Gorgias and the Cyborg”, 2001
Petre, Marian, ”Programming paradigms and culture: impli-

cations of expert practice”

29 mars 2001:
Heldagsseminarium, All Souls College, Oxford
Proust, Marcel, På spaning efter den tid som fl ytt: del 1, Swanns 

värld, Stockholm: Bonnier, 1993

kunskapsutveckling inom konstnärlig praxis 
(våren 2002)

Första tillfället:
Pehrsson , Clas, ”Musikalisk uppförandepraxis”, Dialoger 

55/2000, 
Pehrsson , Clas, ”I en död mästares sällskap”, Dialoger 60/2001
Quantz, J. J. ”Om egenskaperna som fordras av en som vill 

ägna sig åt musiken”, i översättning av Clas Pehrsson , 
Dialoger 60/2002 [1789]

Påföljande fyra tillfällen:
Bergman , Ingmar, Laterna Magica, vid fyra tillfällen lästes 

valda delar av boken med pennan i hand, med påföljande 
dialogseminarier

vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande och metod i 

(hösten 2001)

17 september 2001:
Quantz, J. J. ”Om egenskaperna som fordras av en som vill 
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ägna sig åt musiken”, i översättning av Clas Pehrsson , 
Dialoger 60/2002 [1789]

1 oktober 2001:
Göranzon , Bo, sektionerna ”Spelöppning” och ”Att utforska 

yrkeskunnande” i Spelregler: om gränsöverskridande, Stock-
holm: Dialoger, 2001

Montaigne , ”Om erfarenheten”, Essayer, Bok 3, Atlantis, 1994

15 oktober 2001:
Descartes , René, ”Avhandling om metoden”, i Valda skrifter, 

Stockholm: Natur och Kultur, 1998
Göranzon , Bo, sektion ”Yrkeskunnande och fi losofi ”, i Spel-

regler: om gränsöverskridande, Stockholm: Dialoger, 2001

29 oktober 2001:
d’Alembert, Jean Le Rond, Inledning till Encyklopedin, Car-

mina, 1981 [Paris 1751]
Diderot , Denis, ”d’Alemberts dröm”, i Dialoger 58–59/2001 

[Paris 1769]
Göranzon , Bo, sektion ”Yrkeskunnande och konst”, i Spel-

regler: om gränsöverskridande, Stockholm: Dialoger, 2001

11–12 november 2001:
Heldagsseminarium med prof. Malcolm Bowie, All Souls, 

Oxford Proust, Marcel, Venedig-Padova-episoden i På 
spaning efter den tid som fl ytt: del 6, Rymmerskan, Stockholm: 
Bonnier, 1993

Danius, Sara, Prousts motor, Stockholm: Bonnier, 2000
26 november 2001:
Göranzon , Bo, sektion ”Yrkeskunnande och metod”, i Spel-

regler: om gränsöverskridande, Stockholm: Dialoger, 2001
Wittgenstein , Ludwig, Om visshet, Stockholm: Thales, 1992 

[Blackwell, 1969]
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vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande och metod ii 
(hösten 2002)

14 oktober 2002:
Gadamer , Hans-Georg, Sanning och metod i urval, Göteborg: 

Daidalos, 1997.

28 oktober 2002:
Descartes , René, ”Avhandling om metoden”, i Valda skrifter, 

Stockholm: Natur och Kultur, 1998

25 november 2002:
Leibniz , Gottfried Wilhelm, ”Om et universelt tegnsystem”, 

i norsk fi losofi sk tidskrift AGORA, nr 3–4 (1990)
Leibniz , Gottfried Wilhelm, Den förutbestämda harmonien, ett 

urval av Leibniz’ skrifter, Stockholm: Björck & Börjesson, 
1927

16 december 2002:
d’Alembert, Jean Le Rond, Inledning till Encyklopedin, Car-

mina, 1981 [Paris 1751]

4 mars 2003
Gudmundsson, Einar Már, Fotspår på himlen, roman, 2001
Gudmundsson, Einar Már, Drömmar på jorden, roman, 2002

vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande och metod iii  
(våren och hösten 2003, våren 2004)

våren 2003
Asplund, Johan, Genom huvudet, Göteborg: Korpen, 2002
Diderot , Denis, Skådespelaren och hans roll, Prisma, 1963

hösten 2003
Galilei , Galileo, Dialogen om de två världssystemen, Stockholm: 

Atlantis, 1993
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Kleist, Heinrich von, ”Om tankarnas gradvisa tillkomst vid 
talet”, Dialoger 64/2002

Weihe Richard, ”Den maskerade skådespelaren och den icke-
maskerade texten: utkast till en maskens fi losofi ”, Dia loger 
37/1996

våren 2004
Bergendal , Gunnar, ”Ansvarig handling: uppsatser om yrkes-

kunnande, vetenskap och bildning”, Dialoger 67–68/2003
Göranzon , Bo, Spelregler: om gränsöverskridande, Stock holm: 

Dialoger, 2001

vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande och metod iv  
(hösten 2004 – våren 2005)

Beer , Gillian, Darwin ’s Plots, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2000

Darwin , Charles, Menniskans härledning och könsurvalet, Stock-
holm: Bonniers, 1872, original The descent of man, 1871

Darwin , Charles, Om arternas uppkomst, svensk översättning 
1871, Stockholm: L. J. Hiertas, original 1859

Ginzburg, Carlo, Ledtrådar: essäer om konst, förbjuden kunskap 
och dold historia, i Stockholm: Häften för kritiska studier, 
1989

Mouwitz, Lars, Filosofi : en lärobok, Gleerups utbildning AB, 
1997

Utöver de ovanstående texterna omfattade läsningen även 
de enskilda deltagarnas avhandlingsutkast.
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Noter

inledning

1 Med ”min ingenjörsutbildning” menar jag mina studier vid civilingenjörs-
programmet i maskinteknik vid Universitetet i Zagreb, år 1986–91, men 
något av detta har jag också upplevt vid KTH då jag gick kurser i maskin-
teknik hösten 1992.

2 När jag framöver talar om ”forskningsområdet” eller ämnet ”yrkeskun-
nande och teknologi”, menar jag ämnet som genom Bo Göranzons  profes-
sur formellt inrättades vid KTH i Stockholm år 1995. Forskningsområdet 
hade dessförinnan varit under utveckling sedan mitten av 1970-talet.

det tidiga metodtänkandet inom forskningen om yrkes-

kunnande och teknologi

3 Se Bo Göranzon , Det praktiska intellektet, 1990, kapitel 1. De tidiga fallstu-
dierna var den vid byggnadsföretaget HSB:s Riksförbund, där man gjorde 
ett försök att rationalisera bort VVS-teknikernas beräkningar genom 
att överföra beräkningsarbete till ett datasystem, samt fallstudien vid 
Lantbruksnämnderna, där man försökte datorisera delar av skogsmästar-
nas kvalifi cerade arbetsuppgifter. 

4 Bo Göranzon  (red.), Datautvecklingens fi losofi , 1983.

5 Anna Hart, ”Knowledge Acqusition for Expert Systems”, i Bo Göranzon  
& Ingela Josefson  (red.), Knowledge, Skill and Arti.cial Intelligence, Berlin: 
Springer Verlag, 1988. Även Göranzon, 1990a, ger exempel på socialpsy-
kologiska förklaringar till svårigheter att få experter att tala om sin kun-
skap, s. 24 ff, s. 56 ff.
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6 Göranzon  (red.) 1983.

7 Att tala om tyst kunskap kan låta motsägelsefullt. Filosofen Lars Herzberg 
förkastar exempelvis idén om att det går att tala om tyst kunskap som en 
självmotsägelse (föredrag ”Wittgenstein  och fi losofi n” på Södra Teatern i 
Stockholm den 27 oktober 2003). Om hur och varför det går att tala om 
tyst kunskap återkommer jag till i slutet av detta kapitel, samt i kapitel 3.

8 Ordet ”kunnande” är ett medvetet val för att betona att praktisk kunskap 
är dynamisk och situationsbunden till skillnad från den så kallade påstå-
endekunskapen som uteslutande kan förmedlas i skrift.

9 Allfa-utredningen: Fallstudie inom PAAS-projektet – en lägesrapport, Stockholm:
Arbetslivscentrum, 1979:14.

10 För en utförligare beskrivning av Kjell S. Johannessens arbete med begrep-
pet tyst kunskap och hans medverkan i Göranzons  forskningsprojekt se 
inledning till Kjell S. Johannessen , Praxis och tyst kunnande (1999), samt 
”Tyst kunskap – en tillbakablick”, i Herr Bos akademi, bilaga till Dialoger, 
58–59/2001, av samma författare.

11 Johannessen  1999, s. 15–20.

12 Jämför kapitlet ”Postscript 1969” i 1970 års och senare utgåvor av Thomas 
S. Kuhns  klassiska studie The Structure of Scientifi c Revolutions i vilket han 
diskuterar hur en forskare inom naturvetenskap tänker vid tillämpningen 
av generella lagar på enskilda fall. Hans analys huvuddrag motsvarar 
fi losofen Hubert Dreyfus  analys av expertens kunnande som han bland 
annat presenterat i artikeln ”Is Socrates to Blame for Cognitivism” i 
Bo Göranzon  och Magnus Florin  (red.) Artifi cial Intelligence, Culture and 
Language: On Education and Work, Springer-Verlag, 1990.

13 Kuhn  utvecklar denna tanke i ”Postscript 1969” i ett försök att preci-
sera begreppet paradigm efter den massiva kritiken begreppet utsattes 
för efter första utgåvan av The Structure of Scientifi c Revolutions. Hans 
användning av begreppet paradigm kan, enligt Kuhn, grupperas kring två 
olika innebörder. Den första är den ”sociologiska”, och den andra ”para-
digm som exemplarisk bedrift” i vetenskaplig problemlösning. Den andra 
meningen kallar Kuhn den mest originella, men också mest missförstådda, 
aspekten av sin bok. Den andra meningen, i vilken han explicit talar om 
tyst kunskap och analogiskt tänkande, belyser han genom en beskrivning 
av hur Newtons andra lag gestaltas i Galileis, Huygens och Bernoullis 
lösningar på mekanikens problem, samt hur dessa lösningar kom till 
stånd tack vare analogiskt tänkande och inte genom deduktion. Han gör 
med andra ord det analogiska tänkandet till den viktigaste ingrediensen i 
vetenskaplig rationalitet. ”Scientists solve puzzles by modeling them on 
previous puzzle solutions, often with only minimal recourse to symbolic 
generalisations. ” Thomas S. Kuhn, ”Postscript 1969”, The Structure of 
Scientifi c Revolutions, 3:rd ed., Chicago: The University of Chicago Press, 
1996, s. 174 ff.

14 Johannessen  1999, s. 39.
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15 A. a. s. 115.

16 A. a.  s. 104.

17 A. a.  s. 40.

18 A. a.  s. 93.

19 A. a. s. 10.

20 A. a. s. 122–123.

21 Pehr Sällström , ”En kommentar rörande den tysta kunskapen och språkets 
gränser”, Dialoger 9/1989.

22 Jämför Hammaréns  uttryck ”att sätta tyst kunskap i rörelse”, som förut-
sätter en insikt om att tyst kunskap inte går att omvandla till verbal eller 
regelbaserad explicit kunskap. Göranzon  2001, s. 13.

23 Ett illustrativt exempel som Nonaka och Takeuchi beskriver i detalj är kon-
struktionen av Matsushitas hushållsassistent ”Home Bakery”. Nonaka & 
Takeuchi, The Knowledge Creating Company, New York: Oxford University 
Press, 1995, kapitel 4.

24 Allan Janik , Kunskapsbegreppet i praktisk fi losofi , Stockholm: Symposion, 
1996.

25 Føllesdal , Dagfi nn; Walløe, Lars; Ellster, Jon, Argumentationsteori språk och 
vetenskapsfi losofi , Thales, svensk utg. 1993, orig. utg. Oslo 1990.

26 Føllesdal , m.fl . 1993, s. 60–66.

27 Göranzon  1990a, s. 17.

28 Göranzon  1990a, s. 100–104. Symposiet arrangerades av Bo Göranzon 
och fi losofen Tore Nordenstam  i mars 1975. Alf Sjöbergs uppsättning av 
Bertolt Brechts  Galilei  blev en förbindelse till temat yrkesetik som kunde 
belysas genom pjäsen. Att dra förbindelse till en teaterpjäs i ett företags-
ekonomiskt sammanhang är ett tidigt exempel på Bo Göranzons arbete 
med litterära impulser. Symposiet är dokumenterat i Bo Göranzon (red.), 
Ideologi och systemutveckling, 1978. Samtalet som följde efter Alf Sjöbergs 
inledning kan ses som ett tidigt dialogseminarium. Bo Göranzon har vid 
fl era tillfällen betonat att symposiet kunde organiseras tack vare att institu-
tionen för Industriell ekonomi under professor Albert Danielssons ledning 
hade utvecklats till en miljö öppen för fi losofi sk refl ektion. Grundbulten i 
denna utveckling var en kollokvieserie som Albert Danielsson  drev i sam-
arbete med Håkan Törnebom, professor i vetenskapsteori vid Göteborgs 
universitet (samtal med Albert Danielsson den 3 februari 2004). Det andra 
symposiet hade temat ”Konst och samhällsförändring”. Detta symposium 
fi nns dokumenterat i Bo Göranzon, Inge Jonsson och Arne Mellberg, 
Konst och samhällsförändring: ett samtal i Sigtuna 7–8 oktober 1977, Rapport nr 
10, SALFO/ FRN, 1978. Se även Göranzon 2001, sektion Bakgrund, s. 11 
ff.

29  Adrian Ratkić, ”Dialogseminariets forskningsmiljö”, Dialoger 62/2002.

30 Bo Göranzon  formulerar inte uttryckligen några hypoteser. Hypotes-
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formuleringen i samband med läsningen av hans avhandling är min egen.

31 Härmed inte sagt att naturvetenskaplig observation inte förutsätter tolk-
ning.

32 Tore Nordenstam  diskuterar i artikeln ”Om metoden. Fragment ur ett 
samtal 1973”, publicerad i Herr Bos akademi, bilaga till Dialoger 58–59/2001, 
s. 72, hur en tolkning kan valideras inom handlingstolkande hermeneu-
tiska discipliner.

33 A. a. s. 75.

34 Allan Janik , ”The Value of Bo Göranzon ’s Research”, KTH-Indek: 
Yrkeskunnande och teknologis arkiv, 1995. Skriften är Allan Janiks sam-
manfattning av utvärderingen av Bo Göranzons forskning som genom-
fördes inför inrättandet av professuren i yrkeskunnande och teknologi 
år 1995. Sakkunniga var Svante Nordin, professor i idéhistoria, Gunnar 
Bergendal , professor emeritus, f.d. rektor för lärarhögskolan i Malmö, Klas 
Cederwall, professor vid KTH Väg och vatten, samt Jerker Lundequist, 
professor vid KTH-Arkitektur.

35 Tore Nordenstam , ”Förståelse och förändring”, i Ideologi och systemutveck-
ling, Bo Göranzon  (red.), Lund: Studentlitteratur, 1978.

36 A. a.  s. 98–99.

37 Professor Gunnar Bergendal  har upplyst mig om att sociologen Pierre 
Bourdieu formulerar en intressant kritik av enkäten som metodologiskt 
verktyg i boken Pascalian meditations, Cambridge: Polity Press, 2000. Jag 
har tyvärr inte möjlighet att inom ramen för denna studie fördjupa mig i 
Bourdieus text.

38 Se tidigare avsnitt om hypoteser.

39 Maja-Lisa Perby  använder sig exempelvis varken av konst eller fi losofi  för 
att stimu lera sina informanters refl ektion kring eget yrkeskunnande. För 
vidare dis kussion om refl ektion som drivs med hjälp av konstnärliga och 
fi lo sofi ska impul ser eller masker se kapitlet KTH Advanced Programme in 
Refl ective Practice.

40 Adrian Ratkić, Dialogseminariets forskningsmiljö, forskningsrapport, Stock -
holm: KTH-INDEK, 2002. Delar av denna rapport återges som bilaga till 
denna avhandling.

dialogseminariemetoden

41 Tore Nordenstam , Från konst till vetenskap, Stockholm: Carlssons, 1994, s. 31.

42 Metodens åtta moment återges från Maria Hammarén,  Ledtråd i  förvandling, 
1999, s. 66–81.

42a Jfr Janik,  1996, s. 119

43 Att kritiken är strängt förbjuden framgår inte tydligt i Maria Hammaréns  
av hand ling. Likaså att deltagarnas inpass i dialogen bör  hållas korta, i alla 
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fall när ordet en för sta gång vandrar runt bordet, för att alla ska få möjlig-
het att lämna sin kommentar. Detta och andra praktiska detaljer viktiga 
för genomförande av en serie dialogseminarier har formulerats tydligare 
senare, i en intern skrift med titeln ”Dialogseminariemetodik – bakgrund 
och manual”, KTH-INDEK, 2004. Skriften kan laddas ner från www.
dialoger.se, länken Forskning. 

44 Konstnärlig verksamhet i Bo Göranzons  fall betyder litteratur och teater. 
Sättet att leda metoden är förankrat i Bo Göranzons egen bakgrund som 
humanist och regissör. Som ung hade han studerat teaterhistoria samt 
arbetat som regiassistent hos Dramatens regissör Per-Axel Branner. En 
annan stor inspirationskälla som har satt djupa spår i di alogseminarie-
metoden är regissören Alf Sjöbergs sätt att tänka kring sina teateruppsätt-
ningar. Han var känd för sin bildning och förmågan att tänka i analogier, 
till exempel att läsa Moliére genom Strindberg, och på detta sätt skapa 
oväntade insikter. Ett prov på Sjöbergs sätt att tänka återfi nns i hans essä-
samling Teater som besvärjelse (1982).

45 Idéprotokoll har fl era funktioner till vilka jag återkommer i kapitlet KTH 
Advan ced Programme in Refl ective Practice.

46 Jan Sällström  använde ordet ”trattkantarelleffekten” i  arti keln ”Jämförande 
metodik i patologi och medicinsk diagnostik”, Dialoger 36/1996, s. 61, för 
att beskriva den plötsliga förvandlingen av seendet hos patolo ger som 
letar efter tecken på sjukdom. I arbetet på Combitech  in fördes begreppet 
medvetet av Bo Göranzon  som såg att det fanns en  analogi mellan patolo-
gernas och systemutvecklarnas arbete.

47 ”Träffande ur de berördas synpunkt” är det första kriteriet i Tore Norden-
stams  formule ring av tre kriterier för prövning av ”validiteten i handlings-
tolkande her meneu tiska discipliner”, i Bo Göranzon  (red.), ”Om  validering 
i hermeneutisk forskning”, Ide ologi och systemutveckling, 1978

48 Maria Hammarén , ”Yrkeskunnande, berättelser och språk”, Dialoger 61/ 
2002

49 Denna syn på begreppsbildning hör till Wittgensteintraditionen inom 
språkfi losofi n. Filoso fen Kjell S. Johannessen  har i en rad artiklar samt i 
boken Praxis och tyst kunnande utvecklat Ludwig Wittgensteins  begrepp om 
praxis genom en diskussion av dess betydelsekonsti tutiva roll i begrepps-
bildningen samt dess förbindelse med kunskapsbegreppet.

50 Baudelaire, citerat efter Maria Hammarén,  ”Yrkeskunnande, berättelser 
och språk”, Dialoger 61/2002. Artikeln innehåller mer än den tankelinje 
som pre senteras här. Den tar upp frågan om minnets natur, förhållandet 
mellan refl ektion och praxis, yrkeskun nandets natur och annat.

51 Här kan det vara intressant att anmärka att dessa föreställningar om 
minnets na tur tange rar aktuella föreställningar inom dagens medvetan-
deforskning. Gerald Edelman,  nobelpristagare i medicin år 1972, hävdar 
i boken Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of the Mind (1992) att ingen 
till våra dagar har bättre formule rat en hypotes om medvetandets och min-
nets natur än fi losofen Denis Diderot  i dialogen d’Alemberts dröm.
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52 Med ”kollektiv” menar jag gemensam, snarare än ”samlad” eller ”summa 
en skilda delar”.

53 Hammarén  1999, s. 49

54 Hammarén  1999, kapitlet ”Att se med språket”

55 Bo Göranzon , Spelregler, 2001, s. 167

56 Jan Sjunnesson,  tekn. lic., arbetar som konsult på Combitech  Systems och 
fors kar inom yrkeskunnande och teknologi kring ledarskapets praktik. 
Exemplet som jag be skriver här har jag hört Jan berätta om under kursen 
Vetenskapsfi losofi , yr keskunnande och metod.

57 Skillnaden mellan ”impuls” och ”bakgrundstexter” tar jag upp i avsnittet 
”Förbere delse – om val av masker”.

58 Jan Sjunnesson,  Spindeln i nätet: en studie i ledarskap och analogiskt seende, 
lic. av handling, Stockholm: KTH – Industriell ekonomi och organisation, 
2003, s. 89

59 För att vara på det klara: Dialogseminariemetoden tillämpas på Combitech  
Systems fortfarande efter mönsterexemplets förebild, samt i fl era andra 
varianter. Jan Sjunnessons tillämpning som jag har tagit upp här är bara 
en av dessa varianter och jag är övertygad om att Jan själv är väl medveten 
om skillnaderna. Se kommande lic. av handling av Niclas Fock,  planerad att 
publiceras i juni 2004, för en utförlig beskrivning av diverse situationer i 
vilka dialogseminariemetoden idag används vid Combitech Sys tems.

60 Till refl ektionens karaktär återkommer jag i kapitlet KTH Advanced Pro-
gramme in Refl ective Practice.

61 Walter Bryce Gallie, ”Essentially contested concepts”, i Proceedings of the 
Aristote lian Society, New Series, vol. LVI, 1955–1956 (1956)

62 Elisabeth Broman, min forskarkollega, som har utfört en serie dialogse-
minarier på den fackliga organisationen SIF (se hennes lic. avhandling 
Sprickor i gemenskapen, Stockhom: KTH-Indek, 2004) har motsatt sig 
min användning av ordet ”strid” i sam band med diskussionen av oenig-
heten kring användningen av dialogseminariemetoden eftersom hon inte 
upplevt sig strida för innebörden i sin egen användning av metoden. Gallie 
använder ordet ”contest” som översätt till svenska betyder  ”strida, tävla, 
konkur rera”. Eftersom jag anser att Gallies modell är  tankeväckande i den 
meningen att den belyser vissa aspekter som kan leda till oenighet kring 
innebörden i dialogseminarie metodens användning och eftersom jag just 
nu inte kan hitta ett bättre ord än ”bestrida” för Gallies ”contest” behåller 
jag orden ”strida” och ”bestrida”.

63 Maria Hammarén  har dragit min uppmärksamhet till att det inte är 
självklart att idépro tokoll kan kallas för begrepp. Inom Wittgenstein-
traditionen är begrepp, som Kjell S. Johannessen  uttryckt det, ”en  knippe 
historiskt etablerade handlingssätt”. Det vill säga ett ords betydelse fast-
ställs  snarare genom sättet som ordet används på inom en viss praxis 
än genom defi nitioner och förklaringar. I enlighet med detta kan man 
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fråga sig om det fi nns en praxis för användning av ordet idéproto koll. 
Beteck ningen var hur som helst menad som ett exempel på vilket ett 
praxis  skulle kunna etab leras. Av den anledningen och av anledningen att 
Gallies  ”con cept” brukar översättas som ”begrepp” be håller jag uttrycket 
”begrepp” för idé protokoll.

64 Allan Janik , ”Humanvetenskapernas kardinalproblem – oenigheten om 
begreppens innebörd”, i Cordelias tystnad, 1991, s. 29–33.

65 Om svårigheterna att genom defi nitioner försäkra sig om att begrepp 
kommer att använ das korrekt i olika sammanhang och Wittgenstein-
traditionens svar på hur dessa svårigheter hanteras i praktiken se Kjell S. 
Johannessen , Praxis och tyst kunnande (1999). Citatet är från s. 97.

66 Gallie 1956, s. 180

67 A. a.  s. 197

68 A. a.  s. 192

kth advanced programme in refl ective practice

69 Kurser inom KTH Advanced Programme in Refl ective Practice mellan år 
2000 och 2004: Managing Refl ective Practice (våren 2000), Kreativa mil-
jöer och ledarskap (hösten 2000), Ideas and Entrepreneurship: Cultures 
in Dialogue  (vå ren 2001), Veten skapsfi losofi , yrkeskunnande och metod I 
(hösten 2001), Kunskaps utveckling inom konst närlig praxis (våren 2002, 
under ledning av profes sor Clas Pehrsson  från Kungliga  Musikhög sko lan), 
samt Vetenskapsfi losofi , yrkes kunnande och metod II (hösten 2002) och 
III (våren och hösten 2003, våren 2004) och Vetenskapsfi losofi , yrkes-
kunnande och metod VI (hösten 2004–våren 2005), se s. 232.

70 Exempel på en systematisering av ”den kaotiska verkligheten”  presenteras 
i Elisabeth Bromans licentiatavhandling Sprickor i gemenskapen, 2004, som 
handlar om den fackliga or ganisationen SIF:s försök att anpassa sig till en 
förändrad omgiv ning. 

71 Anne Buttimer, ”Kreativitet och miljö”, Dialoger 1/1986

72 Så kallade konstitutiva regler kan etableras bara genom exempel på regel-
föl jande. Dessa exempel förmedlar tyst kunskap till skillnad från formella 
föreskrif ter som för medlar explicita regler. För en fördjupad diskussion 
med exempel se kapitlet ”Tacit Knowledge” i Bo Göranzon  och Magnus 
Florin  (red.), Artifi cial Intelligence, Culture and Language, Springer-Verlag, 
1990.

73 Om metaforernas roll i vardagliga och vetenskapliga sammanhang se 
Allan Janik,  The Use and Abuse of Metaphor, Stockholm: Dialoger, 2003. 
Skåde spelar konst som modell för yr keskunnande diskuteras i sektionen 
”Acting as a Model for Skill” i Bo Göranzon  (ed.), Skill, Technology and 
Enlighten ment: on Practical Philosophy. Boken dokumenterar en internatio-
nell konferens som kretsat kring Denis Diderots fi losofi . Temat ledarskap 
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har diskuterats vid konferensen Dialogues on Performing Knowledge, arrang-
erad 1998 i Stock holm.

74 Konstens roll har utforskats och utforskas fortfarande vid Dialog semi-
nariet vid Kung liga Dramatiska Teatern i Stockholm. Dialogsemina riet 
grundades 1985 av matemati kern och arbetslivsforskaren Bo Göran zon,  
författaren Magnus Florin  och fysikern och författaren Pehr Säll ström  med 
tanken att fördjupa den offentliga diskussionen om ar bete, språk, kultur 
och kunskap. Seminariet kan liknas vid ett hu manistiskt laboratorium 
i vilket den så kallade tredje kulturen utforskas på teaterns scen genom 
refl ektion och dialog sammanvävda med konstnärliga inslag.

75 Maria Hammarén  sammanfattar det så här på en OH-bild i sitt under-
visningsmate rial, KTH 2004: ”Omdömet arbetar i realtid, är hänvisad 
till analogiskt tänkande och kvali teten bestäms av förmågan att se och 
 urskilja. Skillnaderna spelar lika stor roll som lik heterna. Vi måste hela 
tiden pröva våra analogier, alla analogier blir falska i en viss kontext.”

76 Jämför Bo Göranzon,  Spelregler – om gränsöverskridande, Stockholm: Dia log-
er, 2001, s. 147, där Göranzon med utgångspunkt i Stravinskijs Musi kalisk 
poe tik, refl ekterar kring förhållandet mellan regler och skapande: ”En 
upp  fö ran de praxis ut vecklas som en uppsättning regler i efterhand säger 
Stravinskij. Den har monilära som idag lärs ut i skolorna förestavar regler 
som hänför sig till verk som framförts långt in nan reglerna kom till, och 
vilkas upphovsmän ingenting visste om dessa regler.”

77 Se Clas Pehrsson , ”Musikalisk uppförandepraxis”, Dialoger 55/2000 samt 
Adrian Ratkić, ”Analogi och musik”, Dialoger 60/2001.

78 Klaus Nielsen & Steinar Kvale (ed.), Mästarlära: lärande som social  praxis. 
De två studierna om nobelpristagarnas biografi er och utbildning: H. 
Zucker man, Scientifi c elite, New York: Free Press, 1977 och R. Kanigel, 
Apprentice to Ge nius: The making of Scientifi c Dinasty, New York: Macmillan, 
1986.

79 Om Sokrates utfrågning av Euthyphro se Hubert L. Dreyfus,  ”Is Socrates 
to Blame for Cognitivism” i Artifi cial Intelligence, Culture and Language: On 
Edu cation and Work, Springer-Verlag, 1990, pp. 225–228. Om Leibniz  och 
vår tids dröm om tänkande datorer se Bo Göranzon , The Practical Intellect: 
Computers and Skills, Springer-Verlag & UNESCO, 1993, s. 41. Om Diderots 
D’Alemberts dröm som modell för dagens forskning om medvetande, minne 
och språk se Gerald M. Edelman , Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of 
the Mind, 1992.

80 Se till exempel det första numret av tidskriften Dialoger, 1/1986: Dialogens 
vä sen.

81 Johan Berglund och Ulrika Tillberg, Dialoger i litteraturen: en studie av dialog-
begrep pet speglat i tre författarskap, Research Paper Series, Stockholm School 
of Eco nomics, 1991/1

82 Göranzon  1990a, s. 26–27 och Berglund och Tillberg 1991, s. 18 (Bill 
Isaacs dialogbe grepp).
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83 Bo Göranzon  m.fl ., Perspektiv på datasystemutveckling, Lund: Student littera -
tur, 1978

84 Leif Zern , ”Dialogen hos Shakespeare ”, Dialoger 1/1986, s. 30

85 Ludwig Wittgenstein,  Filosofi ska undersökningar, Stockholm: Thales, andra 
tryck ningen 1992 [1978], orig. 1953

86 Marian Hobson,  ”Diderot,  implicit kunskap och arkitektur: upplevda 
analogier”, Dialo ger 30–32/1994

87 Om hur vi tänker i yrkesmässiga och konstnärliga sammanhang se Kjell 
S. Johannessens artiklar ”Det analogiska tänkandet”, Dialoger 50–51/1999 
och ”Konst, fi losofi  och intransitiv förståelse”, Dialoger 34–35/1995.

88 Ingela Josefson  vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola 
använ der egna föreläsningar för att förmedla maskens perspektiv till semi-
narie delta garna. Se ex empelvis hennes bok Läkarens yrkeskunnande, Lund: 
Studentlittera tur, 1998. Bo Göranzon  och Clas Pehrsson  har i dialogsemi-
narierna vid Kungliga musikhögskolan år 2003 använt dokumentärfi lmen 
Aktörens läte, i vilken skåde spelaren Ernst Hugo Järegård talar om och 
demonstrerar sitt eget yrkeskunnande.

89 Peter Tillberg  (red.), Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi, Stockholm: 
Dialoger, 2002.

90 ”Impuls” behöver inte vara en text. Det kan vara en fi lm, en teaterföre-
ställning eller musik.

91 Hammarén  1999. Hela kapitlet ”Nya liknelser” ägnas åt begreppet refl ek-
tion och frågan om hur refl ektionen väcks till liv och drivs. Tankar om 
Montaignes inre dialogiska tea ter utvecklas i Allan Janik , ”Montaigne  som 
inre teater”, i Magnus Florin  och Bo Göranzon  (red), Den inre teatern: fi lo-
sofi ska dialoger 1986–1996, Stockholm: Carlssons, 1996. Tidigare publicerat 
i Dialoger, 21/1992.

92 Observera att här fi nns en skillnad mellan forskningsområdets syn på 
refl ektion och det som Donald Schön  kallar ”refl ection in action”.

93 Herbert Josephs, ”Diderot  och det fi losofi ska tänkandet som drama”, 
Dialoger 21/1992. Diderot fantiserade om ett tvehövdat monster, vars ena 
huvud skulle kunna iaktta det andra, som en lösning på problemet.

94 Allan Janik , Cordelias tystnad, Stockholm: Carlssons, 1991

95 Lotte Alsterdals doktorsavhandling, Hertig av ovisshet, Stockholm: KTH-
INDEK, 2001. Jämför också Göranzon,  2001, s. 156, berättelsen om tåg-
mästaren Sterners ingri pande.

96 ALLFA studien är dokumenterad i Bo Göranzon  (red.), Data ut veck lingens 
fi losofi , Stockholm: Carlsson, 1983. Begreppet tyst kunskap infördes för 
första gången i Sverige just i denna bok.

97 Bo Göranzon,  m.fl . Datorn: ett studie och informationsmaterial om dator-
använd ningen i försäkringskassorna, Försäkringsanställdas Förbund, 1979. 
Diskussionen om studiematerialet till vilken jag här refererar är dokumen-



dialogseminariets forskningsmiljö250

terad i Ingela Josefson  (red.), Språk och erfarenhet, Stockholm: Carlsson, 
1985.

98 Utmärkande för studiecirkeln är ”det fria samtalets metod”. Studie cirkeln 
är ett resul tat av en lång process inom 1800-talets brittiska, amerikanska 
och svenska folkbild ningsarbete (Svenska Nationalencyklopedin). Maja 
Lisa Perby  talar om ”forskningscir keln” i boken Konsten att be mästra en 
process: om att förvalta yr keskunnande, Gid lunds, 1995. I studie materialet 
Datorn, Bo Göranzon,  m.fl . 1979, står det om studiecir keln: ”I skolan är 
det läroplan som talar om vad ele verna ska lära sig. Inom cir keln är det 
deltagarna själva som bestämmer vad de vill lära sig. Arbetet i cirkeln byg-
ger på att alla har värdefulla kunskaper och erfaren heter att bidra med.” 
(s. 7) I dialogsemi narierna är det också deltagarna själva som i hög grad 
bestämmer vad de vill lära sig, eftersom det inte går att  förutse till vilka 
erfarenheter var och en kommer att associera med ut gångspunkt i den 
förberedande läsningen.

99 Josefson  1985, s. 161

100 Jämför Andreas Bergstens artikel ”Sifs miljonte medlem på kongress år 
2012”, Spel plats: arbetets universitet, i. 2003, en fantasi om fackförbundet 
SIF:s framtid.

101 Josefson  1985, s. 164. Ungefär en kvarts sekel senare uttrycker sig författa-
ren Göran Palm så här om den akademiska världens oförmåga att  erbjuda 
bra masker att refl ektera genom: ”Konkreta exempel som inte verkar kon-
struerade eller verk lighetsfrämmande är sen gammalt en bristvara både vid 
universiteten och i diktens värld. När jag läste prak tisk fi losofi  i Uppsala 
ställdes vi elever inför häpnads väckande moraliska dilemman som profes-
sorn hittat på. Var vi villiga att lämna vårt eget spädbarn utan tillsyn för att 
rädda femtio personer ur ett brinnande hus? Författare  brukar vara bättre 
på att hitta på, men sitter de bara på sin stjärt och väntar på så kallad inspi-
ration är risken stor att deras skrönor spårar ut eller luktar skrivbord.” Ur 
Eva Erson och Lisa Öberg (red.), Erfaren hetens rum och vägar: 24 texter om 
kunskap och arbete, en vänbok till Ingela Josefson, Botkyrka: Mång kulturellt 
centrum, 2003

102 Det handlar om Bo Göranzons  fallstudier om datoriseringens effekter på 
yrkes  kun nande genomförda vid Lantbruksnämnderna, Hyresgästernas 
Spar  kasse och Byggnads förening (HSB) samt Styrelsen för teknisk utveck -
ling (STU) mellan 1972 och 1978

103 Hammarén  1999: ”Redan på vårt andra möte kom Ljungbergs skrift, 
’Några råd om hur processen ska optimeras’ att ställas i kontrast till det 
perspektiv på er farenhetsöver föring vi arbetade med.” (s. 92) ”Både Ljung-
bergs arbete och arti keln ur IEEE Software blev väsentliga i arbetet att 
skilja ut det som var annor lunda i det nya synsätt på språk och kunskap 
som var på väg att bryta igenom – ett arbete som inte kan ske vid sidan 
av goda uttryck för det existerande paradigm [det systemteoretiska, min 
anm.], utan endast genom paradigmets anomalier.”

104  Hammarén  1999, s. 175–183. För att en kollektiv refl ektion ska ”lyfta” 
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från en reto risk nivå räcker det inte med valet av masker. Hammarén 
betonar starkt semi narieledar nas roll. Till detta återkommer jag senare, i 
avsnittet ”Dialog och roller”.

105 Heinrich von Kleist , ”Om tankarnas gradvisa tillkomst vid talet”, Dialoger 
64/2002. ”Om du vill veta någonting och inte får reda på det genom medi-
tation, så råder jag dig, min käre intelligente vän, att diskutera det med 
första bästa bekant som råkar stöta på dig. Det behöver inte precis vara 
ett ljushuvud, och jag menar visst inte heller att du skall fråga ut honom! 
Till att börja med skall du istället själv berätta för honom. ... Fransmännen 
säger: aptiten kommer medan man äter och denna empiriska sats är lika 
sann om man parodierar den och säger att tanken kommer medan man 
talar.”

106 Vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande och metod I, 29 oktober 2001.

107 Marian Hobson,  ”Diderot,  implicit kunskap och arkitektur: upplevda 
analo gier”, Dialo ger 30–32/94, s. 69

108 Om varför detta förhåller sig så se Kjell S. Johannessen,  Praxis och tyst kun-
nande, Stockholm: Dialoger, 1999.

109 Pehr Sällström  refl ekterar i artikeln ”Minnets konst” över det spontana 
minnet. Se Pehr Sällström, Sinnena ljuger inte, Stockholm: Dialoger, 1999.

110 Vikten av avvikelser i samtal och deras roll för att kunna komma på ”saker 
jag inte vet att jag vet” betonas av Galileo Galilei  i Dialog om de två världs-
systemen, Stockholm: Atlantis i samarbete med Italienska kultur institutet, 
1993.

111 Tore Nordenstam , Sudanese Ethics, Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 
1968, s. 70.

112 Tore Nordenstam , ”Om metoden, Fragment ur ett samtal 1973”, i Maria 
Hammarén , m.fl . (red.), Herr Bos akademi, bilaga till Dialoger 58–59/2001.

113 Hammarén  1999, s. 80

114 A. a. s. 69

115 A. a. s. 70

116 Sällström , Pehr, Sinnena ljuger inte, Stockholm: Dialoger, 1999, s. 51

117 Hösten 2003 i samband med kursen i fi lmning som fi lmbolaget Hinden 
arrange rat för forskare vid Industriell ekonomi och organisation vid kth. 
För info om fi lmen Ak törens läte, i vilken Ernst Hugo Järegård presenterar 
och diskuterar sitt eget yrkes kun nande, se www.hinden.se.

118 Jämför Heinrich von Kleist s lilla skrift ”Om tankarnas gradvisa tillkomst 
vid talet”, Dialoger 64/02

119 Hammarén  1999, s. 135

120 Se Niclas Focks kommande licentiatavhandling, kapitlet om dialog semi na-
ri erna i skrivform. Avhandlingen kommer att försvaras vid KTH-INDEK 
sommaren 2004.
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121 Ett urval av texter hämtade ur denna litteratur fi nns i Peter Tillberg  (red.), 
Dialo ger – om yrkeskunnande och teknologi, Stockholm: Dialoger, 2002.

122 Kursen Vetenskapsfi losofi  och metod I, hösten 2001.

123 ”Den klassiska litteraturen gestaltar grundläggande erfarenheter i vårt 
medve tande och vardagstänkande samtidigt som den är en kraft att 
 påverka begrepps bildningen inom forskningen.” Bo Göranzon,  Spelregler 
– om gräns överskridande (2001), s. 168.

124 Gottfried Wilhelm Leibniz,  ”Om et universelt tegnsystem”, i norsk fi loso-
fi sk tid skrift AGORA, nr 3–4 (1990). Original: ”De numeris  characteristicis 
ad lin guam uni versalem constituendam”, i Sämtliche Schriften und Briefe, 
Reihe 6. Bd. 4 1677–Juni 1690, Teil A, N.66, Berlin: Akademie Verlag, 
1999

125 Michel de Montaigne,  ”Om böcker”, Essayer bok 2, orig. Essais. Livre se cond, 
övers. Jan Stolpe, Atlantis, 1990, s. 109.

126 Michel de Montaigne,  ”Om tre slags umgängen”, Essayer bok 3, orig. Essais. 
Livre troisième, övers. Jan Stolpe, Atlantis, 1992, s. 60. Montaignes idé om 
läs ningen som mat för tanken i stället för minnet har en motsvarighet 
i August Strindbergs syn på läs ning som Bo Göranzon  citerar i boken 
Spelregler – om gränsöverskridande: ”… vad jag läst är vordet mitt, emedan 
jag slog sönder det som glas, smälte om det och ur massan blåste jag nya 
glas i nya former” (Till Damaskus del III, citerat efter Göranzon 2001, s. 
169).

127 Peter Brian Medawar , Advice to a Young Scientist, New York: Harper, 1979

128 Anthony Legget , banquet speech at the Nobel Banquet, December 10, 
2003. Source: www.nobel.se.

129 René Descartes , ”Avhandling om metoden”, i Valda skrifter, Stockholm: 
Natur och Kultur, 1998 [1637], s. 46

130 Galileo Galilei , Dialog om de två världssystemen, Stockholm: Atlantis, 1993 
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analogier

131 Kjell S. Johannessen , ”Det analogiska tänkandet”, Dialoger 50–51/1999. I ett 
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Hammarén , Ennals  (red.), Dialogue, Skill and Tacit Knowledge, 2005.
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tänkandet”, i Gunnar Berg (red.), Dialoger: Det matematiska kulturarvet, 
71–72/2005.

133 Hubert & Stuart Dreyfus , Mind over Machine, 1986, s. 32.



253Noter

134 Per Svensson, ”Felsökning i ett datorprogram”, i Bo Göranzon  (red.), 
Datautvecklingens fi losofi , 1983, s. 29.

135 Ibid.

136 Alf Sjöbergs uttalande om Brechts  avsikt i Bo Göranzon  (red.), Ideologi och 
systemutveckling, s.11ff.. Sjöbergs uttalande ska inte blandas samman med 
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137 Bo Göranzon , Spelregler – om gränsöverskridande, 2001, s. 11.

138 Hammarén , 1999, s. 168–169
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under ledning av Bo Göranzon , 10 april 2003.
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Hammarén , Ennals  (red), Dialogue, Skill and Tacit Knowledge, 2005.

142 Albert Danielsson , ”Teknik och humaniora” i Herr Bos akademi, 2001
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är mer komplexa än ordet överföring antyder.

144 Maria Hammarén , Appendix till Ledtråd i förvandling, KTH, 1999.

145 Bo Göranzon , Spelregler: om gränsöverskridande, 2001, s. 11–12, 65, 160.

146 Se också kapitel 3, avsnittet ”Refl ektion och val av masker” där jag mer 
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Exemplet med operasångaren har förmedlats av Clas Pehrsson  under kur-
sen Kunskapsutveckling inom konstnärlig praxis, KTH, våren 2002.

177 Lotta Tillberg , Vård som konst, 2005, s. 46, Denis Diderot , Skådespelaren och 
hans roll, original omkring 1770

178 En bra beskrivning av kvalifi kationsforskningens huvuddrag fi nns i Bengt 
Molander, Arbetets kunskapsteori, Stockholm: Dialoger, 1997.

179 Niclas Fock , Eventyrlyst och risker, 2004, s. 89.

180 A. a. s. 83.

en dialog om analogier

181 Charles Darwin , ”Jemförelse mellan menniskans och de lägre djurens själs-
förmögenheter”, i Menniskans härledning och könsurvalet, Stockholm, 1872, 
samt Gillian Beer , ”Analogy, Metaphor and Narrative in The Origin”, i 
Darwin´s Plots, Cambridge, 2000.

182 Beer , 2000, talar om ”wonderful, fantastic, beautiful facts”, s. 74.

183 Darwin , 1872, s. 40.

184 Fergus Henderson, ”Novalis, Ritter and ’Experiment’: A Tradition of 
’Active Empiricism”, in Elinor S. Shaffer, The Third Culture: Literature and 
Science, Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1998, s. 157.

185 Bo Göranzon , Det praktiska intellektet, 1990, s. 161–162.

186 A. a.  s. 161.

187 Gunnar Berg, en av doktoranderna från forskarprogrammet, har arbetat 
med denna förbindelse. Se Spelplats 1. 2004, Gunnar Berg (red.), kan lad-
das ner från www.dialoger.se. Numret dokumenterar Dialogseminarium 
Det matematiska kulturarvet samt arbetet i regeringens matematikdelega-
tion, närmare bestämt matematikdelegationens arbetsgrupp ”Matematik/ 
arbetsliv/ samhälle /bildning/ demokrati”, i vilken Bo Göranzon  var ord-
förande. Idén om att bilden av matematik kan breddas med idéhistoriska 
eller konstnärliga perspektiv är främmande för många av landets ledande 
matematiker.

188 Kursen har genomförts med hjälp av fi nansiellt stöd från Rådet för högre 
utbildning under åren 2003–2005. Slutrapporten till Rådet för högre 
utbildning kan hämtas på http://www.rhu.se/activities/projects/fi nanced_
projects/f-h/goranzon_bo_F02.htm.
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189 Det handlar om Carl-Axel Hageskog, idag professor i idrottens ledarskap 
vid Växjö universitet.

190 Mats inlägg är hämtat från skriften ”Kommentar till Adrians ’Kapitel om 
analogier’”, daterad 2005-12-05, och presenterad på forskarprogrammets 
seminarium samma dag, då mitt utkast till kapitel om analogier diskutera-
des. På ställen där Mats citerar mig har jag bytt ut text som var aktuell då 
mot texten som är aktuell nu (se det föregående kapitlet). I sista stycket 
av Mats inlägg har jag dessutom ändrat Mats ”Detta sagt a propos ditt 
konstaterande” till ”Dessutom säger du i samband med ...”.

191 Mats Lindberg har varit doktorand i matematik.

192 Svaret, ”mitt eget ställningstagande”, har jag formulerat i efterhand, i 
januari 2006, i samband med skrivandet av det här kapitlet.

193 Här är det underförstått att Niclas Fock  är ”amatör” inom körsång och ett 
Clas Pehrsson  är en professionell musiker. Även detta kan problematiseras. 
Fock är inte vilken amatör som helst; enligt egen utsago har han varit nära 
att professionellt börja syssla med musik. Så vi kan anta att hans insikter i 
vad körsång går ut på sträcker sig långt utöver en vanlig amatörs insikter, 
samtidigt som Clas Pehrssons egen musikaliska specialitet är instrumen-
talmusik och inte körsång.

194 Niclas Fock  använder uttrycket ”analogins bärighet” i sin avhandling 
Evetyrslyst och risker, s. 87.

195 Kjell S. Johannessen  har uppmärksammat mig på denna fråga i ett samtal 
i november 2005. Han menar att man borde undvika att tala om ”sanna” 
och ”falska” analogier.

196 Nationalencyklopedin

197 John Searle, ”Kognitiv vetenskap och datorn som metafor”, i Dialoger: 
Artifi cial stupidity, 7–8/1988: 

198 Se till exempel Gunder Andersson, ”Århundradets bluff, nu på nätet”, 
Aftonbladet, 1/12-1998.

199 Källa: ”Om hur Camera obscura kom till och vad som sedan hände”, för-
fattarnas egen kommentar 50 år senare i samband med en nyutgåva av 
boken, på bokförlaget Podiums hemsida http://www.podium.nu/bok/
pod_utg/camera/camera_obscura.htm.

refl ektion

200 Dessa nyckelord kallas för ”descriptors” i databasernas sökmotorer. Vad 
är ERIC? ”The Education Resources Information Center (ERIC), spon-
sored by the Institute of Education Sciences (IES) of the U.S. Department 
of Education” producerar en offentlig databas av tidskrifts- och andra 
artiklar på utbildningsområdet, med över 1 million referenser (många till-
gängliga i full-text) som samlats sedan 1966. Även om den innehåller refe-
renser till internationella tidskrifter, gäller det tidskrifter på engelska med 
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stark dominans av USA och egelskspråkiga länder som Storbrittanien, 
Kanada, Australien och Nya Zeeland. Nås på www.eric.ed.gov. EBSCO är 
en världsledande leverantör (också amerikansk) av biblioteksdatabaser på 
vars tjänster många svenska forsknings- och allmänna bibliotek prenume-
rerar. Nås på www.ebsco.com, eller via svenska biblioteks hemsidor.

201 Se till exempel Joan M. Ferraro, Refl ective Practice and Professional Develop-
ement, Eric Digest ED449120, 2000-10-00, laddat ner från www.eric.
ed.gov den 2005-05-24.

202 En del av forskarprogrammets verksamhet fi nansierades mellan 2003 
och 2005 av Rådet för högre utbildning. Rådet fi nansierade projektet 
Dia logue Seminars as a Pedagogical Tool for Case Studies som syftade 
till att utveckla en kurs som skulle fungera som modell för andra kurser 
i serien som gick under namnet Vetenskapsfi losofi , yrkeskunnande och 
metod. En slutrapport från projektet fi nns tillgänglig på http://www.rhu.
se/activities/projects/fi nanced_projects/f-h/goranzon_bo_F02.htm. Rådet 
för högre utbildning (www.rhu.se) avvecklades vid årsskiftet 2005/2006. 
Dess ansvarsområde övergick till Myndigheten för nätverk och samarbete 
inom högre utbildning (http://www.myndigheten.netuniversity.se/). 

203 Göranzon , Hammarén  & Ratkić, 2005; Schön , 1991

204 Maria Hammarén , Skriva: en metod för refl ektion, 1995, s. 35.

205 Donald Schön , Presentation ”Educating the Refl ective Rractitioner” to the 
1987 meeting of the American Educational Research Association, Washing-
ton, DC, källa: http://educ.queensu.ca/~russellt/howteach/schon87.htm

206 Gunnar Bergendal , ”Den höga skolan”, Ansvarig handling, 2003, s. 81–83, 
men även de andra essäerna i samma bok innehåller liknande budskap.

207 Peter Emsheimer , Hasse Hansson, Thomas Koppfeldt, Den svårfångade 
refl ektionen, Lund: Studentlitteratur, 2005.

208 A. a.  s. 44–45

209 A. a., Inledning, s. 5, samt kapitlet ”Metod och refl ektion”.

210 A. a., kapitlet ”Studentröster”, s. 31–32.

211 Emsheimer , ”Studentröster”, i Emsheimer, Hansson, Koppfeldt, 2005, 
s. 30

212 Ludwig Wittgenstein  använder sig av denna bild i förordet till Filosofi ska 
undersökningar för att beskriva det säregna i sin fi losofi . Se också avsnit-
tet ”Fyra avsikter med dialog” i denna avhandling. Kontrasten mellan 
bilden av en pussellägare och bilden av en vandrare har en motsvarighet i 
kontrasten mellan metaforen ”leta efter en nål i en höstack” och metafor-
en ”trattkantarelleffekten” som används för att beskriva olika angrepps-
sätt vid felsökning i datorprogram. Hammarén , 1999, s. 98, beskriver hur 
Com bi techs ingenjörer ansåg ”trattkantarelleffekten” vara direkt över-
förbar till deras egen erfarenhet av felsökning i inom systemutveckling. 
Observera att upplevelse av trattkantarelleffekten förutsätter en avspänd 
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vandring! Jämför också Jan Sällström , ”Jämförande metodik i patologi 
och medicinsk diagnostik”, Dialoger 36/1996

213 Det är Pehr Sällströms artikel ”Minnets konst” i boken Sinnena ljuger inte, 
1999, som har gjort mig uppmärksam på skillnaden mellan det spontana 
och det artifi ciella minnet. 

214 Frågan om minnets uppbyggnad är naturligtvis mer komplex. Nutida min-
nespsykologi arbetar med hypotesen att minnet består av olika mer eller 
mindre autonoma delsystem. Man talar till exempel om procedurminne, 
perceptuellt minne representationsminne, korttidsminne, semantiskt min-
ne, episodiskt minne, explicit och implicit minne, etc. För en fördjupning 
se Lars-Göran Nilsson, ”Om olika former av minne – i belysning av aktu-
ell minnespsykologisk forskning”, Dialoger 24/1992. Jag uppehåller mig 
vid uppdelningen i spontant och artifi ciellt minne därför att den på ett 
fenomenologiskt plan belyser en viktig aspekt av dialogseminariemeto-
den.

215 Hammarén , 2002. 

216 Se också avsnittet ”Mönsterexemplet”, kapitlet ”Dialogseminariemetoden” 
i denna avhandling i vilken jag i utförligare form presenterar Hammaréns  
tankar kring förbindelse mellan minnet, erfarenheten och fantasin.

217 Jag har inte utrymme att göra jämförelsen här, men den kan vara ett 
föremål för framtida forskning. Andreas Bergsten, psykolog och en av dok-
toranderna i yrkeskunnande och teknologis forskarprogram, kommer att 
ta upp jämförelsen mellan dialogseminariemetoden och av psykoanalysen 
inspirerade metoder i sin kommande licentiatavhandling, som beräknas 
komma under år 2006.

218 Hammarén , ”Yrkeskunnande, berättelser och språk”, 2002, s. 11–12

219 Jämför Hammarén , Skriva – metod för refl ektion, nyutgåva 2005, 1:a utg. 
1995.

220 Se till exempel Hammarén , 1999, s. 90, 125; Fock , 2004, s. 50–52; Ratkić  
2004, s. 66–69.

221 Detta att använda sig aktivt av idéprotokoll för att anvisa läsning till nästa 
seminarium utvecklas just nu vidare i en tillämpning av dialogseminarie-
metoden med en grupp ledare från Vattenfall. De karakteriseras av en not-
apparat innehållande en noggrann förteckning av alla referenser som kan 
vara relevanta för fördjupning av samtalet som fångats i idéprotokollet. 

222 Hans Larsson, Intuition, Stockholm: Dialoger, 1997, faksimil av 1892 års 
utgåva på Bonniers förlag, s. 6.

223 Maria Hammaréns  formulering i Ledtråd i förvandling, s. 35.

224 Dreyfus  & Dreyfus, 1986, s. 28. Se också kapitel om analogier i denna 
avhandling. Utifrån resonemang i dessa kapitel hör analogiskt tänkande 
och intuition ihop.

225 Galileo Galilei,  Dialog om de två världssystemen, Stockholm: Atlantis i samar-
bete med Italienska kulturinstitutet, 1993, s. 53
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226 The encyclopaedia of informal education, http://www.infed.org/biblio/b-
explrn.htm. David A. Kolb är ”Professor of Organizational Behavior” vid 
Weatheread School of Management.

227 Se Bo Göranzon , förordet till Spelregler: om gränsöverskridande, 2001, samt 
Allan Janik  & Stephen Toulmin, Wittgensteins  Wien, svensk översättning, 
Lund: Doxa, 1986, original på engelska 1973. Göranzon nämner också 
Oscar Wilde , som i sin tur haft ett stort infl ytande på Karl Kraus ,

228 Hammarén , 1999, s.52.

229 Kristinas avhandlingsutkast, opublicerat, hösten 2005

230 Notera att vi inom yrkeskunnande och teknologi talar om det vi på svenska 
kallar ”refl ekterande praxis”. Om att skapa en refl ekterande praxis handlar 
Maria Hammaréns  avhandling, 1999. När KTH Advanced Programme in 
Refl ective Practice var på idéstadiet, var det aktuellt med namnet ”KTH:
s program i refl ekterande praxis”, men det engelska ”refl ective practice” 
valdes till slut. Enligt Oxford English Dictionary används både ”praxis” 
och ”practice” i betydelsen ”habit” eller ”custom” och jag tror att Donald 
Schön  använder de i denna mening, till exempel när han talar om inskol-
ning i professionella gemenskapers traditioner. Men i sin starka fokusering 
på frågan om hur den enskilda individen refl ekterar förlorar han sedan 
kollektivet ur sikte.

231 Donald Schön , Presentation ”Educating the Refl ective Rractitioner” to 
the 1987 meeting of the American Educational Research Association, 
Washington, DC, källa: http://educ.queensu.ca/~russellt/howteach/
schon87.htm

232 För min kritik av Nonaka & Takeuchis tänkande kring tyst kunskap se 
kapitlet ”Det tidiga metodtänkandet inom forskningen om yrkeskun-
nande”, avsnittet om tyst kunskap.

233 Donald Schön , The Refl ective Practitioner, 1991 [1983], s. 138–139.

234 På s. 138 i The Refl ective Practitioner gör Schön  en distinktion som motsva-
rar den kantianska distinktionen mellan det ”bestämmande” omdömet 
och det ”refl ekterande” omdömet, som handlar om skillnaden mellan att 
ordna ett exempel under en redan känd klass av föremål och att relatera ett 
unikt exempel till en rad andra unika exempel, dock utan att utveckla det 
vidare. 

235 Schön , 1983, använder uttrycket ”design studio” för platsen där mästa-
rarkitekten arbetar tillsammans med sina lärlingar. Jag har tagit uttrycket 
”arkitekturskolan” efter Molander, 1996, som i sin tur konsulterat Jerker 
Lundequist, professor vid KTH Arkitektur, om svensk terminologi.

236 Donald Schön , 1987, kapitel 2, s. 28.

237 Bengt Molander, Kunskap i handling, 1996, kapitel 6, som för övrigt utgör 
en grundligt kommenterad genomgång av Schöns kunskapsteori.

238 Schön , 1991 [1983], s. 127, samt Jörn Messeter, Operatörens blick, Lunds 
universitet, 2000, s. 81.
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239 Jag kunde inte hitta ordet ”praktikum” i svenska akademiens ordbok 
(internet: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/). Med tanke på Schöns origi-
nella terminologi tror jag att det är lämpligt att översätta engelska ”practi-
cum” till svenska ”praktikum” i analogi med förhållandet mellan engelska 
”action” och svenska ”aktion”.

240 Schön , 1983, s. 21 ff. Schön talar hellre om coach än om lärare för att ta 
hänsyn till praktikens villkor.

241 Göranzon , Hammarén  och Ratkić, 2005

242 Dessa idéer har mejslats ut vid Dialogseminariet vid Dramaten, se bilagan 
”Dialogseminariets forskningsmiljö”.

243 Schön , 1987, p. 325.

244 Clas Pehrssons  idéer kring musikalisk uppförande praxis har jag ägnat en 
kort beskrivning i avsnittet ”Idén med programmet” i det tredje kapitlet. 

245 Hela stycket består av uppgifter från Nationalencyklopedin, under orden 
”kanon”, ”klassisk”, ”klassicism” i litteraturen, etc.

246 Calvino , 1999, s. 3–9

247 A. a., min sammanfattning av defi nitioner 1 och 2

248 A. a., defi nitioner 10 & 11, s. 7–8

249 A. a. , kommentarer till defi nitioner 7 och 8, s. 5–6

250 A. a. s. 8, defi nitioner 13 & 14, min översättning.

251 Steve J. Heims, John von Neumann and Norbert Wiener, MIT Press, 1980, 
s. 384. Wiener hade studerat fi losofi  vid Harvard och Cornell innan han 
gick över till matematiken. Han disputerade 1912 med en avhandling om 
matematisk logik. Efter disputationen ville han fortsätta sina studier för 
Bertrand Russel, som dock gav Wiener råd att lära sig mer matematik för 
att kunna fortsätta med sina intressen inom matematikens fi losofi . Källa: 
The MacTutor History of Mathematics archive, School of Mathematics 
and Statistics, University of St Andrews Scotland, http://turnbull.mcs.st-
and.ac.uk/history/.

252 Norbert Wiener, Cybernetics, MIT Press, 1948, s. 12.

253 Bengt Kristensson Uggla, ”På seglats med en tremastad farkost”, inled-
ning till Paul Ricoeur, Minne, historia, glömska, svensk övers., Göteborg: 
Daidalos, 2005, s. 17.

254 Skillnaden mellan dialogseminariemetodens impuls- och bakgrundstexter 
diskuterar jag i det tredje kapitlet, i avsnittet ”Refl ektion och val av masker”. 

255 ”Notat av Bo Göranzon  till doktorandkursen Vetenskapsfi losofi , yrkes-
kunnande och metod”, daterat 2002-11-25. Sidhänvisningar till Leibniz  
avser Den förutbestämda harmonien, ett urval av Leibniz’ skrifter utgiven år 
1927 på Björck & Börjesson förlag i Stockholm. 

256 Leibniz , Den förutbestämda harmonien, 1927, s. 34.



261Noter

257 A. a.  s. 100–101.

258 A. a. s. 152–153.

259 Bo Göranzon , Det praktiska intellektet, 1990, kapitlet ”Drömmen om det 
exakta språket”. 

260 Svante Lindqvist , ”Teknik, bildning och kultur”, 1997, s. 136–138

261 Källa: The MacTutor History of Mathematics archive, School of 
Mathematics and Statistics, University of St Andrews Scotland, http://
turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/. Mac Tutors referens: Norbert Wiener, 
Bulletin of the American Mathematical Society, 72 (1966), no. 1, part II.

262 Gunnar Bergendal , ”Lärarens kallelse”, i Ansvarig handling, 2003, s. 130. 
För idén om att vi bör vara misstänksamma när någon talar om bild-
ningsmål hänvisar han till Gadamers Sanning och metod, och för idén om 
att bildning handlar om träda ur sin omyndighet till Kants  skrift Vad är 
upplysning från 1784.

263 Se Leif Alsheimer , Bildningsresan, 2004 samt Karin Agélii, Core curriculum 
– en bildningsresa, Högskoleverkets rapport, 2001:20 R.

264 Agélii, 2001, s. 7. Leif Alsheimer , som ledde kursen uppskattade att stu-
denterna hann läsa cirka 15 böcker per termin. Den kompletta läslistan för 
år 2000/01 omfattade cirka 170 titlar.

265 Descartes , 1998, s. 32–33; G Nordstrands förordet till Leibniz , Den förutbe-
stämda harmonien; Arne Mellberg i förordet till Gadamer  Sanning och metod 
i urval: ”Kanske passar det att kalla Gadamer för småskrifternas, föreläs-
ningarnas, seminariernas, diskussionernas fi losof …”. 

refl ektioner kring metod

266 Jean Starobinski, ”Diderot  och de andras tal”, Dialoger, 15/1990.

267 Tore Nordenstam , Sudanese Ethics, 1968, s. 71.

268 Michail Bachtin , Det dialogiska yttrandet, Dialoger, 41/1997

269 Bo Göranzon  beskriver i boken Det praktiska intellektet (1990), s. 161ff., 
en debatt som kring sekelskiftet 1900 fördes vid Tekniska Högskolan 
i Stockholm. Debatten handlade om vilka kunskaper som var viktiga i 
utbild ningen av dåtidens ingenjörer. Den berörde vikten av att kunna 
 refl ektera, en kunskapsform som, be tonar Göranzon, överskrider uppdel-
ning i två kulturer. Redan i den debatten dis kuterades humaniora som en 
aspekt av refl ektionsförmågan som ingenjörer ansågs behöva.

270 Jämför Thomas Henry Huxley, Science and culture (1880) tillgänglig på 
www.netlibrary.com och Matthew Arnold, ”Literature and Science”, i 
Selected Essays, London: Oxford University Press, 1964 [1882].

271 Många verk har lämnat djupa spår i vetenskapshistorien i kraft av att de 
var skrivna av drivna, stilistiskt skickliga berättare som exempelvis Max 
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Weber, Karl Marx och Sigmund Freud, för att inte nämna Galileo Galilei.  
Mark Turner, professor i Engelska, anknuten till fl era grupper i forsknings-
fronten inom hjärn- och medvetande forskning, hävdar i boken The Literary 
Mind: The Origins of Thought and Language, New York, Oxford: Oxford 
University Press, 1996, att: ”Berättelse är tankens grund princip. Det mesta 
av vår erfarenhet, vår kunskap och vårt tänkande är organiserat i form av 
berättelser”. Vardagstan ken är i grunden litterär. Utöver berättelsen, häv-
dar Turner, baseras vår tankeför måga på ytterligare två litterära fi gurer; 
projicering och para bel.

272 Jämför Elinor S. Shaffer, The Third Culture: Literature and Science, Berlin, 
New York: Walter de Gruyter, 1998, samt Bo Göranzon,  Spelregler – om 
gräns överskridande (2001), särskilt det avslutande avsnittet Dialog seminarie-
metoden: om att läsa och skriva.

bilagor

273 Bilagan Dialogseminariets forskningsmiljö, publicerades år 2002 som forsk-
ningsrapport med samma namn och har inte uppdaterats sedan dess.

274 Se även www.dialoger.se.

275 Hoberg,  1998, s. 6. Både Precision och improvisation och Maria Hammar éns  
Ledtråd i förvandling ingår i Dialogers bokserie Filosofi  och ingenjörsar-
bete. För listor över Dialogers publikationer se www.dialoger.se. Christer 
Hoberg var VD för Combitech Systems 1998.

276 Bo Göranzon  diskuterar själv frågan i sin bok Spelregler – om gränsöverskri-
dande (2001), i kapitlet ”Yrkeskunnande och konst”.

277 ”Herr Bos akademi”, festskrift, bilaga till Dialoger 58–59/2001

278 Clas Pehrsson  är prefekt för institutionen Collegium Musicum vid Kung-
liga Musikhögskolan i Stockholm med huvudansvar för utbildningen 
i uppföran de praxis samt tidig musik. Sedan 1965 är han huvudlärare i 
block fl öjt vid samma skola. Se även artiklar av Clas Pehrsson ”Musikalisk 
uppförandepraxis” i Dialoger 55/00, samt ”I en död mästares sällskap” i 
Dialoger 60/02.

279 Citat ur dokumentet ”Vetenskapsrådet lyser ut forskningsbidrag inför 
budgetåret 2002 och följande år”, hämtat från Vetenskapsrådets hemsida 
(www.vr.se) i april 2001.

280 Dialoger 60/02, som handlar om musik och musikalisk uppförandepraxis, 
innehåller texter som stimulerar till analogiskt tänkande med musiken 
som utgångspunkt. Clas Pehrssons  artikel i detta nummer är resultat av 
hans samarbete med Avdelningen för yrkeskunnande och teknologi vid 
KTH.

281 Pjäsen Bortom all visshet, skriven av Bo Göranzon  och Anders Karlqvist. 
Pjäsen handlar om mötet mellan fi losofen Ludwig Wittgenstein  och 
matematikern Allan Turing. Den är publicerad i bland annat Dialoger 
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22–23/1992 och i Bo Göranzons bok Spelregler – om gränsöverskridande som 
bägge innehåller även ett antal essäer med fördjupning av pjäsens tema-
tik.
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