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Många fi losofer avlivar myten om det ensamma geniet. I De svikna 
arven menar Milan Kundera att vi alla på sätt och vis öser ur tidens 
brunn och att våra idéer bara är hänvisningar och repliker över 
tid. Wittgenstein säger: ”Jag tror att jag aldrig uppfunnit en tanke-
rörelse, utan den har alltid givits mig av någon annan. Jag har bara 
genast lidelsefullt gripit mig an den i mitt klarläggningsverk /…/ 
Vad jag uppfi nner är nya liknelser”. Och i förordet till sitt sista stora 
verk Minne, historia, glömska säger Ricœur att han sitter med alla 
böcker från historien uppslagna samtidigt, från antikens Platon och 
Aristoteles via upplysningsfi losoferna till dagens stora tänkare.
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Förord

Ingen människa är en ö och inga tankar kommer ur tomma 
intet. Många av mina egna tankar och idéer har tagit form 
under några intensiva år då jag haft förmånen att tillhöra den 
stimulerande miljö som fi nns på forskarskolan KTH Advanced 
Program in Refl ective Practice, Skolan för Industriell teknik och 
management på KTH. Många är de i forskargruppen som 
direkt eller indirekt bidragit till att stimulera min nyfi kenhet 
och öppnat mina ögon för icke självklara aspekter av yrkes-
kunnandet. De är dock för många för att alla här nämnas vid 
namn. 

Bland dem som varit tongivande vid forskarskolan vill jag 
ändå särskilt tacka Professor emeritus och förre rektorn på 
Lärarhögskolan i Malmö, Gunnar Bergendal, för många stimu-
lerande samtal både i seminarier och privat. Hans varsamhet 
med ordens betydelser, hans genuina intresse för människors 
praktiska kunnande och den etiska tyngd som han oförtrutet 
lägger vid den ansvariga handlingen har belyst givande per-
spektiv. Professor Bo Göranzon har under dessa år varit min 
huvudhandledare och ivriga påhejare. Förutom att han varit en 
god lyssnare har han hela tiden frikostigt delat med sig av sitt 
kunnande och ständigt tillfört forskningsprojektet ny energi. 
På sluttampen av skrivarbetet har forskar- och lärarkollegan 
Lars Mouwitz noggrant läst manus och inkommit med värde-
fulla synpunkter. 
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På min avdelning för högskolepedagogik, KTH Learning 
Lab, har kollegor visat förståelse då en stor del av min tid 
ägnats åt avhandlingsarbetet när jag under långa perioder 
yrkesmässigt endast delvis varit tillgänglig. 

Sist men inte minst vill jag tacka mina söner Adam, Gabriel, 
Sebastian och min hustru Birgitta för att de generöst ställt upp 
och gjort det möjligt för mig att ägna tid åt forskning när livets 
praktiska sysselsättningar hade varit en mer angelägen uppgift 
att ta itu med. 

Stockholm i januari 2007
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1. Perspektiv på yrkeskunnandet

Inledning

Denna avhandling är ett försök att fördjupa de frågeställningar 
som likt en sten i skon hade skavt en tid ända, sedan jag i 
januari 1998 på heltid kom att ägna mig åt att utbilda lärare i 
matematiska-, naturvetenskapliga och tekniska ämnen i hög-
skolepedagogik på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 

Den övervägande delen av innehållet i den kurs jag då hade 
hand om i högskolepedagogik var av traditionellt snitt och 
behandlade teorier och metoder. Av erfarna lärare kunde man 
ibland höra att det var intressant, men att det likväl inte var 
något man kunde tänka sig använda i sina egna kurser här och 
nu. Den konkreta undervisningserfarenhet som erfarna lärare 
hade med sig var av stor betydelse, men fi ck inte tillräckligt 
stort utrymme i det rådande systemet. Tydligt var dock att 
refl ektionen över den egna erfarenheten var det mest intres-
santa inslaget, men det saknades metoder och förhållningssätt 
för att göra den allmängiltig. Vid ett tillfälle sade en lärare: 
”Ställ fram en kanna kaffe och låt oss ostört utbyta erfaren-
heter med varandra”. Behovet att diskutera de konkreta erfa-
renheterna av undervisningen är stort, men hur denna refl ek-
tion skulle gå till struktureras och systematiseras var för mig 
oklart. Den konkreta refl ektionen kring egna och kollegors 
erfarenheter av undervisning i närliggande ämnen fyllde ett 
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behov som teoretiska böcker i ämnet inte tillfredställde.
Refl ektion över erfarenheter är inte vetenskap, möjligen dess 

förutsättning. Likväl byggs det upp erfarenhetskunskap som 
ibland, mer än något annat, tycks vara bestämmande för under-
visningens praktik. Å ena sidan tycks den strukturerade gemen-
samma refl ektionen vara det som har någon egentlig betydelse 
för att utveckla det praktiska kunnandet i undervisningen ut -
ifrån vilket man kan bilda handlingskunskap. Å andra sidan gör 
sig kraven på vetenskaplighet från olika håll ständigt påminda. 

I den högskolereform som trädde i kraft 1977 stod det att 
”all undervisning ska vila på vetenskaplig grund”. Reformen 
hade förlagt utbildningen av tidigare praktiska yrken, som 
sjuksköterskor och lärare, till högskolan. Men vad är det egent-
ligen som händer när dessa praktiska yrken möter högskolans 
huvudsakligen teoretiska traditioner?

Vid nästa högskolereform, 1993 ändrades lagen. Nu står 
det att all utbildning ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig 
grund och beprövad erfarenhet.1 Hur erfarenheten blir beprövad 
framgår varken i högskoleförordningen eller i förarbetena till 
propositionen. Erfarenheten tillmäts visserligen större vikt 
men dess relation till den vetenskapliga kunskapen står fortfa-
rande kvar att utröna.

Forskningsområdet

Få avhandlingstitlar på KTH säger något till den som inte 
är naturvetare eller tekniker. Oftast är de bara till för de 
invigda. En disputation som drog till sig min uppmärksamhet 
under våren 1999, var Maria Hammaréns avhandling: Ledtråd 
i förvandling med underrubriken Att skapa en refl ekterande prax-
is. Avhandlingen visade sig ha utvecklat en särskild form av 
refl ektion, dialogseminariemetoden,2 som central metod för kun-
skapsutveckling. En särskilt intressant rubrik i avhandlingen 
löd: ”Kan man bli erfaren snabbare?” Detta är rimligtvis vad 
refl ektionen borde leda till, nämligen att utföra yrket bättre 
genom att tillgodogöra sig äldre kollegors erfarenheter och få 
dem bekräftade av yrkesgemenskapen. I annat fall vore refl ek-
tionen kanske onödig. Under disputationen var jag tvungen 
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att ställa frågan om vad Maria Hammarén  ansåg var den vikti-
gaste faktorn för att detta skulle ske. Svaret blev språket, man 
måste utveckla ett på erfarenhetsexemplen baserat gemensamt 
språk.3

Stärkt av denna impuls började jag ganska omedelbart ut -
veckla den refl ekterande delen av lärarkursen i lärande och 
undervisning. Den andra konsekvensen av denna kontakt ledde 
till att jag började närma mig den miljö på KTH där Maria 
Hammarén  var verksam: Avdelningen för Yrkes kunnande och 
teknologi på institutionen för Industriell ekonomi och organi-
sation. Med några doktorandkurser inledde jag en tid senare 
min forskarutbildning på avdelningen och kom för första gång-
en i praktisk kontakt med dialogseminariemetoden. 

Omdaningen av arbetsmarknaden under större delen av 
1970- och 1980-talen innebar en kvalitativ förändring av arbets-
villkoren för den svenska arbetskraften. I skuggan av expertsy-
stemen hägrade rationaliseringsvinster. Datori sering av yrkena 
blottade grundläggande perspektiv på yrkes kunnandet som hit-
tills varit okända.

Den arbetslivsforskning som utvecklades av Bo Göranzon  
under samma period tydliggjorde motsättningarnas egentliga 
orsaker. Vad händer med yrkeskunnandet när man introduce-
rar datorer i arbetet? Åtskilliga studier visar att detta inte sällan 
leder till en utarmning av yrkeskunnandet.4

Yrkeskunnandets utveckling och upprätthållande bygger på 
den dialog som ständigt pågår mellan yrkesmän och den över-
blick som de har över arbetsprocessen. Datorn kom att inne-
bära ett brott i denna tradition; dels en fokusering på datorns 
möjligheter att ersätta en handgriplig kontakt med verklighe-
ten, dels en avskärmning från yrkesgemenskapens samfällda 
kunskap. 

Från slutet av 1970-talet till slutet av 1990-talet organisera-
de Göranzon  ett antal symposier och konferenser under temat 
konst och vetenskap. Dramatiker som Alf Sjöberg medverkade 
med utgångspunkt i teateruppsättningen av Brechts Galilei  på 
Dramaten.5 Ett par år senare medverkade författaren Willy 
Kyrklund i anknytning till uppsättningen av sin pjäs, Gudar och 
människor, på samma teater.
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Konstens roll i refl ektionen kring yrkeskunnandet stod i 
fokus för dessa seminarier. Arbetet gick ut på att söka svar på 
frågan; kan konsten uttrycka förhållanden som vetenskapen 
inte kan? En typ av fråga som var tydlig för fi losofer som Des-
cartes 6 och andra upplysningsfi losofer men som i den allmänna 
begreppsförvirringen senare tycks ha fallit i glömska. På samma 
sätt som det naturvetenskapliga och tekniska språkets begrepp 
står som nödvändighet för att utveckla datorer och andra tek-
niska hjälpmedel är konstens gestaltande språk ett redskap för 
att göra erfarenheten tillgänglig för refl ektion. Perspektiven 
kompletterar snarare än konkurrerar med varandra. 

På erfarenhetens område tillhandahöll det systemteoretiska 
perspektivet7 däremot inga redskap för att hantera erfarenhets-
baserade kunskapsformer. Det analogiska tänkandet8 måste 
söka sig andra vägar än det kausala9 för att hantera kunskaps-
bildningen inom yrkeskunnandet. Symbiosen med konsten var 
många gånger fruktbar och gav nya insikter. Dess funktion i 
begreppsbildningsarbetet klargjorde hittills förbisedda förete-
elser. 

Tendensen i fallstudierna pekade på att långvarig använd-
ning av tekniska hjälpmedel, framför allt förlitandet till datorer 
och vissa mätinstrument, försämrade omdömet på ett påtagligt 
sätt.10 Skapandet av dialogseminariet på Dramaten 1985 var en 
reaktion mot den alltmer förenklade synen på dialog. En fördju-
pad diskussion om yrkeskunnande, språk, kultur och kunskap 
stod i fokus för dialogseminariet. Det blev en miljö där refl ek-
tionen kring dessa företeelser fi ck det nödvändiga utrymmet 
för att kunna utforska yrkeskunnandets utvecklingsmöjligheter 
och fördjupa insikten om kunskapsbildningsprocessen.

Fram till 1999 var tre avhandlingar skrivna inom ämnes-
området Yrkeskunnande och teknologi. Tillsammans tecknar 
de konturerna för forskningsområdet. Var och en av dem har 
bidragit med nya perspektiv som tydliggör villkoren för utveck-
lingen av den erfarenhetsbaserade kunskapen, dess excellens 
och riskerna för dess förfall. Under våren 2006 har ytterligare 
fyra doktorsavhandlingar tillkommit. Genom en rask vandring 
över de ursprungliga avhandlingarna vill jag ge en överblick för 
att göra det möjligt för läsaren att orientera sig i detta forsk-
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ningslandskap. Därefter kommer jag att antyda vilka stenar jag 
själv ämnar vända på i denna fallstudie.

Det praktiska intellektet

Den första avhandlingen i serien är Det praktiska intellektet 
(1990). I den utvecklar Bo Göranzon  fyra perspektiv för att 
utforska yrkeskunnandet: (i) idéhistoria, (ii) språkfi losofi , (iii) 
konsten som kunskapskälla och (iv) jämförande fallstudier.

Fallstudien initierades av de konfl ikter som uppstod till följd 
av introduktionen av datasystem som var menade att effek-
tivisera arbetet för skogsvärderarna. Konfl ikten kulminerade 
när skogsvärderarna vägrade sitta vid sina datorterminaler 
för att kalkylera skogsbeståndet. De insåg den begränsning i 
beräkningsverktygen på lokala förhållanden som datasystemen 
innebar. Vad som förväntades av dem var att de skulle göra 
bedömningar under körning av programmen och mata in vär-
den för att själva slutföra beräkningsprocessen. 

Deras vägran tvingade arbetsgivaren, Lantbruksnämnderna, 
att sätta in dataoperatörer för att slutföra arbetet. Vad man 
inte uppmärksammade var att dessa saknade skogsmästarnas 
bakgrund för att kunna göra omdömesgilla bedömningar. Kal-
kylernas giltighet äventyrades därmed betänkligt. Likt  musiker 
eller idrottsmän som inte övar dagligen började skogsmäs-
tarna som inte själva gjorde beräkningarna längre att förlora 
sin bedömningsförmåga. Från ledningens sida såg man det 
inträffade i första hand som ett informationsproblem. Data-
konsulterna, menade man, hade inte i tillräcklig utsträckning 
informerat om datasystemets möjligheter och inte heller till-
räckligt utbildat personalen för att den skulle kunna utföra sitt 
arbete. Konsulternas analys av situationen visade sig vara mer 
fi nstämd. Man såg problemet som en följd av relationen mellan 
datasystemet och skogsvärderarna.

I Göranzons analys fördjupas detta perspektiv. Konfl ikten 
enligt honom är en följd av olika kunskapssyner som ger upp-
hov till olika verklighetsuppfattningar. De krav som arbetsgi-
varen ställde på systemutvecklarna var nära nog orimliga. Man 
förväntade sig att skogsmästarnas erfarenhetskunnande skulle 
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programmeras in i datasystemet. Detta tog sig uttryck i att sy -
stemutvecklarna anklagade skogsmästarna för att inte behärska 
sitt arbete när de inte på ett uttömmande sätt kunde säga hur 
de gått till väga för att göra sina beräkningar.11 

Ytterligare två aspekter framstod som väsentliga. För det 
första att yrkeskunnandet vid långvarigt bruk av datorer ut -
armas12 genom att förmågan till bedömning försämras. Detta 
till följd av att den hantverksmässiga beräkningen, som är be -
dömningens förutsättning, försvinner. För det andra att skogs-
värderarnas yrkeskunnande är lika mycket socialt som kogni-
tivt. Den bild som skogsvärderaren skaffar om sitt föremål är 
lika mycket enskild som gemensam. Det är endast i samspelet 
med kollegor som han upprätthåller, refl ekterar och utvecklar 
sitt yrkeskunnande. I denna fallstudie blev det också tydligt att 
denna kunskapsbildningsprocess får sin näring från metaforer 
och analogier till konsten. 

Konsten att bemästra en process

Maja-Lisa Perbys avhandling Konsten att bemästra en process (1995) 
var det andra bidraget i denna forskningstradition. Det är en 
lysande fallstudie i processoperatörernas yrkeskunnande. Två 
processindustrier står i fokus för undersökningen; en pappers- 
och massaindustri och en petrokemisk industri.

För utomstående som besöker fabriken och endast baserar 
sitt omdöme på intrycken från kontrollrummet, där operatö-
rerna sitter till synes overksamma, är det lätt att dra slutsatsen 
att operatörernas arbete är enkelt. De ser ut att vakta anlägg-
ningen genom att sitta framför dataskärmar och följa föränd-
ringar i processen. Då och då kan de justera ett värde i någon 
riktning men för övrigt verkar automatiken sköta processen.

Processoperatörerna ser inte ut att behöva ha någon kon-
takt med verkligheten eller använda sin kropp och sina sinnen. 
Arbetet tycks pågå på ett intellektuellt plan där abstrakta vär-
den och fl öden avlöser varandra på dataskärmen.

I Perbys tolkning får vi en helt annan bild. Endast de yrkes-
verksamma kan på ett adekvat sätt beskriva vad konkreta situa-
tioner egentligen handlar om. För utomstående är denna insikt 
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utom räckhåll. Det krävs en långvarig vistelse i operatörernas 
miljö för att kunna uppmärksamma och urskilja vad som är av 
vikt för deras yrkesutövning.

Genom återkommande seminarier och samtal med ett fåtal 
informanter växer långsamt en bild om yrkeskunnandets kom-
plexitet. I deras berättelser om olika situationer i yrkesutöv-
ningen kommer ett antal uttryck fram som för utomstående 
kan te sig dunkla eller intetsägande. Med tiden laddas dessa 
uttryck med variation av exempel som gör dem pregnanta, 
ja, ibland helt centrala för yrkesutövningen. Perby  ger fylliga 
exempel på uttrycken och deras funktion i processoperatörer-
nas vardag. Låt mig nämna några: ”Att vara fabriken” står för 
den närvaro processoperatören har för den aktuella process 
som för tillfället körs. När processoperatören är fabriken, då 
känner han till alla detaljer i den specifi ka processen genom 
den samlade bilden av det han ser på skärmarna i kontrollrum-
met, alla trender, maskiner och processer. Är operatören inne 
i processen är det inget som kan förvåna honom. När ett larm 
kommer, konstaterar han bara: ”Ja, där kom det larmet”.13 
Helhetsbilden av fabriken och processen har han i kroppen. 

Begreppet fi skare uttrycker känslan som omskolade process-
operatörer och tidigare yrkesfi skare har med sig till denna praxis. 
De sköter om fabriken som vore den en båtmotor, vars perfekta 
funktion är nära sammankopplad till deras liv och säkerhet på 
ett stormande hav. Före detta fi skare går omkring i fabriken med 
oljekannan i hand och tittar till ventiler och röliga delar, smörjer 
lite här och var, långt innan det är nödvändigt. Ett uttryck för 
det ansv ar som de tar för fabriken och processen.  Ett ansvar som 
inte bör tolkas som betungande utan snarare som ett sätt att 
vara, en stil man inte kan frångå.

En av de mest talande metaforer som Perby  drar fram är 
streckgubbe. Den står för den bild en ny operatör gör sig av fabri-
ken. En erfaren operatör fångar företeelsen: 

När man kommer in som ny operatör reducerar man ner fabriken 
– det är lika begränsande som att reducera en människa till en streck-
gubbe. Efter hand som man arbetar som operatör fylls bilden; man 
får en allt fylligare, mer levande bild av fabriken.14 



lärarens yrkeskunnande18

Det är vanligt att sådana uttryck och berättelser, vars innehåll en 
gång för alla har etablerats med ett antal exempel, vid samtalen 
blir till nycklar som genom att antydas frammanar de betydel-
sebärande bilder de är symbol för. Berättelserna själva behöver 
inte dras fram igen. Alla är införstådda med dem och vet vad 
de står för. Samtalet i yrkesgemenskapen blir effektivt. Följden 
av denna effektivitet är att utomstående stängs ute från den 
djupare innebörden. Att tillskansa sig språket i en sådan praxis 
kräver därför inskolning.

Metaforen vågen sammanfattar viktiga aspekter i processope-
ratörernas yrkeskunnande. Det är från den skönlitterära roma-
nen, Mr Palomar av Italo Calvino  Perby  hämtar den. Calvino 
beskriver målande en situation där han på stranden anstränger 
sig för att fokusera på en enda våg, men vågens rörelse fram och 
åter gör det svårt att urskilja en enskild våg helt och hållet. Det 
är helheten av vågrörelsen som fångar blicken. 

På samma sätt är det med processoperatörerna och deras 
gemensamt konstruerade bild av fabrikens tillstånd. Det är inte 
enstaka detaljer som dominerar eller som man fäster uppmärk-
samheten på utan deras samfällda inverkan på hela processen. 
Det innebär inte att detaljer inte skulle vara viktiga, men de 
intressanta detaljerna är de ovanliga, sådana vars inverkan man 
inte helt har kontroll över.

Med sin avhandling visar Perby  att analytiska metoder som 
gör nedslag i verkligheten, med en bestämd, förutfattad mening 
om dess beskaffenhet, inte förmår fånga det väsentliga i ett 
yrkeskunnande. Det är öppenheten inför den komplexa verk-
ligheten och den långvariga vistelsen, som får ögonen att vänja 
sig vid ljuset. Först efter lång tid förmår man som forskare upp-
fatta vad som är väsentligt i den praxis man undersöker.

Ledtråd i förvandling

Ledtråd i förvandling: Om att skapa en refl ekterande praxis (1999) 
av Maria Hammarén , som jag inledde kapitlet med, är den 
tredje avhandlingen i serien. Hammarén verkar inom samma 
tradition och hennes viktigaste metodiska bidrag består i att 
hon utvecklar fastare former för refl ektion genom skrivan-
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de och dialog.15 Studien är förlagd till företaget Combitech 
Systems, där man möter hinder i kunskapsutvecklingen. Under 
en expansiv period i mitten på 1990 fi nner ledningen att nya 
konsulter inte tillgodogör sig den samlade kunskapen på företa-
get under önskvärd tid eller i tillräcklig omfattning.

Den dialogseminariemetod som Hammarén  tillsammans 
med Göranzon  utvecklar för ändamålet blir ett viktigt redskap 
för kunskapsutveckling inom forskningstraditionen.16 Indi-
rekta former för refl ektion, genom bland annat kunskapsfi lo-
sofi ska och litterära texter, visar sig ibland vara den rakaste 
vägen till pudelns kärna.17 I denna fallstudie handlar det inte 
bara om ny kunskapsbildning genom analogiskt arbete (som 
jag återkommer till längre fram) utan också om att skapa en 
miljö för erfarenhetsutbyte för den erfarenhetsmässigt blanda-
de gruppen. Enkelt uttryckt handlar det om ett mästar–lärling 
förhållande.

Ibland går begreppsbildningen vägen över fi ktiva begrepp 
under refl ektionen och idéprotokollen som återförs till del-
tagarna. I andra fall sker begreppsbildningen direkt under 
dialogen. Så var till exempel fallet när Trattkantarelleffekten dök 
upp för första gången.18 Begreppet fångar systemutvecklarnas 
erfarenheter vid felsökning. En svampplockare kan vandra 
länge i skogen med blicken fäst vid marken utan att få syn på 
de åtråvärda kantarellerna. När en van svamplockare pekar ut 
några för honom upptäcker han fl er och fl er i närheten, ja, hela 
skogen tycks bestå av bara kantareller.

Det synskifte som behövs för att bli varse det som tidigare 
inte var synligt beror på att man byter fokus. Man sammanstäl-
ler ett mönster av andra drag än man tidigare gjort för att det 
nya i omgivningen ska skilja sig från bakgrunden.19 

Hammarén  fokuserar den begreppsbildning som äger rum 
vid det gemensamma refl ektionsarbetet. Språket är kopplat till 
verkligheten genom erfarenhetsexemplen. Dessa är inte alltid 
tillgängliga för vårt minne utan måste väckas till liv genom 
läsning av impulstexter som ibland fungerar som en armbåge i 
sidan och stimulerar fantasin.

Hennes viktigaste slutsatser är dels lokaliseringen av det sy   -
stemteoretiska paradigmets kunskapssyn, som har en hindrande 
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verkan på erfarenhetsutbytet, dels hur kunskapsutbytet mellan 
erfarna och nyare medarbetare är central för företagets gemen-
samma kunskapsutveckling. 

Problembilden och forskningsfrågor

Den kunskapssyn som växte fram i kontakt med forsknings-
området Yrkeskunnande och teknologi skärpte synen på lära-
rens yrkeskunnande och gjorde det möjligt att ringa in hittills 
förbisedda kunskapsområden. Begrepp som praxiskunskap, re -
fl ektion och dialog fi ck en innebörd de för mig hittills hade 
saknat. Nu blev det tydligt hur begreppsbildningen gick till 
vid refl ektion över yrkeserfarenheten. Det blev också möjligt 
att förstå varför erfarna lärare mer än mindre erfarna uppskat-
tade denna form av refl ekterande dialog kring egna och andras 
erfarenheter. Med tiden blev det nödvändigt att tydliggöra vad 
lärarkurserna egentligen gick ut på och skaffa sig en målbild av 
deras syfte. 

I det allmänna språkbruket används begreppen kompetens 
och skicklighet ibland urskillningslöst. Men skicklighet skiljer 
sig från kompetens på fl era sätt.20 Först och främst är skicklig-
heten, till skillnad från kompetensen, inriktad på den praktiska 
yrkesutövningen. Skickligheten begränsar sig därför inte till 
regelbehärskandet utan har passerat det stadiet och befi nner sig 
i regelskapandets härader. Den skicklige fi nner inte etablerade 
regler tillräckligt användbara för att hantera de problem hans 
tränade blick förmår urskilja i den komplexa yrkespraktiken. 
Han skapar nya regler som svarar mot situationens specifi ka 
krav. Att omedelbart kunna hantera det oförutsedda innebär 
att man måste förlita sig till sitt omdöme som inte sällan är 
intuitivt.21 Det är i metodens natur att den inte kan klara att 
hantera det oförutsedda.

Att utveckla skicklighet är därför inte enbart en kognitiv 
verksamhet som man väljer att ta del av eller inte. Det handlar 
i ännu större omfattning om ett tillstånd av emotionellt enga-
gemang, som är nödvändigt. Utan detta känslomässiga enga-
gemang är inte yrkesutövaren personligen tillräckligt gripen av 
sitt värv för att långvarigt brottas med de problem och dilem-
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man som möter honom. Han är inte benägen att ta risker och 
vågar kanske inte heller lita till känslan och intuitionen för att 
skrida till handling och skapa ordning i sin praktik. Den kom-
petente efterfrågar regler och vetenskapligt bevisade metoder 
där sådana inte alltid fi nns att tillgå. 

Den intuitiva handlingskänsla, som jag här talar om, ska inte 
uppfattas som ett planlöst gripande efter idéer. Det är i högsta 
grad en skolad intuition som bygger på konkret kunskap och 
refl ekterad praxis.22 Den kan liknas vid musikimprovisation. 
En skolad musiker behärskar grundreglerna och mer därtill, 
men utöver detta måste han i improvisationen vara lyhörd för 
pulsen och de teman som dyker upp, föra dem vidare i samspel 
med ensemblen. Han måste vara i fas.23 Det nyss beskrivna 
utgör, i överförd bemärkelse en viktig egenskap i lärarens 
skicklighet och är därför det centrala tema som jag vill utforska 
i denna avhandling.

Att vara lärare på Tekniska Högskolan innebär i regel att 
både undervisa och forska. Traditionellt har forskningsmeriter 
varit tungt vägande vid bedömningar, ibland kanske till och 
med vid tillsättning av utpräglade undervisningstjänster. Från 
många håll är kraven på högskoleanställda mycket hårdare idag. 
De måste konkurrera om forskningsmedel och prestera resultat 
samtidigt som kraven från utbildningens avnämares sida stän-
digt ökar. Den forskande läraren måste själv balansera kraven 
och få tiden att räcka till för både undervisning och forskning. 
Han måste också visa pedagogisk skicklighet.

De möjligheter som framgångsrikt forskningsarbete kan ge 
forskaren i form av karriärmöjligheter, forskningsanslag för 
utmanande projekt och prestige i forskarsamhället, både lokalt 
och globalt, är något som undervisningsuppgiften idag prak-
tiskt taget helt saknar. Att forskningen traditionellt har dessa 
fördelar innebär att ambitiösa forskare ”tvingas” satsa tid och 
kraft på att meritera sig forskningsmässigt medan undervis-
ningen ofta får gå på sparlåga.

Så här säger en ung forskare:
 
Alldeles för länge har det hänt alldeles för lite inom pedagogik inom 
den högre utbildningen, vilket gör att det idag kan vara väldigt 
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tungrott att få igenom en förbättring. Den ekonomiska situationen 
gör det inte bättre, man tvingas ibland göra val: Vill jag åka på 
konferens och presentera en artikel och utvecklas som forskare eller 
vill jag lägga pengarna på en läsecirkel i pedagogik för att eventuellt 
bli en bättre lärare. Min artikel kan jag lägga in i min avhandling, 
dessutom kommer jag knyta värdefulla kontakter på konferensen. 
Läsecirkeln kommer att ge mig ännu mer huvudvärk över den bris-
tande pedagogiken. Kanske, kanske gör den att ett par studenter ger 
mig ett bättre omdöme på nästa kursutvärdering, och kanske har 
de lärt sig mer. Vad väljer man? Det är som forskare de allra fl esta 
anställs, ej som lärare, undervisningen är en bisyssla. I vår forskning 
kan vi utvärdera varandra, hjälpa varandra, kritisera varandra, men 
hur många sådana diskussioner förs om lärarskapet?24

Förhållandet ses ibland som ett av högskolans dilemman. Å ena 
sidan behöver man rekrytera och utbilda forskare som håller 
världsklass i en rad forskningsområden, å andra sidan måste 
man hålla hög kvalitet i grundutbildningen för att KTH ska dra 
till sig duktiga studenter och möta samhällets krav.

Som kontrast till detta vill jag framhålla ett uttalande av 
Nobelpristagaren i kemi 1981, Roald Hoffmann . Vid ett dialog-
seminarium på Dramaten i januari 2005 betonade han att han 
i första hand är lärare och att undervisningen är den viktigaste 
inspirationen för god forskning. Det är studenternas frågor 
som tillför forskningen nya impulser, insisterade han.

Forskningsfrågor växer fram

När jag nu blickar tillbaka på ett kvarts sekels yrkesliv som 
lärare25 ser jag ett mönster träda fram tydligare än något annat, 
en ständig strävan efter djupare förståelse och mening med den 
undervisning jag utövar. Min erfarenhet av utbildning spänner 
praktiskt taget över skolväsendets alla stadier, från grundsko-
lan till högskolan. Ledstjärnan har alltid varit en strävan till 
djupare förståelse för hur de människor jag för tillfället arbetat 
med tillägnar sig ämnet i en gemensam förkovran, ömsesidig 
respekt och demokratisk anda.

Många är de som har bidragit till detta meningsskapande, 
och refl ektionen över undervisningen har varit mitt universi-
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tet. Vid sidan av att undervisa elever har jag haft förmånen att 
handleda ett antal blivande lärare och bidragit till fortbildning 
av mina kollegor på grund- och gymnasieskolan. Ämnena har 
varierat från undervisningsmetodik till kommunikation och 
medier i undervisningen. Men målet har hela tiden varit att få 
ett bättre grepp om mitt eget yrkeskunnande.

Sedan 1998 är jag huvudsakligen engagerad i utbildningen 
av lärare i högskolepedagogiken på KTH. Bilder av det yrkes-
kunnande jag ska bidra till att utveckla har därför varit cen-
trala i min egen bildningsresa. Vad skicklighet i undervisningen 
egentligen innebär bortom alla klichéer och schabloner är en 
fråga som jag oavbrutet har brottats med under alla år. Hela 
tiden måste man arbeta mot locktonerna från den framvällande 
fl oden av förenklade förklaringsmodeller, våga hålla sig till de 
konkreta erfarenhetsexemplen och försöka se det som sker i 
stället för att blicka på verkligheten genom lånade glasögon. 
Som bekant fi nns det många teorier men bara en verklighet. 
I den praktiska vardagen är det sökandet efter de pregnanta 
frågorna snarare än svaren som har varit intressant. 

Varför kan en framgångsrik lärare lyckas med en grupp och 
misslyckas med en annan? Varför kan en erfaren lärare med ett 
ofantligt vetande i pedagogisk teori och i undervisningsämnet 
fullständigt kvadda en kurs med så kallade innovativa under-
visningsmetoder26, och varför lyckas skickliga föreläsare att år 
ut och år in inspirera hundratals studenter till framgångsrika 
resultat och ett stärkt självförtroende även med traditionella 
metoder? 

Praktikens värld visar sig, inte så sällan, vara mer kompli-
cerad än den bild som målas upp i vetenskapens namn. Trots 
att den ibland kan ha visst förklaringsvärde på en del plan så 
lägger den sig på stora områden som en lins över seendet och 
hindrar ett naket betraktande av den verklighet som faktiskt är 
för handen.

Mellan en ansats som begränsar sig till den formaliserade 
kunskapens metoder och en hållning baserad på erfarenhets-
kunskapen, tycks det ibland fi nnas en oöverstiglig avgrund. 
Lärarens undervisningserfarenheter väger lätt i mötet med 
teorin. Svaret från erfarna praktiker blir inte sällan ett ifrå-
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gasättande av grundvalen för hela det teoretiskt pedagogiska 
perspektivet. Av utvecklingsivrare ses erfarna och skeptiska 
lärare ibland som hinder för utvecklingen av högskolans grund-
utbildning. 

En vanlig kliché som upprepas med jämna mellanrum är: 
”Vänta bara tills de gamla lärarna ha gått i pension så kommer 
allting att bli bättre”. Något fog för en sådan inställning är 
svårt att föreställa sig. Det är den gemensamma kulturen som 
är bärare av traditioner och det är där man måste verka för att 
åstadkomma utveckling av undervisningspraxis. 

Föreställningen om att kunskap tas fram av forskare och till-
lämpas av praktiker hör till de mest djuprotade föreställningar i 
det akademiska tänkandet. Den kan spåras långt tillbaka i tiden 
och sammanfattas tydligt av det tayloristiska systemets princip, 
den att vissa tänker och andra utför.27 En syn som i grunden 
bygger på en förvirring av betydelsen i begreppen information 
och kunskap och vars rötter möjligen kan spåras till att veten-
skapen skiljs från hantverkskonsten.28 Detta förhållande har, i 
många fall, lett till att forskare betraktar praktiker som inte till-
lämpar forskningens resultat som ett hinder i utvecklingen och 
att praktiker ser forskare som verklighetsfrånvända utövare.29 

Den tudelning som synen på kunskap resulterar i är i sig ett 
av de största hindren för den praktiska kunskapsutvecklingen. 
All kunskap som är resultat av forskning är egentligen endast 
kunskap för dem i den kultur som aktivt verkat för dess bild-
ning. För utomstående är den inget annat är information. En 
information som läggs till all annan redan befi ntlig informa-
tion. Alla som har försökt tillämpa forskningsrön framtagna 
för andra förhållanden vittnar om de svårigheter man möter.30 
Det är endast redan kunniga som kan tillgodogöra sig regler-
nas egentliga innebörd. Kunskap är med andra ord det man 
kan utöva och utveckla medan information däremot är alla de 
tillgängliga källor, tryckta och andra, som fi nns att tillgå i olika 
medier. 

Lärarens yrkeskunnande är en praktisk kunskap. Oavsett 
hur stor mängd teoretisk kunskap som skrivs om den, kommer 
det alltid att kvarstå mycket som vi förundras över. Det handlar 
om människor med föreställningsvärldar, förhoppningar och 
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farhågor dränkta i en tusenårig tradition av mångtydigt språk-
bruk blandat med förförståelse och fördomar och en hel räcka 
tolkningsmöjligheter för varje handling. 

Det är genom refl ektion över den konkreta och gemensam-
ma erfarenheten som den nödvändiga kunskapen ut  vecklas. 
Det som karaktäriserar en sådan kunskap är att den olikt 
vetenskaplig kunskap inte låter sig fullt ut beskrivas verbalt, 
men likväl är den säker i handling.31 Att sätta minnet av den 
erfarenhetsbaserade kunskapen i rörelse fordrar andra meto-
der än de gängse vetenskapliga metoderna. Här gäller det att 
utveckla ett seende där man tränar upp sin förmåga att urskilja 
analogier och förbindelser till litteraturen, dramaturgin och 
konsten för att kunna få syn på de mönster som styr den egna 
yrkespraxisen. Att utveckla ett sådant seende tar år av övning.32 
Det handlar dessutom lika mycket om att förstå de samman-
hang i vilka man ingår som att lära förstå sig själv.

Det är i praxis som skickligheten får bekänna färg och det 
är i refl ektionen över egen och andras erfarenheter som kun-
skapsbildningen sker. För utomstående som försöker förstå 
dessa processer är det ofta lätt att tappa bort för sammanhanget 
vitala delar eftersom mötet mellan människor reduceras eller 
beskrivs utifrån. En sådan ansats riskerar att försvåra all dju-
pare förståelse av situationen. Det gäller lika mycket att kunna 
greppa helheten som att inte tappa bort den betydelsebärande 
detaljen, en för utomstående praktiskt taget omöjlig uppgift.33

Det huvudskaliga syftet med den föreliggande explorativa 
fallstudien är att försöka beskriva det som karaktäriserar lärar-
skickligheten och villkoren för dess kunskapsbildning. Det är 
en undersökningsprocess i vilken jag själv lär mig lika mycket 
som de andra deltagarna. Därför är den också en undersökning 
med lärare – inte om lärare.

Fokusfrågor 

Under de senaste fyra åren som den empiriska delen av forsk-
ningsprojektet har pågått har jag hunnit pröva och förkasta 
ett antal forskningsfrågor. Det började med att jag tänkte mig 
undersöka varför forskningsresultaten inte i tillräcklig omfatt-
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ning tillämpades av praktikerna. Jag fortsatte med en önskan 
att vilja anlägga ett systemperspektiv på forskningen för att se 
på vilket sätt man kan genomföra centrala mål, och kom slutli-
gen att landa i frågeställningen kring lärarskicklighetens villkor 
och kunskapsbildning. Detta skifte i frågeställningar motsvaras 
av såväl metodologisk som kunskapsteoretisk utveckling. I 
någon mån återspeglar den beskrivna utvecklingen också min 
egen bildningsgång.

Idag ser jag helt annorlunda på både forskningsfrågor och 
metoder än när jag började forska. Forskningsfrågan och forsk-
ningsintresset mognade under forskningens gång. Det är tack 
vare de insikter som vuxit fram ur dialogseminariet och praxis-
perspektivet som jag ser de mest spännande frågorna spira 
idag. Ett perspektiv som skiljer på vetande och kunnande, som 
problematiserar språkets förhållande till verkligheten och foku-
serar på yrkesgemenskapens kunskapsbildning. 

Frågor som jag nu fi nner värda att undersöka kretsar kring 
lärarskickligheten och på vilket sätt den utvecklas och upp-
rätthålls. Därför vill jag i första hand fokusera på tre frågor: 
a) Om inte den praktiska lärarskickligheten är samma sak som 
kompetens vad innebär den då? (Skicklighetens beskaffenhet), b) 
Finns det sätt som underlättar utvecklingen av lärarskicklig-
heten, i så fall vilka? (Skicklighetens utveckling), c) Kan man be -
döma lärar skickligheten och i så fall hur? (Skicklighetens bedöm-
ning). En del andra frågor med direkt anknytning till dessa 
kommer också att både ställas och undersökas under fallstu-
diens gång. Av naturliga skäl ägnar jag större utrymme åt 
frågorna om skicklighetens beskaffenhet och utveckling än åt 
skicklighetens bedömning

I dialog med lärare och forskare på KTH vill jag undersöka 
villkoren för lärarskicklighetens utveckling och utröna vägar att 
göra erfarenhetskunskapen beprövad och allmängiltig. 

Den empiriska undersökningen

Fallstudien bygger på en dialogseminarieserie, praxisstudier, 
och djupintervjuer. Men även på min erfarenhet som lärare och 
lärarutbildare i utbildningssystemet. 



271. Perspektiv på yrkeskunnandet

a) Dialogseminarieserien genomfördes under läsåret 2002-03. 
Tio lärare från KTH genomförde sju heldagsseminarier under 
lika många månader.

b) Två serier med direkta praxisstudier av undervisningen 
genomfördes i små arbetslag om tre lärare och mig själv som 
forskare: en serie på KTH våren 2004 och en på Kungliga Musik-
högskolan (KMH) hösten 2004.

c) Ett antal djupintervjuer genomfördes med några få berörda 
för att fördjupa, tydliggöra och förankra materialet. 

d) Min egen tjugofemåriga erfarenhet som lärare, lärarut-
bildare samt kurs- och programutvecklare på KTH under en 
period av åtta år där egna anteckningar, deltagarnas uttalanden 
och texter har kommit till användning.

Val och presentation av deltagande lärare

Den bild som jag ovan tecknade av forskningsperspektivet inom 
Av  delningen för Yrkeskunnande och teknologi är också delvis 
den hållning som kännetecknar dialog seminariemetoden. För 
mitt forskningsprojekt med refl ektion över praktiskt inriktad 
erfarenhetskunskap var valet av Dialog seminariemetoden själv-
klart. Åtta deltagare behövdes för undersökningen. Tillsammans 
skulle de uppfylla ett antal villkor. De skulle representera både 
matematisk-naturvetenskapliga och humanistiska ämnen. Dess-
utom skulle de representera olika åldrar, undervisningserfaren-
het och djup i refl ektion. 

Att välja ut deltagare kan liknas vid att ta ut ett landslag i 
fotboll eller besätta rollerna i en teaterpjäs. Det är inte bara de 
enskilda kvalitéerna som avgör, utan viktigare är förmågan att 
kunna samspela med de andra för att skapa den nödvändiga 
dynamiken i dialogen. 

En första sonderande inbjudan skickades per e-post till ett 
åttiotal undervisande lärare på institutionen för Numerisk Ana-
lys och Datalogi, Nada. En institution som har stor spännvidd 
mellan ämnen och områden, från matematiska ämnen till huma-
nistiska. Intresserade lärare bjöds in till ett informationsmöte 
om undersökningen och dialogseminariemetoden. Under två 
informationsmöten i maj och juni 2002 informerade Bo Göran-
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zon  och jag själv om detaljerna kring seminariet. Informationen 
gick ut på att tydliggöra att deltagande, förutom dialogen, också 
skulle innebära en del arbete i form av läsning och skrivning. 
Det var angeläget att göra presumtiva deltagare införstådda med 
den insats som krävdes av dem.

Ett femtontal personer kom till informationsmöten av vilka 
hälften anmälde sitt intresse. Emellertid spred sig informatio-
nen till andra institutioner och fl er intresserade strömmade 
till. Trots att några kvinnliga lärare från början hade anmält 
sitt intresse kunde de till slut, på grund av tidsbrist, inte delta. 
Detta kommer att återspegla sig i min fortsatta användning av  
personliga pronomina. Det blir mera han än hon, inte för att 
det inte fi nns skickliga kvinnliga lärare utan för att det känns 
naturligt då endast män har deltagit i fallstudien.34 

Vid starten av dialogseminariet i slutet av september 2002 var 
tio entusiastiska deltagare närvarande. De skulle också genom-
föra hela seminarieserien med oförminskad energi. Under hela 
dialogseminarieserien var det endast en handfull gånger som 
någon deltagare på grund av tvingande skäl inte kunde delta i 
något enstaka seminarium.

Nedan följer en kort presentation av deltagarna i alfabetisk 
ordning:

Henrik Artman  35 år, universitetslektor, undervisar i 
människa-dator interaktion, har under-
visat i 10 år.

Leif Dahlberg  40 år, fi l. dr, universitetslektor, undervi-
sar i kommunikations- och kulturteori, 
har undervisat i 13 år.

Henrik Eriksson  62 år, docent. Undervisar i datalogi och 
matematik, har undervisat i 42 år.

Martin Grimheden  31 år, tekn. lic., undervisar i mekatronik 
och elektronik, har undervisat i 7 år.

Leif Handberg  40 år, universitetslektor, undervisar i Me -
die teknik, har undervisat i 10 år.

Thorolf Hedborg  58 år, universitetslektor, undervisar i före-
tagsekonomi och förhandlingsteknik, har 
under visat i 10 år.
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Arild Jägerskog  60 år, adjunkt, undervisar i medieteknik, 
har undervisat i 20 år.

Håkan Kullvén  44 år, universitetslektor, undervisar i 
företagsekonomi, har undervisat i 17 år.

Christer Lindh  61 år, universitetslektor, undervisar i 
logistik, har undervisat i 27 år.

Axel Ruhe  60 år, professor, undervisar i numerisk 
analys, har undervisat i 36 år

Förutom deltagande lärare hade vi ett antal gästföreläsare in -
bjudna var och en till en specifi k dag för att under någon timme 
redogöra för sina erfarenheter från olika områden och föra en 
dialog med gruppen. Dessa var:

Maria Hammarén   PhD, Lektor, Yrkeskunnande och tekno-
logi, KTH

Christer Hoberg   Vd Combitech Systems AB, 
Ingela Josefson  Fil dr, professor, rektor på Södertörns 

Högskola
Clas Pehrsson   Professor, Kungliga. Musikhögskolan 

(KMH)
Peter Tillberg   Offi cer/doktorand, Försvarshögskolan, 

ledarskapsutbildning

Hur gick dialogseminariet till?

Dialogseminariemetoden är, som tidigare nämnts, en metod 
framtagen av Bo Göranzon  och Maria Hammarén  i arbetet 
med Combitech Systems. Den är utförligt beskriven i Ham-
maréns avhandling Ledtråd i förvandling. Ordet metod, i dia-
logseminariemetoden, kan uppfattas som ett vagt begrepp och 
förtjänar en särskild kommentar. Metod är inte här fråga om 
mekaniska rutiner och procedurer vars användning automa-
tiskt garanterar kvalitet i resultatet. Det är snarare fråga om 
ett ramverk av en särskild art av läsning med pennan i hand, 
skrivning och dialog. Den innehållsmässiga meningen bygger 
på att lära sig av egen och andras erfarenheter utan att anlägga 
några teoretiska perspektiv på dem, väcka sina minnen till liv 
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med hjälp av stimulerande texter, tolka och omtolka sina erfa-
renheter i ett intersubjektivt rum. 

Kort beskrivet är det en metod som går ut på att man inför 
varje tillfälle läser i princip två slags texter; en bakgrundstext 
och en impulstext. Bakgrundstexten är en text som försöker 
belysa någon eller några aspekter av det specifi ka seminariets 
tema. Längden på den texten varierar på mellan ett tjugotal 
och kanske hundra sidor. Impulstexten är ofta en kortare text 
vars syfte är att ge näring åt minnet och fantasin. Den ska 
man associera till när man själv skriver sin egen text till varje 
seminarium. Det har hänt vid något tillfälle att någon deltagare 
funnit bakgrundstexten mer stimulerande och reagerat på den 
i stället. Texterna väljs med omsorg och inte sällan är det först 
efter ett genomgånget seminarium som man kan se vilken sorts 
text som behövs till nästa seminarium. Allt beroende på vilka 
teman man vill utveckla och vilka man vill hålla fast vid.

Oftast fungerar texterna enligt avsikten då friheten och 
följsamheten är stor. Men det händer också ibland att någon 
deltagare inte tilltalas av texten eller blir inspirerad till att 
själv skriva. Då kan man säga att texten inte fungerade för 
den personen just då. Detta hände vid ett par tillfällen. Varje 
seminarietillfälle kretsade kring ett tema som jag kom fram till 
genom min förförståelse av lärarens yrkeskunnande. Exempel 
på teman är Undervisning och forskning, Ledarskap, Dialog och ska-
pande samarbete, Pedagogiska dilemman – professionella dilemman. 
Skulle jag planera ett nytt dialogseminarium idag skulle dessa 
teman med all säkerhet se helt annorlunda ut. Konst och veten-
skap skulle exempelvis vara ett betydande tema i ett framtida 
dialogseminarium. 

Ett fullbordat dialogseminarium består av ett antal aktivite-
ter. Läsa. Skriva. Läsa upp. Dialog. Protokoll. Justering. I det 
följande ska jag kort försöka beskriva vad dessa innebär. Vi har 
redan sett vad läsningen av bakgrunds- och impulstexter inne-
bär. Impulstexten ger associationer till skrivandet. I princip 
skriver man inte längre än en sida varje gång om sina spon-
tana reaktioner och erfarenheter vid läsningen av impulstexter. 
Dessa texter samlas in någon dag i förväg för att man ska hinna 
mångfaldiga dem till alla deltagare.
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På dialogseminariet delas samtligas texter ut till alla delta-
gare och var och en läser upp sin egen text i tur och ordning. 
Författarens röst gör det fysiska ansvaret för textens innehåll 
påtagligt. Därefter följer en runda där alla i tur och ordning 
får kommentera den genom att associera till egna erfaren heter, 
andras erfarenheter eller kanske ge alternativa tolkningar. Möj-
ligheten att avstå från att kommentera fi nns, men utnyttjas 
inte särskilt ofta under dialogseminarieserien. Ett visst dyna-
miskt spelutrymme kan skapas med texternas inbördes place-
ring i kompendiet. Trots att det är självständigt skrivna texter 
kan de ibland ha en balanserande eller förstärkande verkan på 
varandra. Detta kan i sin tur påverka den följande dialogens 
längd och intensitet i endera riktningen, en möjlighet som jag 
använde mig av rätt ofta.

Under dialogseminarieserien fungerade Bo Göranzon  som 
ordförande och jag själv som protokollskrivare. Ordet proto-
koll kanske leder tankarna fel och man kan börja associera till 
formella beslutsprotokoll eller liknande. De idéprotokoll jag 
skrev hade inte den karaktären. Det var snarare vad man skulle 
kunna kalla samtalsuppteckningar där det huvudsakliga inne-
hållet i dialogen återgavs och kompletterades med mina egna 
tolkningar. Hela dialogen bandades på ljudband och texten 
skrevs ut inom de närmaste dagarna. När texten väl var klar 
kunde jag stryka ner de partier som hade ringa informations-
värde. Kvar blev den egentliga dialogen mellan deltagarna och 
seminarieledaren Bo Göranzon. Som protokollförare yttrade 
jag mig i princip inte under seminariet utan följde samtalet 
och antecknade de partier som var av särskilt intresse. Med 
texten framför mig kunde jag nu se saker och mönster som jag 
ibland inte hörde under själva dialogen. Tillsammans med mina 
anteckningar från dialogseminariet utgjorde dessa stommen i 
det som efter ett par gånger kom att kallas efterord i idéproto-
kollen. 

Efterorden placerades så småningom i slutet av idéprotokol-
let och markerades med annan typografi sk stil. Då jag från bör-
jan såg min egen forskarroll som fl ugan på väggen ville jag vara 
objektiv och inte ta på mig rollen som uttolkare av dialogen. Jag 
ville stå neutral och på avstånd betrakta den. När deltagarna 
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sedan själva enträget efterlyste mina bidrag, och så småningom 
även gav sitt samtycke till analyser och tolkningar, kom jag 
att omvärdera min forskarroll ganska radikalt. Det tog ett par 
seminarier och många uppmaningar från deltagarna innan jag 
kunde börja infria förväntningarna och så småningom blev 
kommentarerna allt ymnigare. Detta uppskattades uttryckligen 
av deltagarna och de uppmuntrade mig att i ännu större omfatt-
ning utveckla efterordet, den tolkande delen av idéprotokollen. 
Till slut kom efterordet att omfatta ett tjugotal sidor. I den 
mån dessa efterord har bidragit till ett större meningsskapande 
och en fördjupad självförståelse för deltagarna så har de också 
bidragit till att stärka forskningens vetenskapliga förankring. 
Att anta denna tolkande roll under tiden dialogseminarieserien 
pågick var ingen självklarhet för mig från början.

Seminarierna inleddes med kommentarer och justering av 
föregående idéprotokoll. Överlag fanns inte mycket att säga 
om själva samtalsuppteckningsdelen eftersom den i princip var 
en förkortad återgivning av ljudinspelningen. En och annan 
deltagare var dock någon gång tacksam för återgivningen av 
dialogen då man kunde läsa partier man vid seminariet hade 
missat. Det som i stort sett alla ansåg var den intressante delen 
var efterordet. 

Vad innehöll dessa efterord? Först och främst ett tydliggö-
rande av de mönster som utkristalliserades i dialogen. Begrepp 
som till exempel kvalitet, behandlades utan att själva ordet 
överhuvudtaget nämndes och exemplifi erades med citat och 
ställningstaganden hämtade från dialogen. En annan aspekt 
var att erbjuda nya tolkningar till de erfarenheter som kom 
fram. Slutligen kunde jag själv dra resonemangen ett steg vida-
re för att tydliggöra vilka möjliga konsekvenser ett visst hand-
lande eller en viss inställning kunde tänkas få. Ibland handlade 
det om att tydliggöra mönster i dialogen. 

Forskning och undervisning – ett dilemma?

I det tidigare citatet såg vi de dilemman som unga forskare står 
inför, att satsa på forskning eller undervisning. Det är kanske 
ett exempel på den första vattendelaren i den akademiska kar-
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riären men inte den enda. Även då man har bestämt sig för att 
ägna undervisningen tid och intresse återstår en hel del verk-
liga eller föreställda hinder att övervinna. När förebilder saknas 
kan man till exempel ibland mötas av vacklande mod som en 
lärare i en högskolepedagogisk kurs uttrycker det:

Om jag gör något nytt och studenten misslyckas är det jag som har 
misslyckats. Men om jag kör en traditionell kurs och studenten 
misslyckas är det han som har misslyckats.

Denna fallstudie handlar i första hand om lärarens, inte om 
teknologens lärande. Det utesluter dock inte att jag kommer 
att beröra det senare. Men jag gör det endast i perspektivet av 
lärarens lärande. Skickligheten hos lärare innebär också fördju-
pad kunskap om teknologernas lärande. Lärarens lärande och 
teknologens lärande sker på två helt skilda arenor. Den förra 
har med sig en erfarenhet som är grunden för refl ektionen som 
den senare i princip saknar. Den första är humanistisk och har 
av förtrogenheten med lärarens praktik att göra. Den andra är 
naturvetenskaplig och vilar på påståendekunskapen. I lärar-
utbildningen har både kursdeltagarna och jag erfarenheter av 
undervisningen, något som inte är givet vid undervisning av 
teknologer. Långt ifrån alla lärare har erfarenhet av ingenjörs-
arbete. Dessa skillnader har stor betydelse för kunskapsbild-
ningsprocessen. En systematisk genomgång av teknologernas 
direkta lärande och kunskapsbildning står därför utanför denna 
fallstudies uppgift.

Jag är medveten om att det fi nns en hel del pedagogisk och 
didaktisk litteratur som gränsar till detta område. Med det 
perspektiv jag har valt att undersöka området fi nner jag det 
lämpligt att inte beröra andra perspektiv. Det skulle annars 
göra framställningen alldeles för otymplig.

Sammanfattning – utgångspunkter

Upprinnelsen till föreliggande fallstudie fi nns i de praktiska 
problem som jag mötte under utbildningen av KTH-lärare i 
högskolepedagogik. Den teoretiska kunskapen som utgjorde 



lärarens yrkeskunnande34

kursernas innehåll stod ibland fjärran från lärarnas praktiska 
erfarenheter. Trots att det i högskolelagen står att ”utbildning-
en ska vila på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet” 
ges ingen antydan i offi ciella dokument om hur erfarenheten 
kan bli beprövad. 

Mötet med dialogseminariemetoden och den hållning som 
genomsyrar forskningsansatsen i Yrkeskunnande och teknologi 
gav öppningar i hur man kan hantera och utveckla praxiskun-
skapen med dess starka inslag av tyst kunnande och intuition. 

Forskningsområdet beskrivs med hjälp av tre ursprungliga 
avhandlingar från 1990-talet. I det Praktiska intellektet pekar Bo 
Göranzon  på de faror som kommer till följd av formaliserings-
försöken av yrkeskunnandet och den praktiska kunskapen, här 
i form av datorisering av skogsmästarnas värdering och beräk-
ningskunnande. Deras kunskap, menar han, är lika mycket 
enskild som gemensam och upprätthålls av social samvaro 
med kollegor. Han pekar på konstens bidrag i utvecklingen av 
yrkeskunnandet där analogier och metaforer spelar en avgö-
rande roll.

I Maja-Lisa Perbys fallstudie Konsten att bemästra en process, 
om processoperatörer i två industrier, visar hon att schablon-
bilden om att processoperatörer styr fabriken enbart med hjälp 
av information från dataskärmar inte stämmer. Något som 
utomstående har svårt att uppfatta. Det tar lång tid innan små, 
för den oinvigde, betydelselösa anmärkningar, analogier och 
metaforer laddas med betydelse, menar hon. Det är en grov 
missuppfattning att tro att automatiken sköter processen i 
fabriken. Operatörer är närvarande med sin kropp och sina sin-
nen vilket ibland uttrycks i metaforer.

Maria Hammaréns studie på företaget Combitech Systems, 
Ledtråd i förvandling, följde framväxten av dialogseminarieme-
toden som hon tillsammans med Bo Göranzon  är upphovs man 
till. Hammarén  tydliggör hur begreppsbildningen i den gemen-
samma refl ektionsprocessen går till. Genom fi ktiva begrepp 
och den indirekta refl ektionen blir det lättare att nå väsent-
liga delar snabbare. Blandningen av äldre medarbetare med 
lång erfarenhet och yngre med kortare erfarenhet, gynnar den 
analogiska begreppsbildningsprocessen när de äldre försöker 
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uttrycka sitt kunnande. Den yttre impulsen är central i refl ek-
tionsprocessen. 

En del centrala teman återkommer i fallstudierna. Ett av 
dem är den spänning som fi nns mellan formaliserade system 
och praktiskt kunnande, ett annat har att göra med före-
ställningar om kunskapsbildningen och ett tredje handlar om 
språkets relation till verkligheten. Många teman är inte nya 
på något sätt utan har behandlats av vetenskapsmän, fi losofer 
och författare ända sedan den vetenskapliga revolutionen. Att 
se lärarens yrkeskunnande genom de nyss beskrivna resultaten 
av tidigare forskning inom avdelningen för Yrkeskunnande och 
teknologi ger den med lärarens praktiska kunskap förtrogne ett 
helt annat perspektiv på lärarens yrkeskunnande. Begrepp som 
formalisering, analogier, metaforer, ansvarig handling, refl ek-
tion, intuition och många fl er fokuserar aspekter vilka gör det 
möjligt att få en helt annan förståelse för praxisperspektivets 
kunskapsbildning. Det är i detta perspektiv som jag kommer 
att undersöka fallstudiens huvudfrågor: lärarskicklighetens be -
skaffenhet, utveckling och bedömning.
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2. Refl ekterande praktiker i 
dialogseminariet

Vetenskapliga frågor kan intressera mig, men aldrig verkligen fängs-
la mig. Det gör bara begreppsliga och estetiska frågor. Lösningen på 
vetenskapliga problem är mig i grund och botten likgiltig; lösningen 
på dessa frågor däremot inte.35

Ludwig Wittgenstein  

Inledning

Dialogseminarieserien bestod av sju heldagar spridda över en 
period av lika många månader. Under en så lång tidsperiod 
hinner man avhandla en hel del ämnen. Den totala textpro-
duktionen överstiger trehundra sidor. Allt kan inte redovisas. 
Inte för att det har kommit upp erfarenheter som motsäger det 
huvudsakliga budskapet i denna fallstudie, utan för att jag ur 
ett antal erfarenheter som talar om samma företeelse har valt 
de som är tydligast. Jag har därför av utrymmesskäl varit tvung-
en att sortera bort mycket intressanta exempel och aspekter för 
att koncentrera mig på ett fåtal mycket talande erfarenheter 
och insikter. I det följande har jag försökt gruppera samtalen 
i ett antal teman för att göra dem mera tillgängliga. I det här 
kapitlet återger jag merparten av dialogen för att senare under 
de efterföljande kapitlen återkomma och kommentera detaljer 
ur det sagda för att kunna placera dem i ett vidare perspektiv. 
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Kunskapssyn och undervisning

Ett av de teman som tidigt kom upp i dialogseminariet och 
som deltagarna med jämna mellanrum återkom till, handlade 
om kunskapssynen och undervisningen. I grunden är temat 
inget nytt och handlar om den skillnad som fi nns mellan å ena 
sidan matematisk-naturvetenskaplig och teknisk kunskap och å 
andra sidan humanistisk kunskap. I sin första text refererar Leif 
Dahlberg till Aiskylos och får av Henrik Eriksson kommenta-
ren att man ska vara försiktig med liknande referenser då man 
lätt kan få människor att känna sig dumma. 

Kunskapssynen blev under dialogseminariet också ett av Axel 
Ruhes mest bearbetade teman under distinktionen konst och 
vetenskap. Han säger att vetenskap gör anspråk på att förklara 
ett fenomen på ett opersonligt och uttömmande sätt. ”När jag 
beskriver ’den närmsta normala matrisen’ så behöver ingen 
annan göra det mer utan de kan ta itu med nästa problem. 
Konst däremot har ett personligt sätt att hantera ett problem, 
[konstnären] ger en egen bild på hur det är att leva. Var och en 
gör sin erfarenhet. En stor konstnär kan bibringa fl era männi-
skor att känna igen sig, men kan inte göra anspråk på att klara 
ut problemen”. Skillnaden mellan dessa områden är stor, menar 
Axel Ruhe, men man tänker inte på den då man arbetar ur sitt 
eget perspektiv. På senare år, fortsätter han ”har jag kommit att 
uppskatta opersonlig kunskap allt mer”. Det spelar ingen roll 
vem du är om du hittat på något bra. Men han medger att den 
konkreta världen har lika stor betydelse även för den teoretiska 
kunskapen ”Det är först när studenterna ser potatisarna skaka 
omkring [i kastrullen] som de tror på det”.36

Leif Dahlberg menar att i hans erfarenhet är det inte alltid 
lätt att tydliggöra skillnaden mellan paradigmen i undervis-
ningen. Det uppstår ofta en förvirring bland teknologerna; å 
ena sidan ingenjörsvetenskap å den andra human- och sam-
hällsvetenskap. Hans försök att förklara skillnaderna går inte 
alltid fram. Det är inte alla förunnat att kunna glida mellan 
paradigmen. ”Jag vet inte om det fi nns studenter som fastnar 
mellan kunskap och kunskapsbildning men det är [inte] orim-
ligt att så är fallet” säger han.



lärarens yrkeskunnande38

Civilingenjörsutbildningens dubbla mål att utbilda både 
ingenjörer och blivande forskare är inte något som alltid går 
smärtfritt. Christer Lindh menar att man redan vid introduk-
tionen borde tala om för teknologerna att här fi nns det ett 
matematiskt problem som man hållit på med i tjugo år, och 
ett mekaniskt som ännu inte är löst. Sedan får teknologerna 
välja vad de vill ägna sig åt. Den tanken tilltalade inte Henrik 
Eriksson alls. Vad han däremot brukar säga till teknologerna är 
att de har två år på sig att hitta en affärsidé och två år till för 
att snappa upp just de saker de behöver för att kunna genom-
föra den. ”Jag är inte forskningsinriktad som du är Christer, 
jag tycker att det är roligare med entreprenörsanda än forskar-
anda”, säger Henrik Eriksson.

Vilken sorts civilingenjörer man vill utbilda kan ha betydelse 
för vilken sorts lärare man måste ha: praktiker eller teoretiker. 
Leif Handberg ställer sig därför frågan ”Är en skicklig utövare 
alltid en bra lärare?” Han menar att det kanske var vanligare 
förr när man tillsatte lärartjänster på forskningsmeriter. ”Inte 
i matematik”, svarar Axel Ruhe, ”Det fi nns en hackordning 
bland svenska matematiker där Lars Hörmander står högst upp 
och vi andra står i en lång kö efter. En som står efter i kö kan 
inte gå före någon som står före. Det är fullständigt otänkbart”, 
tillägger han.

Clas Pehrsson  känner igen företeelsen från musikundervis-
ningen. Där fi nns det musikstuderande som, om de får välja, 
söker sig till de skickliga utövarna. Men de måste vara duktiga 
själva annars går det illa för dem. Duktiga studenter kan myck-
et väl lära sig av duktiga forskare som inte är duktiga lärare. 
Men det förutsätter att studenterna själva förmår analysera och 
strukturera materialet för att kompensera för den bristande 
undervisningsförmågan. Christer Lindh känner igen det från 
de tillfällen han bjuder in externa föreläsare. Duktiga studen-
ter får ut mycket av mötet medan svagpresterande studenter 
inte förmår se det intressanta med deras föreläsningar. Detta 
återspeglas även i den vanliga undervisningen menar han. På 
samma sätt som en förklaring är bra om den relaterar till tekno-
logernas aktuella kunskaper, erfarenheter och begreppsvärld, så 
kan den utesluta andra som inte har dessa färdigheter. ”Mina 
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studenter är en heterogen grupp. Ska jag ägna mig åt de duk-
tiga blir det en sak och ska jag ägna mig åt de mindre duktiga, 
blir det en annan sak”. Ett faktum som pekar på begränsningen 
med föreläsningsformen i allmänhet, menar han.

Henrik Eriksson drar en analogi mellan undervisningen och 
utövande av musiken. Musiker, säger han, talar om musiken 
med ord som beskriver ljudet. ”Visst var det klös i brasset”. Det 
kulturskribenter skriver har inget alls att göra med den musik 
som spelas. ”Jag läser kultursidor i tidningen varje dag för att 
se hur pass duktiga de är i sin förljugna stil”, säger han. Det han 
här pekar på är något högst väsentligt. Yrkesmänniskor talar 
om sin praxis i konkreta termer.37 Det distanserat abstrakta hör 
inte till deras yrkesutövning. Detta ska inte uppfattas som att 
skickliga utövare inte uppfattar mönster och helheter, tvärtom. 
Konkreta termer pekar i in i en komplex erfarenhetsvärld. Ett 
samtal mellan människor som delar erfarenheter av ett yrkes-
kunnande ger därför sällan utomstående någon mening. Det 
förutsätter en färdighet och förtrogenhet som endast de som 
delar denna praxis har. En dialog mellan yrkesutövande i en 
praxis skiljer sig därför högst väsentligt från ett samtal mellan 
utomstående som talar om denna praxis.

Föreställningen om att man på KTH utbildar ”problemlösa-
re” är ganska utbredd. Henrik Eriksson menar att ”man ägnar 
stor del av tiden åt de problem som har analytiska lösningar; 
en sfär i en lufttom rymd, ett problem som redan Newton har 
löst. Det löser man om och om igen”. Risken är att det uppfat-
tas som att man i ingenjörspraxis ska få defi nierade problem 
med en lapp på vilken det står vilka metoder och ekvationer 
man ska använda för att lösa dem. Mycket av undervisningen 
är ofta upplagd på det viset. Verkligheten ser helt annorlunda 
ut. Civilingenjören måste själv studera en invecklad verklighet, 
defi niera problemet och därefter bestämma vad hon ska bortse 
ifrån för att bygga en modell och vilka verktyg hon ska använda 
för att lösa det. Christer Hobergs beskrivning av projekten 
på Combitech Systems är ett levande exempel på detta. ”Den 
logisk–matematiska delen av projekten är den minst invecklade. 
När problemet väl är defi nierat och medarbetarna och beställa-
ren har fått en samsyn på problemområdet och vilken innebörd 
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de lägger i orden som utgör specifi kation för lösningen, löper 
den logiska delen av projektet ganska smärtfritt”, säger han.

När Axel Ruhe vid ett tillfälle talar om matematiken säger 
han att den träaktiga logiken har visat sig fungera förvå-
nansvärt väl inom många områden. ”Det är med viss avund 
som jag tänker på matematiklärare”, svarar Thorolf Hedborg. 
Inom företagsekonomi, där han undervisar, fi nns det begrepp 
som kan täckas av fl era ord men också ett ord som täcker fl era 
begrepp. Detta skapar en väldig röra. Även om det matema-
tiska språket är torftigt och träaktigt är det distinkt och klart. 
Hade det varit så inom företagsekonomin hade vi levt i en 
bättre värld, menar han. Henrik Eriksson däremot delar inte 
Axel Ruhes entusiasm över matematikens möjligheter. Han ser 
också gränserna för vad matematiken inte klarar av idag. För 
närvarande, säger han, ”fi nns det inte några modeller som på 
ett pålitligt sätt redogör för turbulens och meteorologi”. 

Att forska i matematik, säger Axel Ruhe är att arbeta med 
den opersonliga kunskapen i den produktiva sektorn. Där gäl-
ler det att vara bäst: ”För om inte jag gör det så är det en annan 
som gör det”. Att fostra sina barn, fortsätter han, handlar om 
den personliga kunskapen i den reproduktiva sektorn. Det 
fi nns ingen annan som kan göra det bättre än du själv, menar 
han. Med denna distinktion fångar Axel Ruhe även de dubbla 
perspektiven som fi nns mellan att forska i matematik och att 
undervisa i matematik. 

Undervisning, kommenterar Henrik Eriksson, handlar inte 
enbart om kognitiva aspekter, de emotiva är minst lika vik-
tiga i lärandet.38 I analogi med musiken, säger han att han har 
lärt sig hålla ”stränghet mot musicerandet och mildhet mot 
män niskorna”. Ett förhållningssätt som Axel Ruhe tyckte var 
mycket tilltalande.

Analogier och metaforer

Den begreppsbildande processen i dialogseminariet går inte så 
sällan över analogier och metaforer, det är inte alltid en riskfri 
process. För det mesta är de till stor hjälp för att strukturera 
abstrakta och svårbegripliga områden och förenklar därmed 
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vår tillvaro. Men på grund av sin lockande verkan utövar de i 
allmänhet stor makt över tänkandet. Det gäller därför att vara 
vaksam och se upp mot vilseledande metaforer och analogier 
för att inte hamna i deras våld. 

”Hjärnan är en dator”, säger Henrik Eriksson för att förkla-
ra hur lärandet går till. De viktigaste egenskaperna, de som har 
betydelse för evolutionen har blivit en del av hårdvaran, medan 
senare anpassningar fi nns i mjukvaran. Ska man vara säker på 
att det går hem får man bygga på hårdvaran. Det gäller att se 
upp med denna sorts metaforer. För om ”hjärnan är en meta-
for” så är steget inte långt för en lärare att börja programmera 
den. Något jag ställer mig mycket tveksam till. Håkan Kullvén i 
sin tur använder sig av den mera träffande reseledarmetaforen. 
Han är däremot inte säker på att uppgiften då den håller på att 
konstitueras har stor hjälp av analogin.

Varför använder man sig av metaforer då? Användningen av 
metaforer är integrerad i det naturliga språket.39 Metaforer är 
inget vi enbart använder för att försköna språket utan de är en 
nödvändig del som används för att strukturera vår erfarenhet 
av omvärlden. Utan dem kan vi få svårt att förstå många av de 
abstrakta begrepp vi rör oss med.

Metaforer används sålunda för att strukturera vår förståelse 
av abstrakta kunskapsområden, exempelvis lärande och under-
visning. Sålunda bestämmer de också till stor del, vår syn på 
samspelet mellan lärare och studenter, och vilka handlingar 
som förväntas äga rum mellan dem. Metaforer är konstruktio-
ner som avgör vad som är tillåtet eller inte tillåtet i en undervis-
ningssituation. Håkan Kullvén berättar om att han ofta tänker 
på reseledaren när han lägger upp kurser. Han vill visa allt i det 
”kunskapslandskap” han leder studenterna igenom. Thorolf 
Hedborg håller med om det, men endast då det gäller obliga-
toriska kurser. I valfria kurser däremot nöjer han sig med att 
visa huvudgatorna för studenterna och låter dem på egen hand 
upptäcka smågator. Det var något Håkan Kullvén inte tidigare 
tänkt på men defi nitivt tyckte var värt att ta i beaktande. Det 
håller Leif Dahlberg med om. ”Ska man vara en bra eller dålig 
guide? Ska man låta dem själva hitta i ämnet eller ska jag visa 
på genvägar som jag tror är riktigt bra?”, undrade han.
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Vårt ofta omedvetna val av metaforer har inte så sällan starkt 
samband med hur vi uppfattar verkligheten. Det är mer san-
nolikt att refl ekterade erfarenheter ger upphov till enklare och 
ofta mer träffande metaforer och analogier än vad orefl ekterade 
gör. Metaforer och analogier blir därför för den skicklige som 
ledtrådar vilka leder in erfarenhets- och föreställningsvärlden 
hos samtalspartnern. Den skickliges metaforer och analogier 
återspeglar ett nyansrikt seende och refl ekterar en medveten 
och utvecklad praxis. Metaforer och analogier är den skickliges 
tankeredskap för att erövra nya kunskapsområden men också 
för att förklara för nybörjare grundläggande samband inom 
yrkeskunnandet. Metaforer och analogier ingår sålunda som 
en integrerad del av den skickliges språk och återspeglar hans 
förtrogenhet med yrkeskunnandet. För honom är språk och 
verklighet sammanfl ätade i en praxis. På så sätt återspeglar 
den skickliges konkreta bildspråk i viss mån hans yrkeskun-
nande.40

Henrik Eriksson menar att han är lika mycket lärare som 
musiker. Den stora inspirationskällan till sina föreläsningar 
hämtar han analogiskt från musiker och sångare. Han menar 
att han är framgångsrik som forskare men den stora stimulan-
sen får han i undervisningen. Ibland tycker han att forskningen 
får oförtjänt hög status. Inom musiken fi nns det skrala musiker 
som spelar falskt och förstör, menar han, och det påminner 
om forskarsamhället. Även i forskarsamhället fi nns det stora 
skillnader, men det är ingen som skulle drömma om att nämna 
det. Där brukar det fi nnas ett fåtal mästare som för mänsk-
ligheten framåt och ett fl ertal på lägre nivåer, men det nämns 
aldrig. För forskare ska hålla ihop och forskning är värdefull. I 
själva verket är nittio procent ”dödkött”, en barlast som spelar 
just falskt och förstör. Men det säger inte de bästa utan man 
har konferenser och lyssnar med låtsasintresse på dem som är 
skrala, menar han. 



432. Refl ekterande praktiker i dialogseminariet

Förebilder, ledare och lärare

Förebilder är en annan sorts analogier. Martin Grimheden be -
rättar om sina förebilder, Nils Abrahamsson och Göran Manne-
berg,41 den senare är fortfarande högst aktiv på KTH. Axel Ruhe 
berättar om sin gamle lärare, Torsten Gustafsson (TG),42 som 
var verksam i Lund när Axel Ruhe kom dit 1961. TG kunde 
berätta om de gamla fysikernas arbeten och personligheter, 
bland annat att Niels Bohr var fl itig och Hannes Alvén lat. Han 
hade mött dem. TG var född 1904 så när Axel Ruhe träffade 
honom var han 54 år gammal. ”När jag började på KTH var jag 
59 år gammal och jag brukar tänka på honom när jag berättar 
om människorna i min krets”, säger Axel Ruhe. ”Gamle TG 
var så rolig att lyssna på och var så lätt att tentera för. När man 
hade muntlig examination för honom och han ställde sina frå-
gor, tyckte han att det var så roligt så han besvarade dem själv 
utan att märka att studenten inte sagt någonting”. 

Från förebilder kom dialogen så småningom att handla 
om lärarens roll som ledare. En analogi som visade sig vara 
fruktbar. För visst fi nns det ledaregenskaper hos varje skicklig 
lärare och läraregenskaper hos varje framgångsrik ledare. Varje 
lärare som ansvarar för andra människors lärande är en ledare 
och varje ledare som ansvarar för andra människors lärande 
är en lärare. I de fall detta brister kan det ibland visa sig ödes-
digert.43 Då man ska leda andra människors lärande är det inte 
så sällan viktigt att kunna måla upp en bild av det man ska 
uppnå och ange riktningen för hur man ska komma dit. Det 
är också viktigt att de som leds, studenter och medarbetare, 
har förtroende för lärarens eller ledarens yrkeskunnande och 
omdöme. Båda står också inför den inte alltför enkla uppgiften 
att entusiasmera och engagera medarbetarna eller studenterna 
på ett meningsfullt sätt.44 Utmaningar måste väljas omsorgs-
fullt på ett sådant sätt att studenter är stimulerade hela tiden 
såväl kognitivt som emotionellt för att på ett meningsfullt sätt 
kunna delta i kunskapsresan. 

Henrik Artman menar att det fi nns gott om administrativa 
chefer, men det är väldigt få ledare som han har mött som 
kan sägas ha hjälpt till, stöttat och stakat ut en väg. Han har 
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fått göra mycket själv. Seminarieformen där man får utvecklas 
tillsammans med andra är ett bra sätt att kompensera detta 
och komma vidare, menar han. En chef är mer av en förvaltare 
tycks han mena. Då lärarens praktik är mindre utvecklad kan 
den uppvisa likheter med chefens. Där är undervisningsupp-
giften inskränkt till att distanserat redovisa vad som står i 
litteraturen. I ett öppet dialogiskt klimat är studenterna eller 
medarbetarna delaktiga i skapandet av den bild som ska efter-
strävas, och tar gemensamt ansvar för att uppnå den. Både 
framgång och misslyckande är såväl gruppens som den enskilde 
personens ansvar. Och det är tillåtet att göra misstag, för endast 
när man vågar ta risker och prövar nytt fi nns det möjlighet att 
utveckla ny kunskap. 

I projektkurser gestaltas ledarskapet mer än annars i under-
visningen. Projekten ska vara iscensatta, kanske helst riktiga 
och deras utgång ska betyda något för någon. Projektet Sällskap 
med Dramatenregissören Karl Dunér är ett sådant exempel. 
Teknologer tillverkade halvmeterstora teaterscener med en 
stiliserad skådespelare som slumpmässigt rörde sig över scen-
golvet och deklamerade dikter.45 Utmaningarna måste vara 
rimliga och meningsfulla. Karl Dunér accepterade till exempel 
inte att bottenplattan var tjockare än väggarna för då kunde 
man misstänka att tekniken var gömd där. Teknologerna trod-
de till en början att det inte skulle gå men till slut lyckades de, 
berättade Martin Grimheden. Även Axel Ruhe beskrev med 
ett talande exempel: ett forskningsprojekt för ASEA-Atom 
där de hade problem med vibrerande rörledningar. Axel Ruhe 
och hans doktorand Thomas Ericsson blev klara med arbetet 
tack vare att deras kontaktperson på företaget hela tiden stod 
och hejade på. Han behövde resultatet. Forskningen resulte-
rade dessutom i Axel Ruhes mest citerade artikel.46 Torrsim, 
menar Martin Grimheden, kan ibland vara ett hinder för 
lärandet. Det blir aldrig någon entusiasm bland teknologerna 
när han ger dem en matematikuppgift. I en artikel i Dagens 
Nyheter berättas om några teknologer från KTH som håller på 
att bygga en racerbil, Formula student, för att tävla mot andra 
europeiska tekniska högskolor.47 Ett mycket engagerande pro-
jekt, menar de. Teknolog Axel Stenberg säger med ett skratt: 
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”Tänk om man lagt ned så här mycket tid på mattekursen”.
Även Leif Handberg hade ett exempel på projekt som stimu-

lerar lärandet. Varje år har teknologerna på medieteknikpro-
grammet ett projekt där de producerar en tidning. De lägger 
ned ett otroligt engagemang för att skapa tidningen och får 
inte en enda poäng för den. De säljer annonsplatser och inkom-
sterna går till att fi nansiera en studieresa. De lär sig mycket i 
arbetet med tidningen, i många fall mycket mer än vad man 
klarar av på en kurs. Om de fi ck poäng skulle projektet inte 
fungera. De skulle tappa engagemang direkt, säger Leif Hand-
berg. Ett sådant projekt drivs av teknologernas egen skaparlust 
och är oerhört mycket bättre än vanlig undervisning. Det är ett 
upprätthållande av en tradition sedan femton år tillbaka säger, 
Leif Handberg.

Efter att ha begrundat ovanstående diskussion ett tag sam-
manfattar Henrik Artman sin insikt. Kombinationen av få 
valmöjligheter i den uppgift man ska utföra tillsammans med 
stor frihetsgrad på hur uppgiften ska lösas är engagerande för 
teknologerna och inverkar positivt på deras lärande. 

Ett demokratiskt ledarskap förutsätter en genuin och öppen 
dialog. En dialog i vilken man deltar på lika villkor och i vilken 
man själv är öppen för påverkan. En miljö för refl ektion över 
erfarenheter där människor med olika erfarenheter och kun-
nande möter varandra i en öppen och prestigelös hållning. Att 
delta i dialog innebär att hålla en prövande stil, vilket Henrik 
Artman kunde konstatera att han fann i Henrik Erikssons text. 
Han letade efter en ståndpunkt i Henrik Erikssons text utan att 
riktigt fi nna den. Hela texten, menar han, känns som en drift 
med begrepp som intuition och kreativitet, men det kan lika 
mycket vara insiktsfullt också. ”Henrik [Eriksson] har kanske 
övergått från att ha varit en domedagslogiker till att bli refl ek-
terande på ett innerligt sätt”, menade Henrik Artman.48 Just 
detta med avsaknaden av en fast ståndpunkt är betecknande för 
det prövande dialogiska refl ekterandet. Färdiga ståndpunkter 
kan lätt förvandla dialog till debatt där försvar av de egna åsik-
terna är det viktigaste inslaget. I en verklig dialog är inte syftet 
att vinna eller tvinga på andra ens ståndpunkter utan snarare 
att själv komma till insikt med hjälp av andras erfarenheter. 
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Syftet med dialogen är mera att fördjupa de gemensamma kun-
skaperna snarare än vinna diskussionen. Den refl ekterande dia-
logen är kärnan i det demokratiska underifrånperspektivet där 
de människor som står för görandet också står för tänkandet 
när det gäller att utveckla villkoren för sitt yrkeskunnande.

Det exakta och det ungefärliga

Där det fi nns möjlighet för dialog fi nns också möjlighet för 
missförstånd. Det är en ofrånkomlig följd av det naturliga 
språkets ungefärliga karaktär. Vi lägger olika betydelser i våra 
begrepp och dessa är för oss laddade med olika bilder, erfaren-
heter och föreställningar. I en utvecklad praxis där begrepp och 
handling, språk och verklighet är invävda med varandra mins-
kar risken för missförstånd. 

I dialogseminariet saknades inte tillfällen för missförstånd. 
En risk som ibland tycks vara större när man talar i abstrakta 
än i konkreta termer och erfarenheter. Att till exempel tala om 
yrkeskunnande utan att göra distinktionen mellan noviser och 
mästare visade sig vara en källa till många missförstånd.49 Ett 
replikskifte får exemplifi era detta. 

Ett av de teman som Håkan Kullvén fördjupar sin refl ektion 
kring under dialogseminariets gång är: Kan man eller kan man 
inte defi niera begreppen på ett uttömmande sätt? Främst hand-
lar det här om ekonomi som är det ämne han undervisar i, men 
också juridiken och humaniora i allmänhet.50 Upprinnelsen till 
frågan fi nns kanske i Bo Göranzons påstående att begrepp med 
historia inte alltid är möjliga att fullt defi niera. Denna inställ-
ning fi ck Håkan Kullvén att vid fl era tillfällen under dialogse-
minariets gång återkomma till temat. Han var obekväm med 
uppfattningen att man inte fullt kan defi niera begreppen. Hans 
uppgift var nu att ge exempel på när och på vilket sätt detta är 
möjligt. En uppfattning som måste vara övertygande om någon 
enighet i ämnet ska kunna nås. 

Ett par träffar senare uttrycker sig Håkan Kullvén på följan-
de sätt: Det är klart, säger han, att det inte går att spika en defi -
nition fullständigt, men som fackman behöver man någon lös 
defi nition om vad till exempel dubbel bokföring innebär. För 
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en åklagare måste det vara klart var gränsen går mellan våldtäkt 
och sexuellt utnyttjande även om han kanske är medveten om 
att det inte fi nns en glasklar skillnad mellan begreppen. 

Är det så att defi nitionerna inte stämmer med vad som är 
praktiskt gångbart, säger Håkan Kullvén, då får man ändra 
defi nitionerna, det vill säga i princip ändra lagarna. Det kan bli 
ganska svårt att hantera en värld utan defi nitioner. Hur lösa 
de än är, tror Håkan Kullvén att defi nitioner fyller en viktig 
funktion. Problemet, menar han, är när man börjar tro att det 
bara fi nns en enda sann defi nition av ett begrepp. Man får inte 
glömma bort att verkligheten är mångskiftande och människor 
ser på saker och ting på olika sätt. Fördelen med dialogsemi-
nariet menar Håkan Kullvén är att man här i lugn och ro kan 
diskutera saker som egentligen är omöjliga att ifrågasätta i den 
dagliga undervisningen. Där är det nödvändigt att utgå från 
klara defi nitioner, i dialogseminariet är det möjligt att refl ek-
tera över det begrepp man har använt sig av. Men att i under-
visningen släppa defi nitionerna är för honom helt otänkbart.

”Det är klart att det Håkan Kullvén säger nu kan vem som 
helst köpa”, svarar Bo Göranzon . Självklart måste man bygga 
upp ett ramverk för att kunna föra ett resonemang. Göranzon 
anser att problemet ligger i förhållningssättet – i vilket synsätt 
”teknologerna präglas in i”. Nämligen tilltron till att det fi nns 
exakta defi nitioner, och drömmen om det exakta språket. 

Henrik Eriksson tar upp det aktuella fallet om ”åklagaren 
som blir trött på människor som inte kan skilja på sexuellt 
utnyttjande och våldtäkt”.51 Han blir uppmärksam varje gång 
han ser att någon försöker defi niera någonting. ”Ser jag en 
defi nition så tänker jag att den här måste jag rucka på”. Det 
verkar inte vara första gången Henrik Eriksson refl ekterar över 
begreppsdefi nitioner. 

I resonemanget kring defi nitioner fi nner Henrik Eriksson 
ett visst stimulerande motstånd hos Håkan Kullvén. Eriksson 
förser Kullvén med nya perspektiv och alternativa tolkningar. 
Det ger Håkan Kullvén möjlighet att spinna vidare på temat 
från tidningsartikeln: ”Man kan inte våldta en medvetslös 
kvinna, lika lite som man kan råna en medvetslös man”. I viss 
mån ger analogin med lagstiftningen klarhet och stadga åt 
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resonemanget om begreppsdefi nitioner i undervisningen. 
Efter att ha djuplyssnat till den påföljande texten som Hen-

rik Eriksson läste upp insåg Håkan Kullvén att refl ektionen i 
dialogseminariet i det här fallet handlade om huruvida det är 
möjligt att helt defi niera begrepp i humanistiska och samhälls-
vetenskapliga ämnen eller inte. Det är kanske diskussionen 
runt omkring som är meningsfull. ”Jag är glad att du har skri-
vit den här texten, det betyder mycket”, säger han till Henrik 
Eriksson.

Den initiala oenigheten om huruvida man kan defi niera 
begrepp eller inte slutade kanske inte helt i enighet, men det 
blev många aha-upplevelser på vägen även för oss andra som 
inte var direkt inblandade i dialogen. Egentligen var det först 
när Håkan Kullvén konkret berättade om i vilka sammanhang 
det för honom var nödvändigt att defi niera begrepp och i vilka 
det var möjligt att ifrågasätta dem, som vi kom i närheten av 
någon samstämmig förståelse. Defi nitioner i grundutbildning-
en är kanske nödvändiga för att novisen ska komma fram till 
någon förståelse av företeelsen och kunna föra ett resonemang, 
menar Håkan Kullvén. För den skicklige däremot kan defi nitio-
ner ifrågasättas eftersom de kan upplevas som begränsande. 

Att använda någon slags preliminär grovt tillyxad defi nition 
är något de fl esta noviser gör när de möter nya begrepp.52 Men 
förser man dem med talande exempel får de dessutom en kon-
kret anknytning till verkligheten. Att lära sig ett begrepp kan 
ibland vara ett livslångt förhållande. Med åren fördjupar man 
sin förståelse av begreppet. För mästare är dock användningen 
av en grovt tillyxad defi nition inte tillfredställande. En primi-
tiv defi nition av ett begrepp behöver dock inte vara falsk trots 
att den abstraherar och förenklar verkligheten. För en skicklig 
yrkesutövare är det nödvändigt att förenkla för att nå fram, 
beroende på intention, förförståelse och sammanhang. 

Ibland använder även mästare analogier och metaforer som 
kan uppfattas som otillfredsställande men som fyller en viktig 
funktion i en viss kontext. En metafor som ”tandtroll” kan 
användas av en tandläkare och är tillräcklig för att få barnen att 
förstå vitsen med att borsta tänderna. Ett annat sätt att se på 
begreppsbehärskningen fi nner man till exempel hos fi losofen 
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Wittgenstein . Han säger att ”regler förslår inte till att fast-
ställa en praxis, utan man behöver också exempel. Våra regler 
lämnar bakdörrar öppna, och praxis måste tala för sig själv”.53 
Ett tema som fi losofen, Tore Nordenstam , utvecklar i sin bok 
Exemp lets makt. Genom en rad exempel visar han hur begrep-
pens in  nebörd fastställs genom en räcka exempel. Hur vi förstår 
begreppet apelsinfärgat till exempel är inte föremål för någon 
defi nition utan handlar om våra erfarenheter av att ha upplevt 
begreppet i en rad normala situationer.54

Praxis kan vara utvecklad eller underutvecklad och bestå av 
ett antal mer eller mindre automatiserade handlingsmönster. 
Det är djupet av den gemensamma refl ektionen som sedan 
bestämmer utvecklingsgraden. Det yttrar sig inte så sällan i 
det språk, i vidare bemärkelse som kroppsspråk, metaforer och 
analogier, som utvecklas för att beskriva denna praxis. Ett pri-
mitivt språk, med begränsade uttrycksmöjligheter kan ibland 
tyda på en primitiv praxis, i varje fall om man har lärlingar. Ett 
sådant språk förmår inte fånga nyanser och tjäna som effektivt 
verktyg för yrkeskunnandets utveckling. Exaktheten i språken 
är inte enbart frukten av defi nitioner utan också hur språket 
relaterar till yrkeskunnandet och de gemensamma erfarenhe-
terna. Ett bristande språk med begränsande bilder är ofta en 
spegel på bristande refl ektion och kunnande. Det skvallrar 
ibland om förmågan att urskilja nyanser i verkligheten och 
vilken beredskap man har att möta nya situationer. Något som 
kommer till uttryck lika mycket i undervisningsprocessen som 
i bedömningen av dess resultat. Många lärare och forskare, tror 
jag, skulle känna igen sig i Axel Ruhes anmärkning: ”Jag kan 
säga om en avhandling är godkänd eller inte men jag kan inte 
motivera varför”. 

Egen insikt – källa till utveckling?

Vid det första dialogseminariet fi ck Håkan Kullvén rikligt med 
återkoppling när han talade om det lyckorus han ibland känner 
vid lyckade föreläsningar. Den påföljande gången kom han själv 
fram till att det kanske inte alls handlade om den inspiration 
och kreativitet som han själv kände, utan ”min roll”, säger han, 
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”är att skapa en arena för kreativitet där studenterna får agera. 
Det innebär helt andra modeller för undervisning; rollspel, 
case-metodik och så vidare”.55 Här bevittnar vi kanske insikten 
i sin linda hos Håkan Kullvén om att det är den entusiasm och 
det engagemang som läraren förmår väcka hos studenterna 
som är drivkraft för lärande och kunskapsbildning.

I föregående exempel står Håkan Kullvén själv för både 
tänkande och slutsatser. Steget mellan självinsikten och hand-
lingen är då många gånger betydligt kortare, något som Henrik 
Eriksson vittnar om. När han hörde hur Martin Grimheden 
fi ck teknologerna att koncentrera sig på föreläsningen, genom 
att berätta för dem att det matematikproblem som han höll 
på att lösa hade getts i tidigare tentamen och att resultatet var 
nedslående, satte de genast igång och skrev av tavlorna snabbt. 
Det var något som Henrik Eriksson fann mycket användbart. 
”Det ska jag använda redan imorgon”, sa han.

En annan insikt som Eriksson kommit fram till är hur 
viktigt det är för lärandet att  undervisningen erbjuder både 
förståelse och inspiration för att väcka studenternas känsla för 
ämnet. ”Jag struntar allt oblygare i att gå igenom kursen och 
försöker i stället att förmedla och återskapa de stora matema-
tiska upplevelser jag har haft”, säger han. Nyfi ken frågar Leif 
Dahlberg när han började göra det. ”Nu i samband med dialog-
seminariet”, blev svaret. Avståndet mellan insikt och handling 
kan ibland vara kortare än man anar. 

Förmågan att skapa resonans hos studenterna är lärarens 
viktigaste uppgift, menar Christer Lindh. Det är endast då man 
kan involvera dem i det meningsfulla lärande som äger rum 
i projektkurser där den som inte vet (studenten) är den som 
ställer frågor och den som vet (läraren) besvarar dem, i stället 
för tvärtom. För att det ska kunna ske måste det avhandlade 
ämnet knyta an till teknologernas kunskaper och erfarenheter 
och besvara de frågor som är aktuella för stunden. Det förutsät-
ter i sin tur att man som lärare känner till dessa kunskaper och 
erfarenheter hos studenterna. Genom den dialog som Martin 
Grimheden för med teknologerna, både enskilt och gemen-
samt, vet han till exempel vad de anser är svårt att förstå och 
vilken sorts frågor de vill ha belysta. För mitt inre öra kan jag 
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höra rösten av den lärare som undervisar i stora kurser. Men 
hur gör man när man har stora grupper? Självklart är det inte 
alltid praktiskt att föra ett samtal med varje enskild student, 
men ett samtal med några få studenter är bättre än inget samtal 
alls. Det kan ge ledning i var svårigheterna ligger.56

Man ska inte förledas tro att alla teknologer är likadana. Att 
man hela tiden kan organisera gemensamma aktiviteter som pas-
sar alla. ”Kreativiteten är så olika för olika människor. Hur man 
än organiserar så kommer man alltid att utesluta några /…/ orga-
niserar man inte så att det blir kris så kommer de som bara gör 
sitt bästa i krissituationer att drabbas”, säger Henrik Eriksson.

Att skapa mening är inte alltid en smärtfri process. En 
process som många gånger visar sig vara beroende av andra 
människor för att kunna växa fram. Efter att länge ha betrak-
tat dialogen kring Leif Handbergs text kunde Håkan Kullvén 
bidra med följande insikt. ”Jag gillar den här texten skarpt och 
speciellt diskussionerna efteråt”, säger han. ”Jag hade jättesvårt 
med texten den här gången och slängde boken i väggen vid ett 
tillfälle.57 Texten och diskussionerna runt omkring tycker jag 
ger meningen till de här seminarierna, och nu när man lyssnar 
förstår man på ett annat sätt/…/ Så jag är glad att Leif Hand-
berg skrev den här texten, det betyder mycket”.

Refl ektion är inte alltid en process i harmoni och balans 
tillägger Bo Göranzon  och refererar till Josef Conrads text 
Grundkänning.58 

Tänk er att man satte en karl med förbundna ögon att köra en fl ytt-
vagn på dålig väg. Jag kan försäkra er att jag både rös och svettades 
över mitt uppdrag. Det är ju i alla fall så att det för en sjöman står 
som den oförlåtliga synden att få grundkänning med ett fartyg som 
under hans vård antas hålla fl ott hela tiden. Det är kanske ingen 
annan som märker något men man glömmer aldrig stöten, förstår 
ni. Det är en stöt rätt i hjärtat. Man kommer ihåg den, man dröm-
mer om den, man vaknar på natten och tänker på den – åratal efter-
åt – och blir ömsom varm och kall över hela kroppen.

I Henrik Erikssons kurs, Programutvecklingsteknik, skriver en 
teknolog i utvärderingen: ”Bra kurs, synd bara att vi inte hann 
till själva programutvecklingstekniken”. ”Gissa vad jag har 
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grubblat på den kommentaren”, säger Henrik Eriksson. Precis 
som för Joseph Conrad, är studentens kommentar en grundkän-
ning. Till och med en kompetent lärare skulle kunna tänkas 
avfärda den med en enkel förklaring, men hos en skicklig lärare 
blir det en detalj som stämmer till eftertanke. Det är svårt att 
tänka sig en skicklig lärare som inte är engagerad. En sådan 
avfärdar inte lätt en träffande kommentar, utan tar den till sig 
och rannsakar sig själv och sina egna handlingar. 

Insikter, som vi här har sett ett antal exempel på, är bero-
ende av erfarenheter, men inte vilka erfarenheter som helst. 
Det är inte säkert att erfarenheter av samma slag förmår skärpa 
urskillningsförmågan eller utmynna i nya insikter. Det är sna-
rare variationen i erfarenheter som kan få oss att uppfatta detal-
jer vi tidigare var oförmögna att urskilja. Men många lärare på 
högskolan är endast akademiker och inte praktiker. De saknar 
själva den ingenjörspraktik de undervisar om.59 I skolan har de 
gått hela sitt liv och skolan är deras arbetsplats. Utan att kon-
trastera skolerfarenheterna mot andra erfarenheter är det svårt 
att kritiskt granska den kultur man är del av eller vars existens 
man ibland knappt är medveten om. Inte sällan ägnar skolan 
till exempel större delen av utbildningen åt en försvinnande 
liten del av verklighetens problem. Det mesta av tiden går åt 
till att studera analytiska problem.

Vad är yrkeskunnandet egentligen? frågar sig Christer Lindh. 
Det är inte precis något man kan skaffa sig genom informa-
tionsöverföring, svarar han själv. En viktig ingrediens i studier-
na, menar han, är det sociala livet. Deltagandet i studentkårens 
sociala aktiviteter som spex, musik och annat hade en positiv 
inverkan på studierna förutom att det var roligt i sig. Där 
tillägn ade man sig också annan kunskap som inte fanns i den 
organiserade utbildningen, till exempel social kompetens. Dess-
utom gav det värdefulla erfarenheter att använda i refl ektionen 
över drivkrafterna i lärandet. Det var tack vare dessa erfaren-
heter som han förstod hur mönsterigenkännande människor 
egentligen är. Idag är han av den övertygelsen att människor 
”tar tjugofem exempel och abstraherar en egen teori”. Har man 
bara tre exempel blir det en primitiv teori. Ju fl er exempel desto 
bättre teori, menar han.
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Axel Ruhe känner igen en del av vad vi talar om och instäm-
mer i det mesta. Hans refl ektion är att deltagandet i dialogse-
minariet har fått honom att inse något han tidigare inte såg. 
”Jag har undervisat i över trettiosex år, men det är först nu när 
jag berättar om det som jag inser hur roligt det är”, säger han.

Dialog, förförståelse och tolkning

Dialogens betydelse för lärandet är ett av de teman Martin 
Grimheden fördjupar under dialogseminariets gång. Det är i 
dialogen Martin ser det meningsfulla lärandet som bygger på 
teknologernas funderingar. Ibland behövs det inte mer än att 
de ska ställa frågan för att själva komma på svaret, menar han. 
Thorolf Hedborg känner igen det faktum att det är först när 
man förklarar för någon som man riktigt själv förstår men han 
hade inte kommit på att man kunde använda detta i undervis-
ningen. 

Under dialogseminarieserien blev det ganska tydligt att 
många deltagare i viss mån använder dialog i undervisning-
en med teknologer och fl er eftersträvar att införa dialogiska 
moment i sin praktik. De undervisningsformer och metoder 
man väljer att använda har påfallande ofta ett tydligt samband 
med den kunskapssyn och den förförståelse läraren har om 
lärande- och kunskapsbildningsprocessen.

Rätt utförda har föreläsningar helt klart sitt berättigande i 
den högre utbildningen, men mer dialogiska undervisnings-
former kan både komplettera dessa och fungera självständigt. 
Dialogen erbjuder oftare möjligheter att fördjupa kunskapen 
baserat på de frågor teknologen har för stunden.60 Den kan där-
för bidra till ett meningsfullt och intresseskapande lärande för 
fl ertalet teknologer. Men att initiera dialog i undervisningen 
är ingen lätt uppgift. Håkan Kullvén säger att han inte vet hur 
man gör. Dialog innebär också ett visst osäkerhetsmoment 
som lärare aldrig kan ha full kontroll över. Den kräver lika 
mycket  god förberedelse som förmåga att kunna improvisera. 
Det handlar inte här om någon okontrollerad improvisation 
utan på samma sätt som till exempel jazzimprovisationen är 
dialogen beroende av både kunskaper och färdigheter, men 



lärarens yrkeskunnande54

utöver det krävs en god portion känsla för vad som är en rimlig 
handling i varje givet ögonblick. Dialogen förutsätter dessutom 
tillit, prestigelöshet och närvaro. Flera av de närvarande i dia-
logseminariet använder sig av dialogiska undervisningsformer. 
Leif Dahlberg har seminarier med inslag av monologer, Martin 
Grimheden dialogiska övningar och Thorolf Hedborg rollspel, 
för att bara nämna några. 

I vilken mån själva deltagandet i dialogseminariet i sig har 
bidragit till att deltagarna har initierat dialogiska inslag i egen 
undervisning är inte lätt att säga. Men mycket tyder på att så 
har varit fallet ett antal gånger. Dialoginslagen i den egna kur-
sen i ledarskap, säger Thorolf Hedborg, ”är en direkt följd av 
läsningen ur Platons dialoger”.

Dialogens betydelse för lärande är också det tema som Mar-
tin Grimheden fördjupar under hela dialogseminarieserien. 
I en av sina texter berättar han om hur en dialog kan uppstå 
mellan en student och honom själv.

En teknolog som kör fast i någon uppgift söker upp honom. 
Ibland känner han till problemet men det händer lika ofta att 
han inte gör det. Han lyssnar uppmärksamt och frågar om det 
han inte förstår, vilket ofta tvingar teknologen att refl ektera 
vidare på sina frågeställningar. Trots att dialogen i vissa situa-
tioner blottar hans ”pinsamma inkompetens” så brukar den 
förvånansvärt ofta leda till en lösning, eller åtminstone till nya 
öppningar som så småningom leder till problemlösningen. Frå-
gan är varifrån detta ordningsskapande kommer när ingen från 
början ägde svaret?61 Och vad spelar dialogen och den öppna 
hållningen för roll i sökandet efter svaren? Är det så att det lätt 
blir en monolog i de fall vi inte har en susning om problemet? 
frågar han sig.

”Lärarens viktigaste uppgift är att skapa resonans hos sin 
dialogpartner”, betonade Christer Lindh vid ett tidigare till-
fälle. Det instämmer Leif Dahlberg i och tillägger att det som 
är utmärkande för en bra lärare inte är att han överför kunskap 
utan att han får kunskap att utvecklas hos studenterna. ”Ibland 
använder jag föreläsningen som en show”, fortsätter han. Men 
det hänger på att det fi nns en närvaro. ”Märker jag, som Martin 
Grimheden säger, att ’den där’ kontakten inte fi nns, bryter jag 
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showen och går in i en dialog”. Det Leif Dahlberg berättar om 
här är ett exempel på de noggranna förberedelser som möjlig-
gör improvisationen.

Som lärare måste man sätta sig in i varje elevs föreställnings-
värld för att få en dialog att fungera. Vid första kontakten är 
det fördomarna, som vägleder en. Det är nödvändigt och det 
är livsfarligt, menar Henrik Eriksson. Utan kännedom om tek-
nologerna är det lätt att hamna fel. Alltför svåra uppgifter kan 
knäcka dem och för lätta uppgifter kan kränka dem. Det gäller 
därför att vara lyhörd, något som man endast kan vara om man 
engagerar sig i en meningsfull dialog med teknologerna.

 Axel Ruhe känner inte igen det Henrik Eriksson talar om 
i undervisningssituationen, men däremot från barnuppfostran. 
Man tror inte att barnen klarar något utan man fortsätter med 
sina ”gå inte över gatan och sitt i båten”, säger han. Ett sätt 
som Henrik Eriksson använder för att komma förbi detta är att 
låta studenterna få del av bredden i en kurs för att sedan låta 
dem fördjupa sig inom något speciellt område. Som lärare kan 
man inte lära ut mycket, menar han. Vad man kan förmedla till 
teknologerna är känslan av att de klarar uppgiften, det stärker 
deras självförtroende. ”Det är det som betyder något/.../det sit-
ter i hela livet”.

Henrik Eriksson berättar om ett tillfälle då hans orkester 
uruppförde Pastoralsviten av Lars Erik Larsson , nutida svensk 
kompositör. Denne var dessutom närvarande. Vid presentatio-
nen av stycket poängterar Henrik Eriksson för publiken att de 
”särskilt ska lyssna hur det droppar där och isen knakar …”. 
Henrik hade inte talat med kompositören tidigare men efteråt 
frågade han honom vad han tyckte. ”Jo, det var underbart”, 
blev svaret. Men på frågan om Henrik hade uppfattat stycket 
rätt, fi ck han svaret ”inte ett ord stämmer”. Denna erfarenhet 
fångar på ett gestaltande sätt viktiga aspekter av tolkningspro-
blematiken i ett nötskal. 

Det är inte helt otänkbart att det fi nns lika många tolk-
ningar av föreläsningar som det fi nns teknologer. Faran är när 
läraren har föreställningen om att det han menar är vad andra 
förstår.62 Under årens lopp har många lärare haft anledning 
att fundera över skrala tentamensresultat när de under kursens 



lärarens yrkeskunnande56

gång hela tiden varit övertygade om att teknologerna förstått 
innehållet. Även de enklaste begrepp tycks ibland vara höljda 
i dimmor, något Axel Ruhe också mycket väl känner igen. Att 
låta teknologerna använda sina kunskaper och samtala kring 
sin förståelse av viktiga begrepp skulle undanröja mer än ett 
missförstånd. Undervisningen handlar om att jag som lärare 
ska göra svåra saker begripliga för dem som ska lära sig. En 
vanlig föreställning inom akademin är att duktiga forskare som 
behärskar ämnet lätt kan gå in till föreläsningssalen och under-
visa i sitt ämne. Det är en uppfattning som Axel Ruhe bestämt 
vänder sig emot. ”Trots våra dispyter med lärarhögskolan tror 
jag att det är skillnad på att kunna matematik och att lära ut 
den”, säger han. 

Att tolka människors avsikter och utlåtanden är inte alltid 
en lätt uppgift, det har vi tidigare sett exempel på. Henrik Art-
man hade erfarenhet av det när han skulle tolka Henrik Eriks-
sons text. Men han är på det klara med att vår tolkning och våra 
förväntningar på våra medmänniskor har stor betydelse för vad 
de åstadkommer. 

Kreativiteten, säger han, är beroende av att det fi nns män-
niskor som tror på det man gör. Det motverkas av att det fi nns 
motmänniskor (ett nytt begrepp som Henrik Artman introdu-
cerade i dialogen och som snabbt fann gehör och som praktiskt 
taget alla känner igen). Flera skäl nämns till varför man kan bli 
en motmänniska: kulturfi lter, otrygghet, eller omständighe-
terna som kan få vem som helst att anta motmänniskorollen. 
Ibland kan motmänniskor vara sådana som tycker sig veta allt 
som de behöver veta och slutat ta in nya intryck. Deras för-
domar har blivit för cementerade för att släppa igenom något 
nytt, menar Leif Handberg. 

Vetande, kunnande och trovärdigheten

Om någon vill övertyga dig om att han är en skicklig bilförare 
eller tennisspelare så kommer du med all sannolikhet vilja se 
personen i handling, när han kör bil eller spelar tennis. Hur 
mycket han än berättar om dessa aktiviteter kommer du för-
modligen inte att godta det som bevis på hans praktiska skick-
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lighet. I skolans värld är praktik och teori ofta helt skilda åt. 
Först tillbringar man, i princip, ett antal år med att lära sig teo-
rin och sedan går man ut i arbetslivet för att praktisera det man 
lärt sig.63 Till skillnad från autentiskt lärande som sker där man 
utövar yrket ligger målet för skolans utbildning utanför själva 
skolan. Det mesta av det vi kallar teoretisk kunskap måste förr 
eller senare möta verkligheten och det är där dess verkliga 
värde bestäms.64 Nedan tänker jag ge två exempel på skillna-
den mellan att veta och att kunna och ska sedan försöka föra ett 
resonemang om vad som utgör skillnaden emellan dem. 

Det första exemplet står Axel Ruhe för. Han berättar om en 
tvådagars kurs i universitetspedagogik som han gick under sin 
doktorandtid i Lund i början på 1960-talet. Professor Edlund, 
”en rekorderlig forskare”, som Axel uttrycker det, höll en helt 
oengagerad föreläsning. Kursdeltagarna kunde anteckna att 
han bröt mot alla de regler han själv ställde upp för hur en bra 
föreläsning skulle vara, under sin egen presentation. 

Det andra exemplet är berättat av Leif Handberg. I en kurs 
brukade han anlita en föreläsare som talade om ledarskap. Han 
berättar om hur man ska agera i sin ledarroll och ger många 
exempel från näringslivet. Efter några år blev föreläsaren själv 
ledare för ett utbildningsföretag. Det visade sig att han var en 
usel ledare i en organisation. Han var fantastisk på att berätta 
om ledarskapet men kunde inte tillämpa sina egna kunskaper 
på sig själv i situationen.65 Teoretisk skolkunskap i ett ämne gör 
innehavaren formellt kompetent inom området. För att kunna 
utveckla skickligheten krävs sedan att det fi nns en praktisk fär-
dighet och förtrogenhet med yrkeskunnandet.

Två av deltagarna i dialogseminariet hade tidigare utsetts 
till Årets lärare. Håkan Kullvén fi ck den titeln två gånger, både 
på Karlstad universitet och Södertörns Högskola. När han blev 
tillfrågad av Bo Göranzon  om varför han själv trodde att han 
blivit utsedd, svarade han: ”Ordning och reda. Jag är ingen peda-
gog så”. Den andra som hade utsetts till Årets lärare var Henrik 
Eriksson. Han ägnade tio år åt teveundervisning innan han 
blev datakonsult i tio år. Resten av sitt verksamma liv har han 
tillbringat på KTH. Under dialogseminariets gång förekom det 
ett antal ledtrådar från övriga deltagare som mer eller mindre 
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var ett erkännande av hans skickliga praktiska kunnande. Låt 
mig återge några.

Redan vid inledningen av det första dialogseminariet får vi 
den första ledtråden av Henrik Artman, studierektor på samma 
institution. Han ville gärna ge uttryck åt hur han kunde höra 
musikaliteten i framförandet av Henrik Erikssons text. Kom-
mentarerna om texten bekommer honom inte negativt. Tvärt-
om fortsätter Henrik Artman: ”Du [Henrik Eriksson] utstrålar 
någon slags lycka och glädje över att få vara här och nu, det är 
något jag avundas dig enormt mycket”.

Martin Grimheden instämde i detta och anger som andra 
ledtråd följande: ”Jag stöter ofta på teknologer från farkost, 
maskin, och industriell ekonomi och får höra om dina [Henrik 
Erikssons] föreläsningar. De betyder någonting. De lyfter upp 
dem som något exemplariskt. Jag tror att det är det här som 
är nyckeln, det är detta det handlar om. Teknologerna får en 
förebild precis som jag använder mina förebilder Göran Man-
neberg, Nils Abrahamsson /…/ De lyfter alla med egna upple-
velser och erfarenheter.” 

Den tredje ledtråden står Axel för. Han avslutar en av sina 
texter med följande refl ektion: ”lektorers barn som följer i 
deras fotspår och blir matematiker medan professorers barn 
blir avskräckta och gör något helt annat”.66 ”Jag är en sådan 
lektor”, kommenterar Henrik Eriksson.67

Både direkt, som vi sett ovan, och indirekt får Henrik Eriks-
son erkännande på sitt omvittnade och skickliga yrkeskunnande 
som lärare. Detta yrkeskunnande syns dessutom i en inställning 
och ett förhållningssätt till yrket och dess beståndsdelar, vilket 
också återspeglas i hans språkanvändning. Den trovärdighet som 
Henrik Eriksson har i fråga om sin skicklighet som lärare bygger 
på beprövad erfarenhet kan man säga. Dess legitimitet är häm-
tad från praktiken som både studenter och kollegor erkänner. 

Trovärdigheten för lärarens kunskaper och erfarenheter, och 
därmed hans omdöme, är en avgörande faktor i lärandet. Tror 
man inte som teknolog att läraren har erfarenheter av vad han 
talar om försvårar detta kunskapsbildningen betänkligt. Det 
är därför viktigt att trovärdigheten ägnas uppmärksamhet och 
dess grund stärks. Låt mig nu analogiskt undersöka villkoren 
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för trovärdigheten med hjälp av några andra exempel från dia-
logseminariet.

Då dialogen en gång kommer in på ämnet yrkesmusiker 
och hur kräsna de är i sitt utövande av musiken undrar Arild 
Jägerskogh om det bara är för att de vill utmärka sig. Det 
hörs ju ingen skillnad, menar han. Clas Pehrsson , professor på 
musikhögskolan, som är vår gäst vid tillfället ger honom svar i 
form av en berättelse:

”När György Ligeti var på operan och gjorde Den stora maka-
bern, som var skriven på ett för musiker ytterst besvärligt sätt, 
satt orkester och sångare och slet med den invecklade notbil-
den i en vecka, räknade och var rätt förbannade. Vid ett ställe 
delade sig stråkarna i fyrtio stämmor och alla stämmor hade 
olika saker att göra. Endast kontrabassektionen var indelad i 
åtta stämmor. De spelade ett avsnitt och dirigenten vände sig 
sedan till Ligeti för att höra hans åsikt. ’Väldigt fi nt’, svarade 
Ligeti, ’men i takt trettionio spelar fjärde kontrabasen fel klav’. 
De tittade efter och mycket riktigt upptäckte de att de hade fel 
klav. Det blev tystnad. Skåpet stod på plats. De förstod att han 
kunde höra detta”, säger Clas Pehrsson .

Men det fi nns naturligtvis charlataner även bland moderna 
tonsättare, fortsätter han. Från en kollega som spelar klarinett 
har han följande händelse att återge:

”Efter att ha spelat ett stycke för klarinett och orgel, frågar 
musikerna tonsättaren efteråt vad han tyckte: ’Jo, precis som 
jag hade tänkt mig’. Senare upptäckte musikerna att de hade 
använt fel klarinett och följaktligen spelat en halvton för lågt. 
Det hade inte tonsättaren hört. Sådana tonsättare har ingenting 
att hämta hos musiker det kan jag bara säga”, avslutade Clas 
Pehrsson . 

Det tidigare exemplet som Axel Ruhe berättade om profes-
sor Edlunds undervisning utgör en direkt parallell till det sena-
re musikexemplet. Men han känner igen företeelsen från egen 
undervisning. Matematik kan man lära sig utan erfarenhet, för 
där råder det inga tveksamheter om vad som är rätt och vad 
som är fel, menar han. Men ”även inom vårt område [numerisk 
analys] vill studenterna se att det fungerar i verkligheten innan 
de tror på det”.
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Inbjudna föreläsare med erfarenheter från näringslivet är 
oftast ett mycket uppskattat inslag i undervisningen. Deras 
praktiska erfarenhet väger tungt. Ofta får de stora applåder. 
Deras berättelser om erfarenheter från arbetslivet är trovärdiga 
och adderar en ny dimension till högskolans teoretiska utbild-
ning. ”Får man en företagsledare att säga /…/ det viktigaste ni 
kan lära er på Tekniska Högskolan är … då smäller det högre 
än om jag säger det”, menar Leif Dahlberg. 

Det är inte ovanligt att en trovärdig lärare också fungerar 
som förebild.68 Trovärdigheten hänger samman med att man 
litar på dennes omdöme. Ett omdöme som är baserat på refl ek-
terade erfarenheter. En lärare i praktiska ingenjörsämnen som 
saknar erfarenhet blir lätt en fake-lärare som endast har boklig 
kunskap att luta sig emot, menar Christer Lindh. Det är nära 
till hands att en sådan lärare bidrar till teknologernas känsla av 
att de lever i en låtsasvärld. En strategi som studenten kan inta 
när han upptäcker detta är att försöka möta de formella krav 
som ställs på honom för att klara kurser och utbildning. Riktig 
kunskap får man vänta med att skaffa sig tills man kommit ut 
i verkligheten. 

Henrik Artman har en helt annan uppfattning. Han menar 
att det viktigaste inte är ”att studenterna ska tro på vad jag 
säger utan att de tänker själva.” Frågan är vad en trovärdig 
föreläsare döljer när hon låter trovärdig?

Det Henrik Artman pekar på är högst väsentligt och kräver 
djupare penetrering av tankegångarna. Det kan ibland upplevas 
som om det fi nns en spänning mellan att vara övertygande och 
trovärdig å ena sidan, saklig och kritisk å den andra.69 Som lära-
re måste man alltid göra framställningen levande annars slutar 
studenterna att lyssna. Men detta får inte ske på bekostnad av 
saklighet och allsidighet. Vetenskapliga sanningar förmedlas 
med lagar, regler och bevis men passionen för kunskapsområ-
det som tänder gnistan hos studenterna hör, bland annat, till 
retorikens område.70 Att vara övertygande kan i extrema fall 
leda tankarna till ren manipulation. Trovärdigheten däremot 
har att göra med ett godkännande av kunskapens grund och 
svarar på frågan: hur vet du det? Utan att vara övertygande 
och trovärdig är det svårt, för att inte säga omöjligt, att vara 
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entusiasmerande och engagerande – två viktiga egenskaper för 
att leda andra människors lärande. 

För att ge ett klassiskt exempel på trovärdighetens nödvän-
dighet hänvisar Leif Dahlberg till Aiskylos tragedi Agamemnon: 
”När Klytameistra såg en eld och talade om för folket (kören) att 
atenarna segrat över Troja, trodde de inte på henne. För hur kan 
en abstrakt eld betyda så mycket. Då berättade hon för dem med 
levande exempel, med trovärdiga detaljer från verkligheten, hur 
segerslaget hade gått till. Den beskrivningen trodde de på”.

Leif Handberg fastnade för uttrycket ”på ett så levande sätt 
att man måste tro på det”. Det fi ck honom att berätta om en 
föreläsning som Svante Lindqvist, professor i teknikhistoria 
och chef för Nobelmuseet, en gång höll på fakultetsklubben. 
Han satte på sig en plasthandske och tog försiktigt fram en 
pipa med vidhängande lapp från montern. Där stod det Ein-
steins pipa. Alla var intresserade av hans berättelse. När han var 
klar tog han av sig handsken och fattade pipan slarvigt. Han 
berättade att han hade köpt den för femtio kronor två veckor 
tidigare i en vanlig tobaksaffär. I en och samma handling visar 
Svante Lindqvist hur han får åhörare intresserade och samti-
digt stimulerar deras kritiska tänkande.

Bo Göranzon  menar att teaterns utveckling under antiken 
är ett sätt att levandegöra de stora frågorna vid demokra-
tins födelse. Det Platon  och Aristoteles  skrev fi losofi skt om, 
behandlades dramaturgiskt av författare som Aiskylos, Sofokles 
och Aristofanes. Han menar att den konkreta dramatiseringen 
i dialogform gav de fi losofi ska frågorna en gestaltning och en 
begriplighet som gjorde dem tillgängliga för alla. Dramaturgin 
i denna mening fi ck och behöll åskådarnas uppmärksamhet 
men dess mål var vanligen inte att övertyga dem om något utan 
snarare att problematisera demokratins dilemman.71

Trovärdigheten handlar till exempel inte om sanningskravet 
i matematik och naturvetenskap. Om matematiska resultat i 
en avhandling är sanna eller inte är lätt att komma överens om. 
Svårare är det att komma överens om huruvida forskningsresul-
taten är relevanta eller inte menar Axel Ruhe. På erfarenhets-
området och inom humaniora förhåller det sig annorlunda som 
vi nyss har sett i exemplen. 
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Combitech Systems – glimtar ur verkligheten

Christer Hoberg , VD för företaget Combitech Systems, var 
inbjuden som gäst under ett av dialogseminarierna. Det korta 
mötet var så stimulerande för de fl esta att vi bestämde att 
ägna en helt ny seminariedag åt att refl ektera kring erfarenhe-
terna från Combitech Systems. Till grund för refl ektionen den 
gången låg boken Precision och improvisation, en produkt av en 
genomförd dialogseminarieserie på just Combitech Systems. 

Hoberg  berättade att anledningen till att företaget började 
med dialogseminarier 1995 var att kunskapsutvecklingen bland 
medarbetarna inte hängde med när företaget växte som mest 
under en expansiv period. En kärna bestående av en handfull 
erfarna projektledare höll i alla trådar. De unga som började på 
företaget kunde inte skolas in i lika snabb takt och omfattning 
som företaget växte. Det fanns alltså ett kunskapsbehov som 
inte täcktes. Insikten om att något måste göras fanns, men vad 
som skulle göras eller på vilket sätt var fullständigt okänt för 
ledningen. Att i dialogseminarieform arbeta med en kombi-
nation av både gamla och unga medarbetare var den strategi 
Combitech Systems satsade på.72 

Under dialogseminarierna växte insikten hos deltagarna. De 
fi ck en ny syn på kunskap vilket ledde till att de ifrågasatte sina 
tidigare metoder.73 Några medarbetare som var ute på företa-
get och predikade utgick från de egna förutsättningarna. Det 
skapade mångfald men också förvirring då det inte alltid var 
förankrat i företagets nya fi losofi . I samband med en resa till 
Island, för att bland annat träffa författaren Einar Már Gud-
mundsson  blev det klart att de som hade deltagit i dialogsemi-
narierna hade bytt synsätt i ett par viktiga frågor. 

Boken, Precision och improvisation, resultatet av dialogsemina-
riet, blev en överraskning som fi ck många att reagera kraftigt. 
Den ifrågasatte de tidigare metoderna, kunskapssynen och 
kunskapsutvecklingen. Nu var det inte längre möjligt att lita 
till etablerade metoder utan det blev tydligt att det viktigaste 
var att utveckla det egna omdömet och lära sig att lära från 
egna och andras erfarenheter. Men att det inte går att starta 
ett seminarium och tro att man kan komma fram till insikter 
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som andra i företaget ska tillämpa var en dyrköpt erfarenhet. 
Alla måste vandra sin egen bildningsgång och komma fram till 
egna insikter. Nu fi nns det en ambitiös utbildningsstruktur på 
företaget. Nyanlända tas om hand direkt när de anställs på före-
taget och det fi nns fl era steg i utbildningen, som för övrigt fort-
sätter på KTH mot licentiat- och doktorsexamen. De tidigare 
skeptiska medarbetarna är nu entusiastiska och med på spåret. 
En stor skillnad är att arbetet med kunskapsutvecklingen på 
företaget har blivit mer systematiskt. Den nya företagskulturen 
bildar nu ett helt nytt paradigm på Combitech Systems och är 
etablerad.

Erfarenheterna från Combitech Systems visade klara paral-
leller mellan ledar- och läraruppgiften. Det blev tydligt att man 
måste ha en bild av vad man vill åstadkomma och kunna för-
medla den till medarbetarna. Ännu viktigare är förståelsen av 
att insikter är något var och en måste komma fram till på egen 
hand. Parallellerna med handledning av doktorander som Axel 
Ruhe talar om var också tydliga. Tydligt i refl ektionen blev 
även att boken egentligen inte återspeglar de konfl ikter som 
fanns i företaget. Ett par deltagare i dialogseminarieserien var 
av den åsikten att dessa borde ges mer utrymme i boken. 

På en punkt var Christer Hoberg  och Henrik Eriksson helt 
överens. Människor är så olika att man inte ska tro att man 
kan organisera deras kreativitet. Varje försök att hitta mönster 
eller metoder för att få folk att skapa ordning kommer därför 
att misslyckas. 

Erfarenheterna på Combitech Systems visade också att det 
är stor skillnad på om man snabbt defi nierar ett problem och 
sedan ägnar all kraft åt att lösa det, eller om man bemödar 
sig om att låta problemet växa fram i dialog. Det är inte alltid 
säkert att ett problem defi nierat i all hast förmår fånga vad som 
egentligen är av vikt för att tackla problemområdet. Dialog-
seminariemetoden är en metod som nu används i företaget. 
Man tar sig tid att föra dialog med både beställare och andra 
inblandade för att komma fram till en gemensam förståelse för 
vilka problem projektet egentligen är tänkt att lösa. När den 
processen har fått värka fram är det formallogiska arbete som 
återstår ingen svår uppgift, säger Christer Hoberg . Det svåra 
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är att få människor att få förståelse och engagemang. De unga 
som kommer in inser inte vidden av detta, menar han.

Sammanfattning – erfarenhet, refl ektion och insikt

I det här kapitlet redovisade jag huvuddelen av refl ektionen i 
dialogseminarieserien. De teman som har utkristalliserats har 
dock rört sig kring vissa centrala företeelser i lärarens praxis. 
Konst och vetenskap har på ett implicit sätt kommit att beteck-
na kunskapsbildningsprocessen och vilka anspråk kunskapen 
kan göra på sanningsbegreppet. Inom matematik och natur-
vetenskap handlar det om objektiva sanningar medan det på 
erfarenhetens och humanioras område mera handlar om själv-
förståelse och insikt som bildas i ett intersubjektivt rum.74 

På ett indirekt sätt har dialogen tecknat ett landskap av 
ibland intuitiva erfarenheter i undervisningen, en konst som 
utgör en ansenlig del av lärarens yrkeskunnande. Det är från 
konsten man utvinner vetenskap men det är endast när veten-
skapen med den gemensamt refl ekterade erfarenheten återkny-
ter banden till sitt konstnärliga ursprung som den förmår möta 
verkligheten på ett skickligt sätt.

Användningen av analogier och metaforer i undervisningen 
har visat sig vara central i hur man som lärare uppfattar sin 
roll och vilken form av samspel man ingår i med studenter-
na. Metaforer och analogier till andra yrkesområden som till 
exempel musik och teater är många gånger effektiva redskap i 
både lärarens kunskapsbildning och för att stödja studenternas 
lärande.

Förebildens roll i utvecklande av den egna undervisnings-
stilen har diskuterats. En jämförelse mellan lärarens och leda-
rens uppgifter visade gemensamma egenskaper som ibland är 
avgörande för att lyckas med den ena eller andra uppgiften. 
Dialogseminariet har spelat en viktig roll i skapandet av ett 
gemensamt språk mellan deltagarna och fungerat som ett labo-
ratorium för kunskapsbildning såväl som en praxisgemenskap 
där man hämtar mod och vilja att driva igenom förändringar i 
den egna undervisningen.

Med ett antal exempel från ekonomins och juridikens områ-
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den tydliggjorde jag svårigheterna med att helt och fullt restlöst 
defi niera begreppen. Den insiktsbaserade kunskapsbildnings-
processen kunde följas med ett antal talande exempel. Under 
en följd av möten fi ck var och en bearbeta centrala erfarenheter 
med hjälp av andras erfarenheter, kommentarer och tolkningar 
för att så småningom själv komma fram till egna insikter om 
hur man ska utveckla den egna undervisningen. Refl ektionen 
är inte alltid en process som sker i harmoni utan kan ibland 
vara smärtsam. Något som Joseph Conrad analogiskt tydligt 
beskriver i texten Grundkänning. Erfarenhetslärande kan men 
behöver inte alltid vara förenat med lidande. 

Även dialogens betydelse i kunskapsbildningsprocessen till-
sammans med teknologerna diskuterades. Den är självfallet 
av en annan karaktär då teknologerna saknar den autentiska 
erfarenheten från praktikområdet. Med erfarenhet av hur det 
gick till på dialogseminariet fanns det en konkret förebild om 
hur detta skulle kunna gå till. Flera i gruppen har redan infört 
inslag av dialog i sin undervisning. Samspelet med studenterna 
och förståelse för deras lärande är komplexa områden. Som 
lärare är man hänvisad till den förförståelse man har och den 
tolkning man gör av tidigare erfarenheter.

Med talande exempel diskuterades skillnaden mellan att veta 
och att kunna. Att någon är formellt kompetent inom ett teore-
tiskt ämne innebär inte att den personen automatiskt är kun-
nig inom samma praktikområde. Den egentliga trovärdigheten 
inom ett kunskapsområde har man som lärare när kunskaperna 
är erfarenhetsbaserade. Först då kan man ge trovärdiga exempel 
från yrkeslivet och fokusera på det väsentliga inom praktiken.

Relationen mellan sanning, relevans och trovärdighet dis-
kuterades också. Exempel från musikvärlden visade detta på 
ett övertygande sätt. Erfarenheterna från företaget Combitech 
Systems visade att ledarskapet kan vara avgörande i vissa avse-
enden. Egna insikter är ingenting man kan överföra till andra. 
Alla måste genom refl ektion över egen och andras erfarenheter 
komma fram till egna insikter. Det innebär att man måste 
leda studenter genom välgenomtänkta erfarenheter för att de 
ska komma fram till insikter. Slutligen visade sig fi xeringen 
vid problemlösning skymma det som egentligen är det stora 
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problemet i ingenjörsarbete i skapande projekt, nämligen iden-
tifi ering och problemformulering. När det arbetet är gjort, 
vållar det logiska arbetet att konstruera lösningar inte några 
bekymmer, säger Christer Hoberg . 

Öppenheten i dialogen är en förutsättning för att kunna 
komma fram till väsentliga insikter. Det är genom en prövande 
stil som detta blir möjligt. Avslutningsvis får Axel Ruhes insikt, 
”Jag har undervisat i över trettiosex år, men det är först nu när 
jag berättar om det som jag inser hur roligt det är”, vara ett 
exempel på en av dialogseminariets viktigaste uppgifter, näm-
ligen att bidra till en synvända och att uppbåda entusiasm och 
engagemang. Det är bland annat denna inspiration som gör 
det värt för den enskilde läraren att satsa tid och energi på att 
utveckla den egna undervisningen.
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3. Lärarskicklighetens 
sammansatta natur

Inledning

Då lärare under utbildning får i uppdrag att besöka andra lära-
res lektioner för att lära sig från praktiken är det inte ovanligt 
att de kommer tillbaka och säger att det inte händer särskilt 
mycket. Det som sker är för dem det normala och de kan knappt 
tänka sig att det kan ske på något annat sätt. Att alla har gått 
minst sjutton år i skolan är inte tillräckligt för att kunna refl ek-
tera kring undervisning. Det är ibland inte ens tillräckligt att ha 
undervisat i lika många år för att kunna uttala sig insiktsfullt, 
om man inte särskilt har ägnat sig åt en systematisk refl ektion 
över lärande och undervisning. Låt mig ta ett exempel: 

Vid en barockkonsert med den världsberömde Fabio Biondi 
och hans elvamannaorkesters, Europa Galante, besök i Stock-
holm våren 2005 bad jag två av konsertens besökare, en utbil-
dad barockmusiker och en vanlig musikamatör, att skriva var 
sin recension. Ett smakprov från deras recensioner kan ge oss 
en antydan om vad det handlar om.

Musikern: 
Fabio Biondi var solist i en konsert av Vivaldi och det stod klart för 
mig hur Europa Galante får musiken att svänga. Continuot driver 
upp tempot så att det hela tiden är på gränsen att öka, men utan 
att det faktiskt ökar; över detta accelererar violinerna med Biondi 
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i spetsen förbi continuogruppen, för att sedan slappna av en aning 
så att hela ensemblen kan mötas i slutet av fraserna. Denna slitning 
mellan continuot och violinerna utlöser en energi, som vi i publiken 
upplever som vackra gester i ett pågående spännande drama.75

Musikamatören:
Har i första stycket svårt att skilja ut lutenistens spel, cembalon tar 
över. Lyssnar och njuter, följer med i programmet och tar till mig 
det som står skrivet om de olika tonsättarna. Förutom att lyssna 
på musiken tycker jag det är roligt att se och iaktta musikerna, ofta 
faller blicken på violinisten med det burriga håret och generösa 
leendet. Hon förmedlar en sådan glädje, när hon inte spelar ler hon 
ofta, ibland mot någon kollega, ibland vad jag förmodar åt musiken. 
Musiken är inte bara glädje och ro i sinnet, den är också humoris-
tisk.” 

Det seende som jag här försöker ringa in är ett seende som för-
utsätter ett yrkeskunnande inom den aktuella domänen. Seende, 
urskillning, omdöme, handling och ansvar är starkt integrerade 
beståndsdelar av ett yrkeskunnande. Brister den ena brister den 
andra. Detta seende tar år av studier, övning och refl ektion att 
utveckla.

Musikern förmår urskilja olika instruments bidrag till den 
gemensamma musiken och talar om hur de samverkar för att 
skapa spänning i musiken, medan musikamatören däremot 
talar om vad som står i programmet och den stämning musiker, 
inte musiken, förmedlar, men det hindrar, med all sannolikhet 
inte amatörens känslomässiga upplevelse av musiken.

Från novis till mästare

Inom alla områden är skillnaden mellan de som behärskar 
yrket och de som tar sina första stapplande steg ofta ofantlig. 
I de fl esta yrken slutar man dessutom aldrig lära sig så länge 
man är verksam. Från det medeltida skråväsendet känner vi 
till indelningen lärling – gesäll – mästare. Vilka kunskaper och 
färdigheter dessa yrkesbeteckningar då stod för är kanske idag 
för de fl esta en glömd kunskap. Det var först i samband med 
tillkomsten av så kallad Artifi ciell Intelligens (AI) som man på 
allvar började fundera på vad mästarna egentligen kunde. Då 
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man ville överföra mästarkunskapen till datamaskiner blev det 
nödvändigt att formalisera hur mästare tillägnar sig kunskap 
och ta reda på hur denna kunskap var beskaffad. I boken Mind 
over Machine76 redovisar bröderna Dreyfus  en femgradig modell 
för yrkeskunnandets utveckling. Novis, avancerad nybörjare, kom-
petent, skicklig och mästare är etapper de menar en yrkesmän-
niska genomgår i sin yrkesutveckling. Nivåerna i modellen har 
visat sig vara mycket användbara i analysen av yrkeskunnandet 
och hjälper oss trots en del brister att undvika många miss-
förstånd när vi talar om utvecklingen av yrkeskunnandet. Jag 
vill därför presentera Dreyfus modell och den kritik som har 
framförts mot den, för att sedan visa på en något omarbetad 
variant och begränsad del som jag fi nner användbar i min egen 
beskrivning av yrkeskunnandet.

Novis. Under den första nivån lär sig novisen känna igen 
objektiva fakta – specifi ka situationer i yrkeskunnandet som 
han identifi erar och handskas med på ett likartat sätt obero-
ende av kontexter. Att lära sig hantera otvetydigt defi nierade 
kontextfria element med exakta regler påminner om ”informa-
tionsbehandling”. En bilskoleelev får till exempel instruktioner 
om vid vilka hastigheter han ska växla och hur stort avståndet 
till framförvarande bil får vara. Dessa regler bortser från kon-
texter och hur förhållandena ser ut för den aktuella situationen. 
En schackspelare uppmanas att alltid byta ut pjäserna mot mot-
ståndarens om antalet poäng man vinner hem är större än de 
man förlorar algoritmiskt.

Avancerad nybörjare. Yrkeskunnandet utvecklas, för att kun-
na hantera verkliga situationer, till en någorlunda acceptabel 
nivå endast efter omfattande erfarenhet. Det ökar behovet av 
kontextfria fakta och ibland användning av sofi stikerade regler. 
Genom praktisk erfarenhet av konkreta situationer börjar den 
avancerade nybörjaren känna igen meningsfulla element som 
inte alltid kan defi nieras på ett objektivt sätt. Han börjar se 
likheten med tidigare situationer och inse deras kontextbundna 
karaktär. Den avancerade nybörjarens instabilitet växlar mellan 
situationsbundna och de gamla kontextfria situationerna för att 
organisera uppfattningen om vad som pågår och hur man kan 
hantera det. 
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Den avancerade nybörjaren i bilskolan kombinerar både det 
situationsbundna motorljudet och hastighetsmätaren för att 
växla. Hans motsvarighet i schackspel lär sig känna igen och 
undvika överexponerade situationer, uppmärksammar mot-
ståndarens drag och börjar välja drag efter vad han tror mot-
ståndaren kan tänkas göra.

Kompetent. Med tiden ökar både antalet kontextfria och 
situationella erfarenheter från den verkliga världen. Han pla-
cerar pjäserna så att de samverkar i enlighet med en spelidé. 
Positionsspelet han väljer är inte alltid algoritmiskt. Den kom-
petente behärskar reglerna men är inte alltid i stånd att hantera 
det oförutsedda i den konkreta situationen. Situationen upp-
fattar han som bestående av ett antal fakta som ska behandlas 
efter en bestämd ordning. 

Den kompetente bilföraren kör bil med ett mål i sikte. 
Han väljer sin väg med omsorg beroende på framkomlighet 
och smidighet. Hans körstil tar dock ofta inte hänsyn till pas-
sagerarnas bekvämlighet. På samma sätt förhåller det sig med 
schackspelaren. Han bortser från svagheterna i sin situation 
och de personliga förlusterna medan han går framåt för att slå 
ner motståndarens försvar av kungen. Han förlitar sig mest till 
regler och sin analytiska förmåga. Ju mer analytisk han är desto 
mer sitter han fast på denna nivå. I takt med att han börjar fatta 
självständiga beslut blir han mer involverad och känner ansvar 
för det han gör. Men hans förmåga av att lära från erfarenheten 
är begränsad och likaså hans strategi för kunskapsutveckling.

 Skicklig. Hittills har den som lärt sig ett nytt kunskapsom-
råde i den mån den inte bara förlitar sig på regler behövt vara 
medveten om mål och medel och vägt olika alternativ mot 
varandra. Den skicklige är däremot djupt engagerad i sitt upp-
drag och upplever den i all sin mångfald. Hans urskiljande blick 
kommer att kunna fokusera på viktiga aspekter i varje given 
situation medan andra, för stunden mindre viktiga, kommer 
att sjunka tillbaka till bakgrunden. I sin rika erfarenhet känner 
han igen liknande situationer och greppar analogiskt helheten 
momentant. 

Den intuitiva förståelsen är en ansträngningslös uppfatt-
ning som uppstår när man ser likheten mellan den situation 
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man står inför och tidigare situationer. Intuitionen är ingen 
irrationell hållning. Den handlar om ett djupt situationellt 
engagemang. Intuition handlar inte om ett vilt gissande som 
när man saknar kunskaper och erfarenheter inom verksamhets-
området. Det är snarare en omedelbar förmåga som tillkommer 
utöver kunskaper och erfarenheter för att hantera det specifi ka 
i situationen.

Den skicklige bilföraren kan mycket väl inse när han närmar 
sig en kurva en regnig dag att farten är för hög. Intuitivt avgör 
han om det räcker med att lätta på gasen eller om han måste 
använda bromsen också. En skicklig schackspelare ser inte 
nödvändigtvis de enskilda pjäsernas positioner utan uppfattar 
helheten som en situation ungefär på samma sätt som man 
uppfattar ett ansikte som glatt, bekymrat eller skräckslaget, 
utan att behöva betrakta varje detalj för sig. Beslut om de drag 
han måste göra fattar han intuitivt för att möta stämningen.

Mästare agerar utifrån en mogen och praktiserad förståelse. 
Likt den skicklige uppfattar han helheten i problemet och 
löser den integrerad i den kontext den tillhör. För honom är 
kunskapen integrerad med kroppen på samma sätt som gång 
eller tal. Man upplever inte att man kör en bil eller cyklar på 
en cykel. Bilen eller cykeln utgör en del av en själv. Mästaren 
i schackspel växer in i spelet på ett sådant sätt att han förlorar 
medvetenheten om de enskilda pjäserna och ser partiet som en 
värld av möjligheter, faror, hopp och rädslor. Mästaren löser 
inte problem utan gör vad som normalt fungerar.

Mästaren har naturligtvis inte alltid rätt när han tänker. 
Men hans tänkande är för det mesta inriktat mot att intuitivt 
greppa helheten. Beräkningar visar till exempel att en schack-
mästare känner igen femtiotusen ställningar. Detsamma kan 
man säga om bilföraren. En sådan detaljmängd överstiger vida 
vad han språkligt skulle kunna uttrycka. I ett dagligt spontant 
tal vet vi kanske inte alltid vad vi skulle vilja säga i en given 
situation, ännu mindre vet vi vilka ord vi kommer att välja för 
att uttrycka det. Likväl infi nner sig orden för det mesta när vi 
behöver dem.
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Intuition och yrkeskunnande

Dreyfus slutsats är att mästarens kunnande är ett intuitivt 
kunnande. Denna uppfattning vänder sig fi losofen Allan Janik , 
skarpt emot i en artikel.77 Han menar att Dreyfus  begår ett 
misstag när han kopplar den form av kunskap som skickliga 
och mästare uppvisar uteslutande till intuitionen. En fara med 
ett sådant synsätt, anser Janik, är att kunskapen görs individuell 
och subjektiv utan möjlighet för insyn från yrkesgemenskapen. 
Kunskapen blir också bunden till den solipsiske upphovsman-
nen utan möjlighet till tradering. 

Orsaken till misstaget spårar Janik  till den fenomenologiska 
kunskapssynen som Dreyfus  företräder. Inom den traditionen 
gör man ingen skillnad på regel och regelföljande. Skillnaden 
mellan dessa två regeltyper kommer att behandlas utförligare 
i ett senare avsnitt (Regel och regelföljande). För stunden kan 
det räcka med att peka på att de uttalade reglerna inte är något 
som alltid tolkas på samma sätt av alla användare. Endast i en 
praxis där människor delar erfarenheter uppstår denna inter-
subjektivitet i handlingen då begreppen laddas med konkreta 
exempel ur verkligheten.

Det ligger något i Allan Janiks kritik men intuitionens frukter 
är något som praxisgemenskapen reagerar på. Den kan bejaka 
det innovativa regelföljandet och ibland till och med beivra det 
vilseledande. Det fi nns exempel på att man ibland inte förrän 
det har gått lång tid inser det innovativa i en viss praxis.78 Jag 
fi nner ändå Dreyfus  modell fruktbar för analysen. Det jag vill 
fokusera på i modellen är endast den kvalitativa skillnad som 
fi nns mellan vad man skulle kunna kalla ett mekaniskt förhåll-
ningssätt som är tydligt för kompetensstadiet och en organisk 
hållning som är betecknande för skickligheten. Om det fi nns 
någon artskillnad i modellen så är den just klarast vid denna 
övergång. Greppet om helheten och det engagemang som hör 
skickligheten till och som i grunden är dess drivkraft, är något 
som har större möjlighet att växa fram som ett resultat av del-
tagandet i en refl ekterande praxis i yrkesgemenskapen. 

Helt utan hänvisning till denna modell berättar Hubert Drey-
fus  i bokens inledning om den insikt som drabbade brodern, 
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matematikern Stuart Dreyfus och som omvandlade honom, 
från att ha arbetat med formallogiska modeller för beslutsstöd 
till att inta en mer kritisk inställning till sin tidigare verksam-
het. Den berättelsen kan möjligen hjälpa oss förstå vidden av 
vad detta omvälvande skifte i synsättet egentligen innebär.

Matematikern, Stuart Dreyfus , arbetade på RAND med 
att skapa modeller för JOHNIAC-datorn. Han fann sig ofta 
i sociala sammankomster tvungen att förklara för människor 
vad han höll på med, dvs hur datorer kan bli beslutsfattare och 
inte bara maskiner för matematiska beräkningar. Ett exempel 
som han ofta använde var hur man kan modellera beslut om 
när man ska byta bil. Han utgick från att man kan mata datorn 
med uppgifter om vad det kostar att driva en gammal bil jäm-
fört med vad inköp och drift av en ny bil skulle kosta. Man kan 
komplettera detta med driftsäkerhet, värdeminskning och nöjet 
att köra en ny bil. Tillsammans utgör alla dessa värden något 
som datorn kan räkna fram för att ta reda på när det är lämpligt 
att byta bil. En kväll fi ck han, efter att ha levererat förklaringen, 
en fråga av en intresserad lyssnare: ”Är detta det sätt som du 
använder när du ska byta bil?”

Denna oskyldiga fråga satte igång Stuarts refl ektion. Hur 
kunde han, för affärsmän och beslutsfattare, förorda en besluts-
fattningsteknik som han själv inte använde i sitt privata liv? 
Varför litade han mer på sina känslor än sin formella modell för 
byte av bil? Hans försök att besvara frågan ledde till att han till-
sammans med sin bror skrev boken Mind over machine. Model-
lerna fångade inte insikten i mästarens beslutsfattarprocess. 
Han kom fram till att inga regler i världen kunde göra datorn 
så insiktsfull att den kunde ersätta en mästare. Stuart var 
omvänd. Att datorn inom vissa begränsade militära områden 
och automatiserad trafi kkontroll till exempel var framgångsrik 
innebär inte att man kan använda den överallt. Särskilt inte i 
undervisningen.79 
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Kompetens och skicklighet

Skicklighet handlar sålunda om mer än bara ett regelbehärs-
kande och ett mekaniskt regelföljande. Endast regler räcker 
bara till kompetens, medelmåttighetens nivå, säger Dreyfus . 
Utmärkande för skickligheten är bland annat förmågan att 
möta det oförutsedda på lämpligt sätt. Där spontana minnen 
av tidigare erfarenheter intuitivt kommer till uttryck och grep-
par helheten på ett engagerat sätt. Men egenskaper som enga-
gemang och entusiasm som förekommer i motiveringen till 
Årets lärare är självklart inte ensamma tillräckliga för att skapa 
skickliga lärare. Gedigna ämneskunskaper och undervisnings-
färdighet är också ett måste. Men de synes vara nödvändiga för 
att utföra undervisningsuppgiften på ett skickligt sätt oavsett 
hur den för tillfället råkar vara utformad. ”Praktisk skicklighet 
bevisas sålunda av att man helt uppfyller yrkets alla krav. Det 
inbegriper då att man övervinner det som framstår som främ-
mande för en och gör det fullkomligt till sitt. Att hänge sig åt 
det allmänna i yrket är således tillika att veta att begränsa sig, 
vilket betyder att helt göra sitt yrke till sin sak: Då är det inte 
längre begränsande”, säger Gadamer.80 

Skickligheten, som är erfarenhetsbaserat kunnande, kräver ett 
handlag i verkligheten.81 Handlingen är intuitiv, den följer inga 
regler men samtidigt är den logisk och lyckad. Läraren strävar 
efter högre mål i undervisningen och har samtidigt förmågan att 
kommunicera deras nytta till studenterna. Undervisningen är 
inriktad på att stödja studenternas lärande och den skicklige är 
i stånd att hantera ständigt skiftande och nya omständigheter. 
Att utveckla liknande egenskaper kräver engagemang i under-
visningsuppgiften och långvarig refl ektion över dess praktik.

Förmågan att anpassa sig till ständigt nya och skiftande 
situationer, formulera och lösa nya problem, innebär att den 
skicklige ständigt är i färd med att skapa nya regler. Ett faktum 
som skarpt skiljer honom från kompetenta lärare som är duk-
tiga just på att följa regler. Det som står i fokus för den skicklige 
lärarens uppmärksamhet är de skavande momenten som hans 
tränade blick förmår urskilja.82 Lösta problem som hör till var-
dagen sjunker tillbaka i bakgrunden.
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Till skillnad från den regelföljande kompetensen är skicklig-
heten en förmåga som utvecklas i mötet med praktiken. Det är 
i de enskilda erfarenheterna och de konkreta handlingarna som 
omdömet övas upp. Att ha varit med om en rad varianter av en 
och samma företeelse ger en rikare erfarenhet, mot vilken nya 
erfarenheter kan avteckna sig tydligare. Att sedan gemensamt 
med andra i yrkesgemenskapen refl ektera över de erfarenheter 
man möter i sin yrkesutövning är en process som utvecklar ur -
skillningsförmågan.83 Denna urskillningsförmåga uppstår med 
tiden i en praxis där språk och verklighet är invävda med 
varandra och där man som kompetent utövare inte bara lär 
sig tekniker utan viktigare en hållning till yrket och dess krav, 
en nödvändig förutsättning för att utveckla omdömet i kon-
kreta situationer. Att lära sig inte bara ta ansvar för uppgiften 
i gemenskapen utan framför allt att lära sig uppskatta yrkes-
kunnandets innersta väsen och göra dess uppgift till sin egen. 
Skicklighet är därför en förmåga som utvecklas av den kompe-
tente i ett refl ekterat möte med verklighetens innebördsmät-
tade praxis i en gemenskap. Vad skicklighet i vidare bemärkelse 
är och hur den kan utvecklas hos lärare är vad resten av denna 
fallstudie kommer att handla om.

Den gemensamma och långvariga refl ektionen över prak-
tiken är en omistlig beståndsdel i strävan att utveckla denna 
skicklighet. Redan det faktum att frivilligt engagera sig i en 
organiserad refl ekterande verksamhet, med syftet att utveckla 
det egna yrkeskunnandet med den egna tillfredsställelsen som 
enda belöning är ett stort steg mot skickligheten. Bildningens 
roll i denna strävan kan inte överskattas. Att ingå i en sådan 
tradition är att viga sitt liv åt en kamp med språket.84 Å ena 
sidan gäller det att bli varse klichéernas och de förstelnade 
begreppens dominans över tänkandet och å andra sidan att till-
låta de begrepp som utvecklar yrkeskunnandet att vara eman-
ciperande. 

Det handlar om ett arbete som försiggår mellan tradition och 
främlingskap. En förmåga som innebär att man är förankrad i 
traditionen men samtidigt inte bara öppen för, utan aktivt 
söker analogier genom vilka man granskar denna sin tradi-
tion.85 Det är här mångfalden av erfarenheter blir ett nyckel-
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begrepp. Det handlar inte bara om en mängd erfarenheter av 
en och samma art utan om mångfalden av erfarenheter. Det 
är ett perspektiv, en insikt, som endast kan inträffa när man 
behärskar fl era kulturer, en sorts tvåspråkighet som är grunden 
för ett särskilt seende. Christer Lindh ger en antydan om det 
när han talar om betydelsen av de erfarenheter som han har fått 
i arbete med teknologspexen och deras betydelse för refl ektio-
nen kring drivkrafterna för lärande och undervisning, Henrik 
Eriksson om sina erfarenheter av att på hög amatörnivå spela 
musik och Martin Grimheden om sina erfarenheter av att spela 
amatörteater. 

Att lära nytt innebär alltid att man går utöver sin egen 
horisont, att utsätta sig för det man inte riktigt förstår. Denna 
utvidgade förståelse har förförståelsen som motvikt. Att förstå 
den andre innebär därför inte så sällan att man får syn på sina 
egna fördomar och tillfälligt upphäver deras makt över tänkan-
det. Det är med hela erfarenhetsvärlden och förförståelsen man 
möter en annan människa. De utgör den referensram genom 
vilken vi tolkar utlåtanden, handlingar och texter. Att tro sig 
vara objektiv och göra anspråk på sanningen där perspektiven 
går isär kan tyda på ett inte tillräckligt problematiserat förhåll-
ningssätt till sanningskraven. Ett genuint samförstånd innebär 
alltid en horisontsammansmältning.86 I en dialog har vem som 
helst möjlighet att, i kraft av en insiktsfullare tolkning, för-
handla sig till ett överläge. 

För oss människor är det varken möjligt eller ens önskvärt 
att göra oss av med alla våra fördomar. Vad det snarare är fråga 
om är att bli medveten om dem så att vi tillfälligt upphäver 
deras makt över vårt tänkande. Det är endast i mötet med 
andra människors fördomar som vi kan spela ut våra egna.87 
Att påstå att man inte har några fördomar är enligt Gadamer  
ingenting annat än att vara omedveten om dem och därmed 
behärskas av dem.88 

Hos Bacon  är studiet om fördomar i vissa avseenden mycket 
utvecklat. Han kallar dem idoler eller gyckelbilder och indelar 
dem i fyra grupper: stammens, torgets, teaterns och grottans 
idoler.89 Alla dessa fördomar menar han hindrar oss från att se 
verkligheten som den är. Språket är en av stammen delad för-



773. Lärarskicklighetens sammansatta natur

varingsplats för allehanda historiskt laddade uppfattningar. Att 
solen går upp torde vara en kvarleva från en geocentrisk världs-
bild. Språket kryllar av liknande föreställningar. I språket är vi 
nedsänkta och kan inte utan möda då och då öppna ett fönster 
för att släppa in lite ljus. Det är i användningen av begreppen 
som vår förståelse av dem kommer fram. De är därför laddade 
med egna och andras erfarenheter, de är erfarenhetsbaserade. 
Kanhända att Bacon i första hand hade naturvetenskapen i 
tankarna när han utvecklade sin syn på idoler. Han kan dock 
på grund av sin juridiska utbildning och sin erfarenhet som 
statsman inte ha varit främmande för deras innebörd i mänsk-
ligt samspel. 

Ordet mamma som det lilla barnet har lärt sig uttala, till 
exempel, har föregåtts av en mängd olika erfarenheter som 
barnet har. Det är associerat med någon som matar, tvättar och 
tröstar, med andra ord en mängd fysiska och mentala erfaren-
heter hos barnet. Ordet mamma är därför endast den synliga 
delen av ett isberg vars största och bärande del under vattenytan 
består av de erfarenheter som begreppet framkallar. Sådant är 
förhållandet mellan praktik och teori.90 Utan den större och 
bärande osynliga delen som består av erfarenheter, är den syn-
liga formaliserade vetenskapliga kunskapen inte möjlig. 

Få skulle komma på tanken att kalla en ny körkortsinneha-
vare för skicklig förare. Skicklighet handlar inte uteslutande 
om ett behärskande av regler i form av påståendekunskap.91 
Det är först och främst en egenskap som utvecklas i praxis 
genom erfarenheter och refl ektion över dem. Skickligheten är 
handlingar som bottnar i ett intuitivt regelskapande som orga-
niskt kommer till uttryck vid oförutsedda situationer. Först 
när situationen har inträffat kan vi refl ektera över den. Det 
utesluter inte att handlingarna i princip är lyckosamma och 
ofta även erkända som skickliga av andra i praxisgemenskapen. 
Som beprövade erfarenheter visar de att praktikens logik ofta är 
skild från teorins logik. 

Den tidigare antydda dualismen mellan praktik och teori 
lämnar oss med två extremer, praktiskt skickliga lärare som inte 
antas ha ett språk att beskriva sin gärning med och människor 
som behärskar ett formaliserat språk på ett teoretiskt sätt men 
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vars praktiska kunnande är obeprövat. De förras yrkeskun-
nande i undervisningen behöver ingen tvivla på. Men värdet 
av deras bidrag till den vetenskapliga kunskapsbildningen har 
hittills måhända varit mycket begränsat. De senare rör sig med 
påståendekunskapen som inte alltid motsvaras av vare sig fär-
dighet eller förtrogenhetskunskap i det praktiska livet. Deras 
handlande är långt ifrån alltid lika lyckosamt i praktiken.92 

I mötet med högskolans huvudsakligen teoretiska traditio-
ner har lärarens yrkeskunnande eroderats och till slut nästan 
tömts på sitt praktiska innehåll. Praktikens logik visar sig 
många gånger vara helt annorlunda än teorins. Formalise-
ringen har under lång tid gått i en riktning som alltmer fjärmar 
sig från det praktiska kunnandet. De som står för den praktiska 
kunskapen är så gott som helt uteslutna från att på egna vill-
kor delta i kunskapsbildningen. Forskningen däremot bedrivs 
huvudsakligen av människor som helt saknar den praktiska 
erfarenheten av undervisning.93

I motiveringarna till Årets lärare lyfts den intuitiva och 
emotiva kunskapen fram som den viktigaste. Där står ofta 
som i följande motivering, att läraren ”stimulerar studenterna 
till lustfyllt lärande och brinner för sin uppgift som lärare. Hans glädje 
smittar av sig på studenterna. Hans undervisning är välstrukturerad 
och fylld av fyndiga exempel”. Att utveckla denna färdighet kräver, 
antar jag, helt andra miljöer och former än de som är gängse 
för den teoretiskt formaliserade utbildningen. Till skillnad från 
kognitiva kategorier hör inte de emotiva till den formaliserade 
vetenskapens domäner. I praktiken är de senare alltid viktiga 
och kan många gånger vara helt avgörande i givna situationer. 
Det fi nns inga formaliserade metoder som leder från den tek-
niskt rationella logiken till den emotionella logiken. 

De miljöer som kan utveckla lärarens känsla för yrkes-
kunnandet kan inte vara desamma som de som slår på den 
formaliserade logikens hårda trumma. Det är i refl ekterande 
arenor som den enskildes egna erfarenheter bejakas och ges 
utrymme. I en sådan miljö kan refl ektionen över egna och 
andras erfarenheter fördjupas i en gemenskap som präglas av 
tillit och känslighet för den begreppsbildande processen. Det 
är medmänniskor som hejar på som uppmuntrar denna process 
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och inte motmänniskor som ”inte bidrar med något för att för-
bättra situationen utan bara väntar på tillfället för att hamra in 
sin kritik”, uttrycker Henrik Artman det så träffande. Det är i 
trygga miljöer som deltagaren vågar ta upp sina tillkortakom-
manden och refl ektera över dem tillsammans med andra. Ty 
det är i refl ektionen kring dessa tillkortakommanden, de olösta 
problemen, som fröet till kunskapsbildningen ofta fi nns. 

Att delta i den refl ekterande dialogen är att vara beredd 
att omtolka sina erfarenheter i ljuset av andras erfarenheter 
och tolkningar. Den enskilde är dock alltid subjekt som möter 
andra subjekt. Det är varken färdiga eller allmänna lösningar 
som serveras. Det är snarare deltagarens omdöme som övas i att 
fatta lämpliga beslut i konkreta situationer. Den undervisande 
läraren kvarstår hela tiden som ansvarig för sina handlingar. I 
ett holistiskt perspektiv måste det därför alltid fi nnas utrym-
me för både förnuft och känsla, inte bara teknisk rationalitet 
och formaliserad logik. Kravet på ensidig vetenskaplig formell 
rationalitet kan fördjupa klyftan mellan praktik och teori, 
mellan kunnande och vetande och mellan metod och ansvarig 
handling. Det gynnar inte skickligheten. 

Lärarskicklighet – ett omstritt begrepp?

Även om vi nu accepterar distinktionen mellan kompetens 
och skicklighet så är inte begreppet lärarskicklighet entydigt 
eller en gång för alla givet. Det fi nns och det kommer att fi n-
nas skilda uppfattningar om denna, lärarens skicklighet. När 
Henrik Eriksson betraktade alla inristade namn på Årets lärare 
i vandringspokalen kunde han konstatera att det inte fanns 
någon likhet mellan dessa som människor. ”Jo, möjligen”, hej-
dade han sig, ”de är alla utpräglade personligheter”.

Förutom att Årets lärare är en engagerande och entusias-
merande lärare så kan de vara intressanta på så många andra 
olika sätt också. Det bäddar för en, minst sagt, smärre oenighet 
om vad som kännetecknar en skicklig lärare. En större oenig-
het om vad det innebär att vara skicklig lärare råder inte bara 
mellan olika teoretiska skolor utan kanske framför allt mellan 
praktiker och teoretiker. Tvisten fi nns inbyggd i själva begrep-
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pets beskaffenhet. Lärarskickligheten är vad man med Gallies 
termer skulle kunna kalla för ett i grunden omstritt begrepp.94 Vad 
kännetecknar ett sådant begrepp och vilka distinktioner kan 
hjälpa oss se med större klarhet på dess innebörd?

Gallie  menar att varje begrepp av sunt förnuft eller veten-
skap för den delen kan bli föremål för tvist mellan dem som 
använder sig av mer eller mindre förnuftiga och trovärdiga skäl. 
Enligt honom fi nns det två slags oenigheter. Den första arten 
oenighet som man kan tvista om är till exempel om en målning 
är gjord i olja eller tempera. Denna sorts oenighet torde inte 
vara så svår för meningsmotståndarna att snart komma överens 
om. Den andra slags oenighet som handlar om att fastställa om 
målningen utgör ett konstverk eller inte, är däremot betydligt 
svårare att bli ense om. 

De begrepp som Gallie  anser att den senare kategorin kan 
vara lämplig för är de som ingår i en grupp av verksamheter för 
hel- eller halvorganiserade mänskliga aktiviteter, till exempel 
estetik, politik eller religion.95 Inom dessa fält är det inte svårt 
att hitta grupper som strider om begreppens innebörd. I kon-
sten fi nns det många skolor, i en demokrati fl era partier och i 
religionen fl era sekter. Meningsskiljaktigheterna bottnar i de 
funktioner dessa begrepp har, och i slutändan i den praktik de 
strukturerar. 

Man skulle kunna tro, säger han, att när man klargjort dessa 
skillnader skulle meningsskiljaktigheterna upphöra, men det 
inträffar inte. Varje skola, parti eller sekt fortsätter att hävda att 
just deras tolkning är den rätta eller den riktigaste funktionen 
för att beskriva verksamheten. Vid en långvarig konfl ikt kan 
vi sluta oss till att det handlar om fundamentala intressekon-
fl ikter, attityder, smak eller makt. Dessa typer av oenigheter 
saknar för det mesta inte respektabla argument som är klart för 
eller emot den ena eller andra ståndpunkten och därför har vi 
att göra med i grunden omstridda begrepp. 

För att ett begrepp ska kunna räknas som ett i grunden 
omstritt begrepp ska det uppfylla följande villkor: (1) Det måste 
vara utvärderingsbart i betydelsen att det är någon slags efter-
strävad prestation. (2) Denna prestation måste vara av en 
komplex karaktär som endast kan bedömas som en helhet. (3) 
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Varje förklaring av dess värde måste därför inkludera värdet av 
dess ingående delar. (4) Den eftersträvade prestationen måste 
vara av den arten att det tillåter en hel del ändringar i ljuset 
av förändrade omständigheter och som de andra lägren accep-
terar. Vid de rätta omständigheterna kan en sådan prestation 
vara så övertygande att de andra lagen kan erkänna den. (5) 
Detta villkor defi nierar vad som ska räknas som ett i grunden 
omstritt begrepp och accepterar att den uppfattning man själv 
har inte är den enda möjliga. (6) En härledning av ett sådant 
begrepp från ett exemplar vars auktoritet är vida erkänt av alla 
stridande användare och (7) ett förmodande om rimligheten i 
den lämpliga betydelsen av dessa begrepp. Ett fortsatt tävlande 
mellan de tvistande gör det möjligt för originalexemplaret att 
bli uthålligt och utvecklas optimalt i sin genre. 

Även om det logiskt inte går att avgöra om argumenten hos 
den ena eller andra antagonisten ger underlag för att vi ska 
döma till hans fördel kan det vara rationellt att stödja någon 
av de stridande i hans användning av begreppet i fråga. Ur 
ett formallogiskt perspektiv kan man mycket väl invända att 
man måste hålla sig till fakta och empiriska data för att kunna 
avgöra vad som är sant och vad som är falskt. Inom vissa områ-
den som de matematiska och naturvetenskapliga är detta också 
fallet. Inom de humanistiska och estetiska områdena är det 
dock inte alltid dikotomin sann och falsk man rör sig med. En 
handling kan vara en mer eller mindre lyckad insats i en given 
situation med givna förutsättningar. 

Vissa frågor kring i grunden omstridda begrepp visar sig handla 
om värden som är svåra att beskriva och argumentera för och 
för vilka det är svårt att uppnå en överenskommelse. Dessa frå-
gor är svåra att formulera svar på och ännu svårare att försvara 
säger Gallie . De är inte desto mindre de viktigaste frågorna. 

Låt mig nu pröva om den här modellen kan hjälpa oss att 
förstå oenigheten om begreppet lärarskicklighet. Att det är ett 
omstritt begrepp råder det knappast något tvivel om. Det visa-
de jag i början av det här avsnittet. Att begreppet tål justering i 
ljuset av ny kunskap är inte en möjlighet utan en nödvändighet. 
Erfarenhetsbaserade forskningstraditioner bidrar till att kasta 
ljus över hittills försummade sidor i yrkeskunnandet.
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1) Det är klart att lärarskickligheten tillmäts ett stort värde. 
Det fi nns en stor mängd lärare på alla stadier och i alla skol-
former som undervisar människor i alla åldrar. Vissa av dem 
lyckas bättre med sitt uppdrag än andra. De som lyckas är efter-
frågade och uppskattade av både studenter och kollegor. 

2) Lärarskickligheten är av komplex karaktär. Lärarskick-
ligheten bygger i grunden på en gedigen kunskap om under-
visningsämnet. Det kräver inte bara djup utan också bredd och 
överblick. Det fordrar detaljkunskap men konceptuell säkerhet, 
en förmåga att förenkla utan att förfalska. Det handlar om att 
ha klart för sig hur kunskap bildas inom olika områden. Det 
gäller att kunna hantera matematik, naturvetenskaper och tek-
nik å ena sidan men också att ha en hel del människokunskap. 
Det gäller att ha fantasi för att kunna lägga upp kurser på ett 
sätt som främjar studentens lärande och samtidigt kunna kom-
municera denna bild till teknologerna så att de ser det menings-
fulla med den. Det krävs mod för att kunna förverkliga sina 
idéer men också för att erkänna gränsen för sitt kunnande. Det 
är nödvändigt att kunna hantera studenterna som grupp men 
också att vara lyhörd för var och ens specifi ka egenskaper. Det 
gäller att tro på sina idéer men att inte vara sämre än att kunna 
ändra sig under resans gång. Det är som att vara beredd att 
reparera båten till sjöss, för att bara nämna några egenskaper. 
I detta virrvarr av kunskaper, färdigheter och hållningar är det 
tydligt att det inte går att urskilja någon enstaka egenskap som 
den viktigaste eller mest avgörande för lärarskickligheten.96 

3) Varje förklaring av värdet av ett i grunden omstritt begrepp 
måste därför inkludera värdet av dess ingående delar. Det är 
genom att diskutera värdet av de ingående delarna i igenkänn-
bara egenskaper, av vilka några har tagits upp under punkten 
ovan, som man kan diskutera värdet av lärarskickligheten. 
Varje förenkling riskerar att banalisera denna komplexa skick-
lighet. Studenter kan bara uppleva effekten av helhetens inver-
kan men sällan peka ut vad som utgör dess delar. Och det är 
endast de som själva är skickliga som kan uttala sig om vad som 
fattas i skickligheten när så är fallet. 

4) Vår uppfattning om vad lärarskickligheten egentligen in -
nebär är gammal. Redan Sokrates visade styrkan i majevtiken,97 
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förlossningskonsten. Att genom frågor få studenten att själv 
komma fram till svaren på problemen. Två generationer senare 
har Aristoteles  i många skrifter både visat oss i till exempel 
biologi och för oss analyserat komplexa vetenskaper, som erfa-
renhetsgrundad kunskap och etik, eller diktkonsten och politi-
ken.98 Lärarskickligheten kan gestalta sig i många stilar och den 
ena utesluter inte den andra. En skicklig lärare kan vara mycket 
framgångsrik i vissa situationer men inte i andra. Men även 
motståndare kan erkänna en i praktiken visad lärarskicklighet 
och måste erkänna den som ett mästerskap. 

5) Varje sida som strider om begreppets innebörd erkän-
ner att den försvarar sin användning av begreppet mot de 
andra användningarna. Begreppet lärarskicklighet används både 
offensivt för att hävda giltigheten av de egenskaper man själv 
har satt upp och defensivt för att skjuta i sank motståndarens 
kriterier. 

Det säger sig självt att det inte räcker med att publicera 
sig för att tillhöra de skickligas skara. Skicklighet är först och 
främst en praktisk färdighet som bland annat måste vara visad 
i undervisningen. En ensidig betoning av publicerad forsk-
ning om undervisning och lärande garanterar inte den prak-
tiska skickligheten. Vilken teoretisk forskare som helst inom 
pedagogik eller liknande ämnen skulle kunna peka på en rad 
publikationer. Men gör det honom automatiskt till en prak-
tiskt skicklig lärare? Ett positivt svar på den frågan försummar 
distinktionen mellan vetande och kunnande.99 Ett förhållande 
som heller inte tar notis om kunskapsarter, påståendekunskap 
å ena sidan och färdighetskunskap, förtrogenhet och omdöme 
å den andra. 

6) En härledning av ett sådant begrepp från ett exemplar 
vars auktoritet är vida erkänt av alla stridande användare. För 
detta ändamål vill jag föreslå Descartes , Galilei  och i viss mån 
Polhem  som representanter för naturvetenskapen och tekni-
ken. Alla har de på sitt sätt varit verksamma i en brytningstid 
då kraven på hur man framförde sanningar ibland handlade 
om liv och död. Om dessa exempel upplevs som avlägsna från 
den omedelbara lärarverkligheten, vilket de på ett sätt är, bör 
man ha i åtanke deras betydelse för ingenjörsvetenskapernas 
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utveckling på en naturvetenskaplig bas. Närmare i tiden vill 
jag lyfta fram tre av Tekniska högskolans framstående lärare: 
Erik Cederblom , Peter Klason  och Edvard Hubendick  – alla 
tre pionjärer inom sina respektive fält. De har på olika sätt lärt 
oss något om vad det innebär att vara skicklig lärare baserat på 
vetenskap, refl ekterade erfarenheter och bildning. 

7) Ett fortsatt tävlande mellan de tvistande gör det möjligt 
för originalexemplaret att bli uthållig och utvecklas optimalt i 
sin genre. Det är en förutsättning för utvecklingen att man inte 
slår sig till ro och anser att man en gång för alla har utrett vad 
lärarskicklighet egentligen innebär och hur man ska nå det. En 
insikt man måste utveckla är att det inte handlar om ett och 
samma ideal som alla sluter sig kring. Snarare fi nns ett antal 
sinsemellan olika men ändå framgångsrika stilar i undervisning 
och lärande som man bör eftersträva för att utveckla den egna 
lärarstilen och hitta den egna rösten.

Refl ektion kring synen på lärarskickligheten

Årets lärare är säkert inte den enda lösningen på utbildning-
ens alla problem. Med vad som är säkert är att de teknologer 
som väljer lärare till en sådan utmärkelse värdesätter kunska-
per, egenskaper och dispositioner som är förankrade i prak-
tiken. Och som varje praktisk kunskap är dess huvudskaliga 
syfte att man ska utföra kunnandet snarare än tala om det. 
Gemensamma refl ektioner är det forum där man analogiskt 
försöker sätta ord på sina handlingar. Där vetenskapen strä-
var efter det abstrakta och generella, strävar den analogiska 
kunskapen efter berättelser om de enskilda och konkreta erfa-
renheterna. Det är främst genom innebördsmättade erfaren-
hetsberättelser som man närmar sig en i praktiken användbar 
kunskap.100 Genom analogisk jämförelse mellan de enskilda 
erfarenhetsfallen utkristalliseras allmänna mönster.

Med en gedigen erfarenhetsbakgrund får undervisningen 
en dimension som den teoretiska kunskapen ensam helt sak-
nar. Industrisamhällets information byts ut mot mästarlärans 
berättelser.101 Den form av undervisning på praktikens grund 
som äger rum blir till i mötet mellan mästare och lärling. På 
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Kungliga musikhögskolan (KMH) tycks rester av den traditio-
nen leva vidare tack vare den gedigna yrkeserfarenheten en del 
lärare har. Lyssna till den här berättelsen som fi ollärare Ann 
Wallström tog till när hon tyckte att studenterna sackade av i 
tempo under spelningen av ett barockstycke. 

När Ann satt med radiosymfonikerna var Anders Loguin 
dirigent. En gång stod han stilla under en repetition och ska-
kade på huvudet. 

– Varför gör ni ritardando i varje takt, frågade han. 
– Det gör vi inte svarade orkestern.
Anders var professor i slagverk. Med taktpinnen slog han på 

pulpeten vilket visade att han hade rätt. Alla i orkestern märkte 
då att de spelade ritardando och blev imponerade. 

Nu var det bevisat. Att på detta sätt få en berättelse om 
yrkesmusiker som själva får böja sig för ett odiskutabelt faktum 
lämnar inget utrymme för diskussion bland studenterna. Här 
är det bara att underordna sig reglerna. Trovärdigheten är i det 
närmaste total. 

Man kan självklart invända att Årets lärare är ett pris som 
belönar den enskilde läraren, vilket bortser från yrkesgemen-
skapen och dess betydelse för praxisutveckling. En annan 
invändning kan handla om att praktikernas kunskaper ofta är 
ordlösa och därför ibland orefl ekterade. En tredje invändning 
mot ett sådant pris kan utgå från att den ordlösa praktik som 
de utsedda utvecklar inte kommer att väsentligt kunna bidra 
till kunskapsbildningen om yrkeskunnandet. 

Den första invändningen stämmer helt. Den som uppmärk-
sammas är en enskild lärare. En belöning som kommer till den 
som redan har skickligheten. Hur han eller hon skaffat sig den 
är inget som ägnas intresse, inte så sällan är färdigheten helt 
omedveten för personen själv. Gemensamt refl ekterande och 
kunskapsbildning är inget som är satt i system. Till skillnad 
från många andra yrken är undervisningen en från kollegor 
ofta isolerad verksamhet. Att lärare besöker varandras lektioner 
för att refl ektera och lära av varandra hör inte till vanlighe-
terna. De praxisstudier som ingår som del av empirin i denna 
fallstudie startar därför en tradition som visar att det är fullt 
möjligt att idka denna praktik på KTH. De konstruktiva kom-
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mentarer som lärarna hade om varandras undervisning var mer 
än välkomna. Det förefaller därför inte fi nnas några hinder att 
bygga upp en sådan tradition. 

Tre lärare har tillsammans med mig deltagit i en serie lek-
tionsbesök hos varandra, och sedan gemensamt refl ekterat 
kring dessa lektioner. För att bryta lärarens isolering och starta 
en process där man gemensamt bygger upp en kultur som till-
låter refl ektion över erfarenheter av konkreta undervisnings-
situationer har Praxisstudier, som dessa besök kom att kallas, 
genomförts på både KTH och KMH.

En påbjuden moralisk godhet

I februari 2005 antog KTH en ”Etisk policy” efter en långvarig 
insats av en arbetsgrupp och med förankring i lärarkollegiet. I 
dokumentet kan man läsa följande:

”Grundutbildning vid KTH bör:
… utformas så att de studerande och lärarna tillsammans 

arbetar för att de studerande uppnår utbildningsmålen. Båda 
parter skall engagera sig för att dessa mål skall nås.

… genomföras med höga krav både på lärarnas engagemang i 
uppgiften och på de studerandes arbetsinsats …”102 

Vid en första läsning förefaller skrivningen vara ambitiös och 
eftersträvansvärd och det går inte att ta miste på den goda avsik-
ten. Snart märker man dock att något inte stämmer. Hur ska 
man på en högskola med huvudsakligen formaliserade teoretis-
ka traditioner kunna frambringa engagemang i undervisningen 
hos lärarna?103 Finns det överhuvudtaget någon väg som leder 
från teknisk-rationalitet till emotionellt engagemang?

I ett formallogiskt perspektiv torde svaret inte bli någonting 
annat än nekande. Formaliserad teknisk-rationalitet och engage-
mang hör till två skilda kategorier som inte lätt låter sig blandas 
ihop i den formaliserade teorins logik. Det går helt enkelt inte 
att med formaliserade vetenskapliga metoder komma fram till 
hur man gör lärarna engagerade. I praktikens logik däremot 
är det, som jag vill hävda i avhandlingen, fullt möjligt. Både 
intentionerna i etikpolicyn och motiveringarna till Årets lärare 
är exempel på denna praktikens logik. 



873. Lärarskicklighetens sammansatta natur

I sin bok, Exemplets makt, drar fi losofen Tore Nordenstam  
upp ett intressant perspektiv om etikens plats i dagens samhäl-
le.104 Sedan ett hundratal år tillbaka har den normativa etiken 
utsatts för kritik från den analytiska fi losofi n. Tanken var att 
vetenskapen inte kan syssla med läran i etiken utan bara om eti-
ken. Vetenskap kan inte befatta sig med vad som är gott och ont 
utan bara om människorna uppfattning om sådant. Den gamla 
normativa etiken har på senare tid åter kommit till heders. I 
kölvattnet av vetenskapens framsteg främst inom biologi och 
medicin har vi återigen aktualiserat problemet när vi står inför 
svåra frågor och dilemman. När är en människa död? Var går 
gränsen i kloningsforskningen och hur mycket resurser får man 
sätta in för att rädda liv på för tidigt födda, är bara några av de 
mer kända fälten för detta.

I Wittgensteins tidigare skrifter talar han om att etiken 
tillhör de områden som man inte kan säga någonting om. Det 
innebär inte att de är oväsentliga utan bara omöjliga att tala 
om. Hans moraliska ställningstagande yttrar sig i hans kritik 
mot begreppens användning. Det är vilseledande att dela vår 
förståelse av människan till kropp och själ. En sådan tudelning 
drar med sig konsekvenser för vårt tänkande och handlande. I 
förlängningen får detta konsekvenser i våra etiska ställnings-
taganden.

Den uppfattningen kritiserar han i sina senare skrifter. Fram-
för allt gör han det i sina föreläsningar om etiken. Wittgenstein  
menar att det man inte kan tala om, det kan man visa. Han 
påminner om hur man talar om musiken. Man kan säga att 
”basen är för svag” eller liknande. Hos skräddaren uttrycker 
man sitt gillande eller ogillande av ett klädesplagg med uttryck 
som för kort, för långt eller för trångt.105 

Det fi nns dock konkreta situationer där etisk reslighet kom-
mer till uttryck och där det är svårt att förneka dess samhälls-
tillvända avsikt. Det handlar ofta om människor som utan 
tanke på egen vinning visat civilkurage och sagt ifrån när situa-
tioner har utvecklats mot deras rättsuppfattning. De har också 
varit fullt medvetna om att deras handlingar kunde komma att 
skada dem själva mest. Det var fallet för både Ingvar Bratt, Sara 
Wägner och Anders Ahlmark, fången på fyren.106 Visselblåsare 
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vars handlingar står som exemplariska och får omgivningen 
att vada i ännu intensivare mörker. Det de framförallt visar är 
ett engagerat handlande, en livsstil som man inte kan tänka sig 
bryta emot. En estetik som går utöver vad vi normalt uppfattar 
som del av den distanserade tjänstemannens plikt. 

Att göra sin plikt innebär att handla enligt givna regler och 
göra vad vilken annan teknisk-rationell varelse skulle ha gjort 
i samma situation, att göra det förväntade. Men mycket av 
våra plikter grundar sig i den ståndpunkten att vi rör oss med 
oomstridda begrepp som till exempel god undervisning. Plikten 
innebär att man agerar utifrån vad som är vetenskapligt belagt 
men verkligheten slutar inte vid vetenskapens gräns. Ett ensi-
digt vidhållande av vetenskapen riskerar då att neutralisera den 
nerv som gör undervisningen entusiasmerande, den närvaro 
som gör den engagerande och de exempel som gör den levande. 
Plikten i undervisningen kan däremot hänföras till kompetens. 
En förmåga att rationellt tillämpa regler vars ansvar ligger i 
forskningen.

Till skillnad från kompetensens opersonliga hållning är skick-
ligheten ett djupt engagerat tillstånd. Den skicklige kliver fram 
själv och tar ansvaret. Ett ansvar som han uppfattar i första 
hand som något som ligger i linje med den egna övertygelsen, 
ett tillstånd av att vara hemma i en meningsfull tillvaro. En 
livsstil och estetik som måste vara så och inte på något annat 
sätt. För en skicklig musiker, som vi senare ska se, går det inte 
att låta falska toner passera eller en oskön spelstil fortsätta. 
Den skapar spänning i kroppen som känns obehaglig, menar 
Ann Wallström. Att skylla misslyckanden på metoder och pro-
cedurer som andra har tänkt ut åt den kompetente är för den 
skicklige helt otänkbart. 

Att bedöma skickligheten

Vad kan vi lära oss av ovanstående resonemang? Möjligen att 
den tekniska rationaliteten har sin härad.107 Den hjälper oss 
då vi har att ta ställning till objektvärlden; matematik, natur-
vetenskap och teknik. I erfarenhetsvärlden, där subjekt möter 
subjekt, där var och en tolkar sin värld utifrån sin egen hori-
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sont är vi hänvisade till samförstånd genom gemensam refl ek-
tion och återföring av språket till de konkreta handlingar det 
beskriver. Sedan upplysningstiden har vi blivit uppmärksamma 
på tänkandets outgrundliga och intuitiva egenskaper.108 En 
ishockeyspelares eller en schackspelares förmåga att intuitivt 
möta det oförutsedda med överraskande drag är mycket upp-
skattat. Deras oberäkneliga drag innebär ett framgångsrikt 
spel.109 Men detta är ju bara förvirrande skulle man kunna 
opponera. Hur ska man kunna sörja för rättssäkerheten? Hur 
ska man åstadkomma likvärdighet i bedömning? Och hur ska 
man göra processen öppen för insyn?110 

Formaliserade system inom mänskligt samspel ger ofta en 
falsk känsla av objektivitet. Användningen av kriterier och 
indikatorer ser på avstånd ut att kunna defi niera företeelser, 
handlingar och kvalitéer. Inför varje nytt begrepp man närmar 
sig öppnar sig dock, vid närmare granskning, en helt ny värld 
av betydelser, tolkningar och osäkerhet.111 Endast ett språk 
baserat på delade erfarenheter, sedvänjor och praxis kan till-
handahålla en gemensam uppfattning av verkligheten. Det är 
bland annat genom den gemensamma refl ektionen skickliga 
lärare utvecklar ett språk som skärper seendet och övar omdö-
met att motivera det som för en lekman ser ut att vara oskilj-
bart. En skicklighet som även den som bedömer skickligheten 
hos lärarna måste ha. De tidigare exemplen från musiken med 
Ligeti och Loguin talar sitt tydliga språk. För det borde vid 
det här laget ha framgått ganska tydligt att några oomstridda 
formaliserade procedurer i systemteoretisk anda att bedöma 
skickligheten rimligen inte kan existera. Och endast den skick-
lige själv kan övas i att bedöma denna skicklighet. Strävan efter 
bekvämligheten i den opersonliga objektiviteten måste därför 
överges till förmån för sakligheten. Alternativet? Att tillhan-
dahålla formaliserade kriterier och indikatorer som invaggar 
människorna i tron på en formell objektivitet vilket egentligen 
i de här avseendena inte fi nns.112

När Galilei  undersökte fallande kroppar var han tvungen 
att uppfi nna nya tankekonstruktioner. Hastighet till exempel 
kunde man bara förstå som medelhastighet mellan två punkter. 
Till skillnad från oss som är vana att läsa av hastighetsmätaren 
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på bilen vid vilket ögonblick som helst var hastighet i en punkt 
på Galileis tid en djärv abstraktion. För Platon  kunde man inte 
utveckla vetenskap om den föränderliga naturen. Det var bara 
matematiken som uppfyllde kravet på evigt sann vetenskap.

Galilei  var därför tvungen att bortse från det föränderliga 
(luftmotstånd och friktion) för att kunna konstruera matema-
tiska modeller för fallande kroppar. Tid och rum objektiverades 
för att uppnå målet. I Galileis abstrakta tankekonstruktioner 
”skildes det rationella (beräkningsbara) från det sunda – prak-
tiska – förnuftet”, säger Gunnar Bergendal .113 ”Det var inte 
totaliteten av de faktiska omständigheterna (luftmotstånd, krop-
pars faktiska beskaffenhet, till exempel en papperslapp eller en 
blykula etc.) som gällde utan principer för kroppars rörelse i 
lufttomt rum. Ett lufttomt rum som ingen hade varit med om. 
Man kan säga att sakligheten i betydelsen ’allt som hör till den 
förevarande saken’ hade ersatts av allmängiltighetens objekti-
vitet.” Ordet sak, menar Bergendal har också en betydelse av 
angelägenhet, något som angår oss, en betydelse som saknas 
i det distanserade ordet objekt. Domstolar till exempel, som 
strävar efter att ta med alla kända förhållanden i ett fall, strävar 
efter saklighet, inte en rationell (beräkningsbar) och distanse-
rad objektivitet. 

Att på djupet förstå ett begrepp innebär, dels att man för 
praktiker kan klargöra dess betydelse, dels att man kan återge 
de regler som gäller för dess konkreta användning. I slutän-
dan är det i själva handlingen som begreppet får sin egentliga 
innebörd. Det är vad en skicklig violinist, skidåkare eller skåde-
spelare tar sig till vid språkets gräns, att demonstrera hela den 
tonskalan av villkor som har lett till, och som nu underhåller 
begreppets användning. Att i handling inte kunna konkretisera 
begreppets innebörd bidrar bara på ett sofi stikerat sätt till att 
förlänga den historiska förvirringen som råder kring det.

Förklaringar av företeelser inom naturvetenskapen ska visa 
lagbundenheten och ha prediktiv kraft. I samspelet mellan 
människor är inga situationer upprepningsbara och man kan 
aldrig vara säker på vad som kommer att inträffa. Men att 
bedöma en skicklig yrkesmänniska, en hållning eller en praxis 
kan i någon betydelse ändå vara prediktivt. 
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Att kalla en människa för skicklig är på ett sätt att förutsäga 
dennas framtida handlande. Det säger inte något specifi kt om 
henne, inte heller att det hon kommer att göra kan förutses 
eller är förutsägbart, utan enbart att hon i varje ny situation 
kommer att handla på ett kunnigt och ansvarsfullt sätt. Något 
som kommer att stå sig vid refl ektion och som både hon och 
de inblandade med stor sannolikhet kommer att godta som 
skickliga, ansvariga, förnuftiga och ändamålsenliga handlingar. 
Samma sak gäller när man håller någon för att vara god poet, 
musiker eller konstnär. Det behöver inte innebära att han i 
framtiden kommer att producera fantastiska dikter, musik-
stycken eller tavlor av enastående kvalitet, men sannolikheten 
att de gör det är ganska stor. Det är stilen som garanterar kon-
sistensen.

Det är ingen lätt uppgift att på grundval av formella merit-
underlag bedöma skickligheten hos en lärare. Emotionella egen-
skaper som entusiasm och engagemang i undervisningen som 
är centrala för skickligheten, låter sig inte lätt beskrivas. Det är 
genom andras omdömen, studenternas kursvärderingar, kol-
legor och institutionsledningar, som liknande egenskaper kan 
komma fram.

Det är lätt att inse att kvantitativa insatser, i form av antalet 
undervisade kurser och liknande, som den sökande kan åberopa 
inte på ett lämpligt sätt hjälper bedömaren att dra slutsatser om 
deras kvalitativa standard. Det krävs en fi ngertoppskänsla som 
granskar helheten genom närhet och distans med hjälp av led-
trådar ungefär på sättet en deckare arbetar upp en rättvis bild. 
En sådan färdighet kräver, precis som hos den skicklige läraren, 
gedigna insikter i vetenskap, en djup förankring i praktiken 
och en god portion bildning. Det säger sig självt att vem som 
helst inte är skickad att på ett trovärdigt sätt utföra uppgiften. 
Det torde vid det här laget ha framgått ganska tydligt av mina 
tidigare exempel, bland annat från musikens värld. Endast den 
som själv är skicklig är skickad att bedöma andras skicklighet. 

Varje människa som refl ekterar över sin praktik är en fi losof, 
säger Gadamer .114 Insikter i vetenskapsfi losofi  och språkfi -
losofi  hjälper en att granska de glasögon med vars hjälp man 
betraktar och tolkar verkligheten. De är för humaniora vad 
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matematiken är för naturvetenskapen, linsen genom vilken 
man undersöker naturen. Att vara utrustad med en god portion 
människokännedom är en förutsättning för att kunna utföra 
denna uppgift till fullo. 

Viktigast av allt är hur detta smälts samman till en organisk 
helhet som tar sig uttryck i hur man ser på sig själv, sin uppgift, 
sina medmänniskor, tydligen nödvändiga förutsättningar också 
för ett kritiskt förhållningssätt.

För att bedöma skickligheten är det också nödvändigt att 
inkludera inte bara en utvärdering av hur ett begrepp används 
idag utan även överväganden av instanser som visar dess till-
växt och utveckling. Vi måste ständigt jämföra vårt begrepp. 
Inte bara hur det nu används utan också hur våra föregångare 
har använt det. Då vi har uttömt dessa möjligheter måste vi 
vända oss till andra främmande områden, som teatern, musi-
ken och skönlitteraturen, för att lära oss se förbindelser och dra 
analogier till vår egen praxis.

I Aristoteles  kunskapssyn med episteme, techne och fronesis 
fi nner vi de distinktioner som hjälper oss att förstå kunskapens 
uppbyggnad och funktion. Och i hans etik fi nner vi nyckeln till 
många av yrkeskunnandets innersta kärnor. Det är bland annat 
om detta som nästa kapitel kommer att handla. 

Sammanfattning – aspekter på skickligheten

Inom snart sagt alla yrkesområden fi nns det olika grader av 
behärskning av yrkeskunnandet. Bröderna Dreyfus  har arbetat 
fram en femgradig modell; novis, avancerad nybörjare, kompe-
tent, skicklig och mästare, som tydliggör skillnaden i graden av 
behärskning av yrkeskunnandet. Det intressanta i det här sam-
manhanget är att kunskapsutvecklingen inom de tre första sta-
dierna sker med hjälp av formellt rationella metoder vilka inte 
räcker längre än till kompetensstadiet. För skicklighet och mäs-
terskap spelar intuitionen och konsten såväl som emotionella 
dispositioner, utöver kognitiva och erfarenhetsmässiga kunska-
per samt den gemensamma refl ektionen, en avgörande roll.

Lärarskickligheten är ett omstritt begrepp. Det fi nns skilda 
synsätt på vad den egentligen innebär, hur den utvecklas och 
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vilka som är skickade att bedöma den. Praktiskt skickliga lärare 
har av tradition inte varit bra på att tala om sitt kunnande, men 
det är rimligt att anta att det är lättare att lära sig beskriva ett 
yrkeskunnande man redan behärskar än att lära sig en färdighet 
som man tror sig kunna beskriva. För tekniska lärare såväl som 
för musiker med gedigen erfarenhet av respektive yrkesområde 
får undervisningen med verklighetsförankrade exempel, analo-
gier och berättelser en ny konkret dimension och trovärdighet. 
Något som den annars praktiskt taget helt saknar vid enbart 
teoretiska studier.

En bidragande orsak till att yrkesspråket ofta är outveck-
lat hos praktiska lärare är att undervisningen är en isolerad 
verksamhet. Det saknas både gemensam refl ektion och delad 
praktik. Föreliggande fallstudie riggar upp en serie dialogsemi-
narier och praxisstudier för att undersöka hur yrkesskicklighe-
ten kommer till uttryck, hur den utvecklas och hur man arbetar 
upp ett gemensamt språk att beskriva skickligheten med. Till 
skillnad från formaliserade teoretiska ansatser tillmäts emotio-
nella och konstnärliga aspekter stor vikt vid bedömningen av 
skickligheten i praktiska sammanhang, men det saknas meto-
der för att främja dess utveckling. 

Att bedöma skickligheten är till slut en konst som endast 
redan skickliga med trovärdighet kan utföra.
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4. Kunskapens mångfald

Frågor kring kunskapens natur, på vilket sätt den bildas och 
vilken giltighet den har, är alltid intressanta. Jag hade dock inte 
föreställt mig att de skulle ta en så framträdande plats under 
dialogseminariet som de till slut kom att göra. Det faktum att 
deltagarna i seminarieserien representerade fl era kunskapsom-
råden, från matematik, naturvetenskap och teknik till sam-
hällsvetenskap och humaniora var naturligtvis en bidragande 
orsak till den stimulerande dialogen i ämnet. Redan efter de 
första replikskiftena kunde man ana existensen av en kreativ 
oenighet i fråga om kunskapssynen. Upprinnelsen till temat 
om kunskapskulturer fi nns kanske i ett replikskifte mellan Leif 
Dahlberg och Axel Ruhe. Leif Dahlberg formulerar försiktigt 
sin syn på temat genom följande inlägg:

Både den realistiska kunskapssynen och den konstruktivistiska tror 
att kunskapen är progressiv. Den realistiska fokuserar på mätinstru-
menten och försöker beskriva verkligheten så exakt som man bara 
kan och exaktheten ökar med tiden, medan den konstruktivistiska 
däremot menar att all kunskap är socialkonstruktion, och det man 
ägnar sig åt är att beskriva konstruktioner så exakt som möjligt 
eftersom man inte kan se eller ta på verkligheten utan bara percep-
tionen och en förfi ning av teorier och modeller. Men det fi nns de 
som menar att det är vilseledande med dessa dikotomier. 

Temat blev ett av Axel Ruhes mest bearbetade under dialog-
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seminariet. Sin direkta refl ektion kring kunskapsperspektiven 
beskriver han som distinktion mellan konst och vetenskap. Han 
säger:

Vetenskap gör anspråk på att förklara ett fenomen på ett opersonligt 
och uttömmande sätt. När jag beskriver den närmsta normala matri-
sen så behöver ingen annan göra det mer utan de kan ta itu med 
nästa problem. Konst däremot har ett personligt sätt att hantera 
ett problem, [konstnären] ger en egen bild på hur det är att leva. 
Var och en gör sin erfarenhet. En stor konstnär kan bibringa fl era 
människor att känna igen sig, men inte göra anspråk på att klara ut 
problemen.

Temat om kunskapssynen som inleddes med ovanstående repli-
ker har på senare år blivit mer och mer aktuellt på KTH i och 
med att de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena 
i allt tilltagande grad kommit in i många ingenjörsutbild-
ningar. Något som kan uppfattas som enhetliga teoretiska och 
metodiska krav på vetenskaplig kunskap hörs allt oftare. I och 
med att tvärvetenskapligheten ökar i omfattning inom många 
institutioner blir en ensidig betoning av det egna perspektivets 
överlägsenhet lätt en källa till irritation. Det kan ibland leda 
till mer eller mindre öppna konfl ikter mellan olika avdelningar 
som ryms inom en och samma institution.115 Det fi nns därför 
all anledning att ta intrycken på största allvar och försöka för-
djupa diskussionen något i förhoppning om att bringa större 
klarhet i ämnet. 

I detta kapitel vill jag därför, i förenklad form, beröra de två 
viktigaste kunskapsperspektiven, positivismen och hermeneu-
tiken, genom en återblick på ursprung och utveckling, samt 
skissa på ett försök till deras giltighet inom olika kunskapsom-
råden. Jag vill också relatera detta till mina kunskapsintressen. 
Frågor om kunskapens natur och giltighet är inte nya på något 
sätt utan går tillbaka till antiken. Jag tar därför mitt avstamp 
där för att sedan arbeta mot nutiden.

 



lärarens yrkeskunnande96

Aristoteles  – kunskapssyn, skicklighet och etik

Hela Aristoteles  kunskapssyn tycks i någon mening ha sin 
utgångspunkt i skickligheten. Traditionellt brukar den indelas 
i tre arter: episteme, techne och fronesis. Episteme är vetenskaplig 
kunskap som har matematisk logik som grund. Den avser det 
oföränderliga. Techne är sakkunskapen, den praktiska färdighe-
ten att tillverka eller framställa och slutligen fronesis som är för-
nuftighet och hör ihop med praxis, människornas handlande. 
Den tolkningen uppvisar kunskapsarter som är vitt skilda från 
varandra.116

En mer utvidgad tolkning vore att betrakta fronesis som det 
handlingsförnuft med vilken man utövar sin episteme och techne 
i samspel med människor. Denna tolkning bygger på den syn 
som kommer fram i Aristoteles  etiska överväganden mellan 
episteme och techne å ena sidan och fronesis å den andra.117 Två 
människor som har exakt samma episteme och techne kan skilja 
sig åt på fronesis, det etiska sättet på vilket de använder kun-
skapen.

I Nikomachiska etiken behandlar Aristoteles  skickligheten ur 
många aspekter. För honom står det klart att skicklighet är en 
färdighet som är starkt förbunden med etiken. Den förvärvas i 
praktiken och kommer till sitt fulla uttryck i handlingen. Det 
handlar om erfarenheter av visat gott omdöme i ett otal kon-
kreta och praktiska fall. Det är inte ett vetande, kanske inte ens 
ett kunnande utan ett varande. Utan fronesis kan skickligheten 
inte existera.118

 I ett konkret exempel tydliggör Aristoteles  det sedliga kun-
nandets egenart. Han talar om Deinos som en man för vilken 
det sedliga vetandets naturliga förutsättningar och gåvor står 
till buds, vilken med förskräckande skicklighet förmår avvinna 
varje situation dess möjligheter och vet att överallt ta tillvara 
sin egen fördel och i varje situation fi nna en utväg. Han beteck-
nar honom som en panourgos, det vill säga någon som är beredd 
till allt. 

Denna naturliga motbild till fronesis kännetecknas av att 
Deinos utövar sin förmåga utan ledning av ett sedligt vara. Där-
med är det hämningslöst och utan inriktning på sedliga syften. 
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Det är inte bara en tillfällighet att den som är skickad på detta 
sätt betecknas med ett ord som lika mycket betyder förskräcklig. 
Inget är så förskräckligt, så ohyggligt, så fruktansvärt, säger 
han, som när en genial förmåga utövas för onda syften.119 

Aristoteles  analys av kunskapen och dess användning visar 
sig därför vara central för den hermeneutiska uppgiften. Frone-
sis, hållningen, har att göra med hur man utövar både episteme 
och techne. I strikt mening är inte fronesis en rationell kunskap 
i betydelsen beräkningsbar.120 Den går heller inte att bedöma 
med motsatsparet sann eller falsk kunskap. Den kan däremot 
bedömas som mer eller mindre lyckad med avseende på dess 
verkan i samspel med medmänniskor i konkreta situationer. 
Vi lär oss handla just genom att handla i konkreta situationer 
i samspel med andra människor och det är i dessa situationer 
vi övar vårt omdöme. Hållningen är ett varande, en kunskap 
som vi tillägnar oss genom berättelser och refl ektion i praxis-
gemenskaper, genom förebilder och de gestaltande konsterna 
dramatiken eller skönlitteraturen. Summan av hur vi utför våra 
handlingar bestämmer vår hållning och till slut vår identitet. 
Mycket av dagens teoretiska ansatser tar fasta på den första 
aspekten av kunskapen episteme och försummar de två övriga. 
Däri ligger bland annat en av orsakerna till klyftan mellan 
praktik och teori. 

I egentlig bemärkelse kan inte handling i samspel med 
människor vara vetenskaplig. Den bestäms i stunden. Vår håll-
ning är inte heller en kunskap som alltid är tillgänglig ens för 
oss själva i form av påståendekunskap. Vi talar som bekant 
vårt modersmål obehindrat men vi kan inte alltid, utan sär-
skild skolning, redogöra för de grammatiska, syntaktiska eller 
morfologiska regler som styr språkets användning. Vetenskap-
lig kunskap, episteme, och praktisk handlingskunskap, fronesis, 
utgör på något sätt varandras motsatser. Den ena är teoretisk 
och bygger på universella lagar som vilar på bevis, till exempel 
geometri eller aritmetik. Den andra är föränderlig och bunden 
till situationer. Det utmärkande för den matematiska kunska-
pen är att man inte ens kan tänka sig att den är osann i någon 
situation. Operationen 4 + 5 = 9 är helt oberoende av de empi-
riska förhållandena i världen, och den som kan det, vet allt som 
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går att veta om denna operation. Det är en apriorisk kunskap 
som har förutsägningskraft. 

Vilken temperatur det är ute eller vilken ålder ett barn för 
tillfället har, hör till den empiriska kunskapens utsagor. De 
är däremot sanna eller falska beroende på de förhållanden 
som råder just då och har därför ett växlande sanningsvärde. 
Skillnaden mellan dessa kunskapsarter var inte helt klar för 
Aristoteles . Det var först med Kants arbeten som den blev 
tydlig.121 

I ett mänskligt samspel, till exempel i undervisningssituatio-
nen, vet vi aldrig i förväg hur ett möte kommer att gestalta sig. 
Det är avhängigt av så många omständigheter att det är omöjligt 
att förutsäga. Vi är hänvisade till att agera och först i efterhand 
kan vi överblicka och utreda vad som har hänt. Handlingen 
liknar en färd i en roddeka i vilken man färdas med ryggen vänd 
mot framtiden och endast dåtiden är överblickbar och tillgänglig 
för refl ektion. Mötet med människor är heller inte upprepnings-
bart och varje gång vi börjar om, börjar vi på nytt med nya för-
utsättningar. Det enda som står tillgängligt för vår refl ektion är 
våra erfarenheter. Det är av dessa, våra refl ekterade erfarenheter, 
som vi har möjlighet att bilda kunskap och lära oss någonting 
om det inträffade. Vägen dit är dock allt annat än enkel. 

Fronesis, hållningen, är sålunda en deltagares kunskap. Den 
avser det enskilda och bygger på erfarenhet och omdöme. Den 
är osäker och kan ibland vara riskabel, till exempel en bilföra-
res skicklighet att förutse och avvärja trafi kfaror. En människa 
som lär sig ett språk i ett främmande land där språket talas 
måste i ett samtal lyssna, tolka och förstå och därefter ge svar. 
En läkare på en akutavdelning måste bedöma och handla för 
att rädda liv och så vidare. Alla dessa situationer är exempel på 
handlingskunskapens osäkra natur men där vi knappast kan 
avstå från omedelbar handling. Mellan reversibel vetenskaplig 
kunskap och den imperativa handlingens omedelbarhet blot-
tar sig osäkerhetens bråddjup som endast intuitionen förmår 
överbrygga. 

Sakkunskapen (techne) är hantverkarens kunskap när han 
framställer saker; snickarens möbler, violinistens spel eller 
målarens tavla. Deras kunskap syns och hörs i det de gör. Den 
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är i första hand produkten av en tålmodig erfarenhet av att 
arbeta med trä, spela på fi ol och måla tavlor. 

Många aspekter av Platons och Aristoteles  syn på kunskap 
utgör, än idag, grunden för vad vetenskaplig kunskap är. Med 
förebild i matematikens kunskapsvärld har många försök gjorts 
att systematisera handlingskunskapen (fronesis) med målet att 
exakt defi niera begreppen och utesluta missförstånd. Målet är 
att hitta ett rationellt (beräkningsbart) system för att komma 
fram till entydiga och eviga sanningar även i mänskliga mel-
lanhavanden. 

I den verkliga världen är kunskapsarterna inte alltid så väl 
isolerade från varandra och distinkta som man lätt kan före-
ställa sig. En kirurg utövar sitt techne med operationskniven 
inom ramen för sin anatomiska och fysiologiska kunskap. Det 
är en sakkunskap, men i mötet med patienterna krävs praktiskt 
förnuft (fronesis). Samma sak gäller för en matematiklärare, till 
exempel när han hanterar den matematiska kunskapen hante-
rar han vetenskaplig kunskap (episteme). Han har en förmåga 
att förmedla denna kunskap (techne). Men mötet med studen-
terna är som för kirurgen en hållning, ett praktiskt förnuft 
(fronesis). 

Fronesis, hållningen, är inte av samma art som de två andra 
kunskapsarterna. Man kan lära sig ett episteme eller techne och 
glömma bort det, men lärandet av fronesis sker på ett helt annat 
sätt och det är inte föremål för glömskan.122 Det är snarare 
motsatsen som kan inträffa. Med åren och distansen till sig 
själv fi nns det större chans att utveckla överseende med andras 
tillkortakommanden. Det kan ibland yttra sig i ett tilltagande 
intresse för det allmänna.

Kunskaper och fördomar

Det naturvetenskapliga kunskapsprojektets huvudsakliga mål 
är att skilja mellan sann kunskap och fördomar. Under den 
vetenskapliga revolutionen utvecklades kunskapen till former 
som i många fall gäller än idag. Fysikaliska metoder base-
rade på matematik som Galilei  utvecklade utgör den moderna 
vetenskapens ryggrad. Fysiken, framför allt den experimentella, 
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kom fram till mitten på nittonhundratalet att utgöra mönstret 
för hur all vetenskap ska bedrivas.123 

För Bacon  var frigörelsen från fördomar, som jag nämnde 
tidigare, ett viktigt led på vägen till sann kunskap. Han pekar 
på fl era sorters fördomar som man måste bekämpa. Främst 
ser han de fördomar som man får i uppfostran och undervis-
ningen som särskilt allvarliga. ”Skolor, akademier, kollegier 
och liknande sammanslutningar bestämda av att vara säten för 
lärda män och plantskolor för kultur och bildning, bjuda vidare 
genom sina sedvänjor och inrättningar ett kraftigt motstånd 
mot vetenskapens framsteg. Föreläsningar och övningar äro 
nämligen där så ordnade, att det icke lätt faller någon in att 
tänka eller observera något som ligger utanför det invanda”.124 
Idoler eller gyckelbilder som Bacon kallar fördomar delar han 
in i fyra grupper: stammens, grottans, torgets och teaterns. 

Stammens gyckelbilder är kopplade till den mänskliga natu-
ren och har sin grund i att vi ser naturen i relation till den 
mänskliga kroppen och förståndet och inte i förhållande till 
världsalltet.

 Grottans gyckelbilder är kopplade till människans uppfattning 
av verkligheten och har sin grund i enskilda erfarenheter, kun-
skaper, uppfostran och våra personliga preferenser. 

Torgets gyckelbilder har att göra med vårt förhållande till 
andra människor och alla de problem som uppstår när vi talar 
vardagsspråket med otydligheten och de inbyggda missförstån-
den. 

Teaterns gyckelbilder till slut, som har med vår syn på kun-
skap att göra, är den metod vi använder för bevisföringen. Det 
är den bokliga kunskapens gyckelbilder med sina system och 
metoder. 

Francis Bacon  var statsman och i grunden empiriker, men 
inte någon mekanisk sådan som han själv framhåller. Hans 
metod var enkel, det gällde att befria sig från auktoritetstro och 
vanföreställningar och sedan läsa i naturens bok. Ursprungligen 
utvecklade han sitt vetenskapliga system för juridiken och över-
förde det sedan till naturvetenskapen. Bacon var empirist men 
delade tvivlaren Descartes  idé om att ett problem måste sönder-
delas i sina minsta beståndsdelar för att där kunna lösas. Han 
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är en av dem som anser att logiken inte gäller för utveckling av 
vetenskaper. Likt Bacon konstaterar Descartes att akademier 
och kollegier är säten för fördomar. Efter genomgången utbild-
ning konstaterar han:”… jag fann mig insnärjd i så många 
tvivel och villfarelser att jag inte tyckte mig ha dragit någon 
nytta av mina försök att lära, än jag mer och mer upptäckt min 
okunnighet”.125

Descartes  utvecklade tvivlet som metod för att skilja sann 
kunskap från fördom. Han betvivlade allt för att till slut hitta 
den fasta grund på vilken han sedan kunde bygga sitt vetande: 
Jag tänker alltså fi nns jag till. Han är också den ansvariga hand-
lingen på spåret. ”Ty”, säger han, ”jag tyckte att jag kunde 
påträffa mycket mer sanning i sådana överväganden som envar 
anställer rörande för honom själv viktiga angelägenheter, där 
utgången snart nog måste straffa honom om han bedömt dem 
fel, än i sådana som en författare anställer i sin studerkammare 
rörande spekulationer som inte har någon verkan alls och som 
inte har några andra följder för honom än att han möjligen ska 
få så mycket mera yvas över dem”.126

Experimentell och erfarenhetsbaserad 
kunskap127

När Galilei  på 1600-talet hävdade att jorden inte var världs-
alltets centrum var det något som inte bara bröt mot kyrkans 
läror utan även mot den allmänna uppfattningen. Jorden, för-
klarade han, roterar runt sin egen axel med den svindlande 
hastigheten av ett varv per dygn och runt solen ett varv per 
år.128 För vardagsförnuftet är jorden platt och solen stiger upp i 
öster och går ner i väster. 

Galileis studier kring fallande kroppar och andra experiment 
var en förutsättning för hans astronomiska slutsatser. Dessa 
experiment var nödvändiga för att utveckla mekaniken med 
hjälp av matematiska modeller som bortser från det föränder-
liga i situationen som luftmotstånd och friktion för att uppnå 
universalitet.

All formaliserad kunskap är en reduktion av verkligheten. 
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Då den används av någon annan än den förtrogne i humaniora 
är det inte ovanligt att väsentliga och för situationen vitala 
delar utelämnas eller ges otillräcklig vikt. Som deltagande i 
situationen tillför man dessutom sig själv med allt vad det 
innebär, kunskaper, handlingar, hållningar och relationen till 
andra, vilket förändrar situationen radikalt. Den kontext man 
agerar i har också sin historicitet och sina konventioner. En 
mekanisk tillämpning av reglerna missar för det mesta det 
unika med situationen. 

De olika kunskapstraditionerna uppvisar helt olika förutsätt-
ningar. Den vetenskapliga logiken har krav på sig om motsä-
gelsefrihet, reversibilitet, och konsekvens medan den praktiska 
logiken är mera följsam inför en föränderlig, oberäknelig verk-
lighet. Till skillnad från det naturvetenskapliga experimentet 
är inte den praktiska kunskapen omvändbar. Vad som är gjort 
är gjort.129 Varje gång vi handlar utgår vi från nya förutsätt-
ningar. 

Den praktiska logiken är mer att likna vid ett spel, till exem-
pel fotboll eller schack, vars bestämningar grundas i deltagar-
nas erfarenheter och minne samt den föreliggande situationens 
förutsättningar. Den är en gemenskapens logik, men den är 
inte universell.130 Det är därför inte säkert att en lärare som har 
varit framgångsrik med en grupp studenter skulle vara det med 
en annan. Inte heller att en uppskattad lärare från Stockholm 
automatiskt skulle vara det i Samarkand. 

Praktikens lärande har inga klart uttalade regler.131 De är 
inbakade i våra handlingar och hållningar. Likväl uppfattar vi 
reglerna på något sätt och vi lär oss behärska dem. Vårt sätt 
att tillägna oss modersmålet följer inte några explicita regler 
till exempel. Dessa lär vi oss långt senare. Att framgångsrikt 
kommunicera i olika situationer förutsätter att man kan agera 
på olika sätt. Den färdigheten förvärvar man inte genom att 
behärska grammatiken och andra regler, utan genom att öva 
språket i många skiftande situationer i det verkliga livet.

Praktikens kunskap är varken reversibel eller öppen för 
experiment. Den är beroende av autentiska erfarenheter som 
sker i konkreta situationer med allt vad det innebär. Att utvinna 
kunskap ur praktiken grundar sig därför på erfarenheten. Men 
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erfarenheten är subjektiv. Jag kan rimligtvis inte vara säker 
på att min tolkning av en viss situation är den enda rimliga.
Otaliga är de situationer då man har fått revidera sin första 
uppfattning om något man varit med om tack vare nya insikter. 
En människa som springer på gatan kan ha många avsikter och 
anledningar. Han kanske vill hinna med bussen, hinna ikapp en 
bekant, har bråttom till ett möte, är ute och joggar eller kanske 
är han en väskryckare, för att bara nämna några möjligheter. 

Erfarenheten måste därför göras tillgänglig för praxisgemen-
skapens refl ektion för att kunna kvalifi ceras till kunskap.132 Det 
är dock lättare sagt än gjort. Ty varje erfarenhet värd namnet 
bryter mot en föreställning hos subjektet. Om detta stämmer, 
innebär det att erfarenhetsinnehavaren kommer att vara mer 
eller mindre öppen att delge sina direkta erfarenheter. Analo-
gier och metaforer, såväl som impulstexter, kan därför vara den 
mask, som man likt grekiska tragediskådespelare, måste sätta på 
sig för att på ett indirekt sätt snabbast nå pudelns kärna.133 

Kravet på objektivitet inom den vetenskapliga kunskapen 
låter sig därför inte fullt ut tillämpas på vare sig den praktiska 
kunskapen eller humaniora. Driver man det för långt och ren-
odlar betraktarperspektivet förlorar man i saklighet och för-
ståelse av praktikens kunskap. Taylorismens tidsstudier inom 
tillverkningsindustrin är ett exempel på betraktarperspektivet 
som objektiverar människor.134

Deltagarperspektivet är å andra sidan begränsat till den 
deltagande forskaren, de människor han arbetar med och situa-
tionen. Värdet av kunskapen beror på tilltron till forskaren och 
hans tolkning, i hur fördjupad insikt och förståelse vi får genom 
det exemplet som kunskapen avser.135

Praktisk kunskap är inte en tillämpning av vetenskaplig 
kunskap som det ofta brukar betraktas i teoretikerkretsar. De 
olika kunskapsformerna är knutna till olika logiker och kom-
mer endast till sin rätt om forskaren med sin metod bemödar 
sig om att ta hänsyn till kunskapsfältets vetenskapliga villkor. 
Praktisk kunskap når sin högsta fulländning hos utövarna av 
praktisk kunskap – man lär sig att bedöma genom det praktiska 
förnuftets utveckling i en praxis. 

Åtskilliga är de som anser att den teoretiska förståelsen står 
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högre än den praktiska. Exempel visar dock att det bara är den 
praktiska kunskapen med dess på det enskilda fallet inriktade 
logik som når ända fram till studenten i klassrummet, patien-
ten i vården eller barnen i uppfostran. I sin bok Intuition säger 
Hans Larsson : ”medan vi demonstrerar med defi nitionsburen i 
handen fl yger fågeln, som vi tro oss hava, ännu i det fria”.136

Då naturvetenskapens metoder används på humanioras om -
råde är det alltid något som går förlorat. När detta trots allt 
sker, får vi en abstrakt kunskap som vi knappt kan känna igen 
oss i. Samspelet mellan människor är inte upprepningsbart. Det 
som han hänt har hänt. Det gäller att använda omdömet och 
låta situationen komma till sin rätt med det som är relevant för 
just dess specifi ka omständigheter. 

I den ansvariga handlingens domän är tiden ofta inte rever-
sibel och erfarenheten kan inte upprepas. Man har heller inte 
kontroll över allt som händer. Det gäller att försöka förstå 
situationen med dess specifi ka villkor; att tolka den, förvissa sig 
om sin kunskap och handla. För att lära oss göra det på ett bra 
sätt måste vi vända oss till hermeneutiken. Det är där vi återfi n-
ner de tankeredskap och de hållningar som kan göra det möjligt 
för oss att fylla vår uppgift på ett ansvarigt sätt.

Humanvetenskapernas villkor

I hermeneutisk mening är humanvetenskaperna till skillnad 
från naturvetenskaperna inte lagbundna.137 I ett möte eller en 
handling fi nns det fl era parametrar som omöjligt till fullo kan 
bestämmas på ett objektivt sätt. Det handlar bland annat om 
språkets mångtydighet, kontexter, och inte minst deltagarnas 
avsikter. Sakligheten nås bland annat genom att relatera det 
enskilda till det allmänna. Länken mellan det allmänna och det 
enskilda uppnås med hjälp av bildning. Det kommer till uttryck 
genom tolkningen och förståelsen av det föreliggande fallet. 
Man överlåter sig inte till det partikulära utan att relatera det 
till det allmänna.138

Precis som Bacon  menar Gadamer  att varje gemenskap har 
sina traditioner som bär fundamentala fördomar vilka man inte 
är medveten om. Dessa fördomar förvränger den tolkning man 
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gör av handlingar, texter och situationer. Den som menar sig 
inte ha några fördomar behärskas i själva verket av dem. Fördo-
mar och förhandsmeningar kan vara både produktiva och utgö-
ra grund för förståelse, men de kan också vara hindrande för 
förståelse och leda till missförstånd och vanföreställningar.139

Det är genom den polaritet som ligger mellan de produktiva 
och hindrande fördomarna som vi kan förstå den situation i 
vilken vi ingår. Det står en inte fritt att observera situationen 
utan vi befi nner oss inne i den. För detta fi nns det ingen metod 
och inget förfaringssätt utan det är genom vår bildning som vi 
kan uppnå ett sunt omdöme i situationens mångskiftande och 
imperativa karaktär. Vad vi då måste påminna oss själva om är 
den hermeneutiska regeln som säger att man måste förstå det 
hela ur det enskilda och det enskilda ur det hela.140

Att vara hermeneutiskt skolad innebär att vara medveten 
om traditionsinbyggda fördomar. Medvetenheten om dessa 
kräver att de först och främst blir synliga för oss. Det kan vi 
bara åstadkomma genom att vi genom vår bildning utsätter 
dem för konfrontation med kunskap, erfarenheter och fördo-
mar från andra horisonter. Det är genom medvetenheten om 
våra fördomar som vi åtminstone tillfälligt kan upphäva deras 
makt över vårt tänkande och ge oss tid att undersöka det som 
är för handen.141

Det var just vad Descartes  försökte åstadkomma. Under mer 
än tio år efter avslutad studiekurs och endast tjugotre år gam-
mal övergav han bokstudierna och försökte att inte söka någon 
annan kunskap än i världens stora bok och i sig själv. Skolastikens 
auktoritetstro fi ck honom tydligen att känna sig insnärjd i så 
många tvivel och villfarelser att han inte tyckte sig ha dragit 
någon annan nytta av sina försök att lära, än att han mer och 
mer upptäckte sin okunnighet. Han kunde snart konstatera att 
det är bra att veta något om olika folks seder för att få ett sundare 
omdöme om våra egna och för att inte tro att allt som strider 
mot våra bruk är löjligt och förnuftsvidrigt – såsom de brukar 
göra som ingenting har sett. ”Men då man använder för mycket 
tid på resor blir man främling i sitt eget land” säger han.142 Detta 
är vad Gadamer  kallar för horisontsammansmältning. Vi lär oss om 
oss själva när vi möter andra människors horisonter. 
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Att vara inbegripen i en situation innebär, i hermeneutisk 
mening att man inte står som betraktare och kan objektivera 
situationen. Man ställs inför speciella problem. Vi har att förstå 
dem med deras historia och måste vara medvetna om att vi själ-
va påverkar dem och förstår dem utifrån vår egen horisont.143 

Erfarenhetsbegreppet är centralt för denna vår allmänbild-
ning. Det inbegriper att vi har samlat på oss många enskilda 
erfarenheter och dragit slutsatser av dessa för att kunna möta 
nya erfarenheter. Erfarenheten står i dialektiskt förhållande 
till förförståelsen. Att göra en erfarenhet innebär att man erfar 
något som man ytterst hade en annan föreställning om, än vad 
det i verkligheten visar sig vara. Med den gemensamma refl ek-
tionen kan erfarenheten omvandlas till insikt. ”Nu vet jag hur 
det är”, kan man utbrista, då man menar, nu vet jag bättre.144 
Insikten visar att man trott något som visar sig förhålla sig på 
ett helt annat sätt. Och man kan gräma sig länge över begångna 
misstag. ”Det känns i hjärteroten när man inte kan besvara frå-
gor som man borde känna till”, säger en lärare.145

Strängt taget kan man bara göra en och samma erfarenhet 
en gång. Den nya erfarenheten man möter kan vara liknande 
eller helt olik de erfarenheter man redan har gjort. Förmågan 
att sammanföra erfarenheter och skapa bilder av det som kan 
inträffa är det som skiljer den refl ekterade erfarenheten från 
den orefl ekterade och som utgör vår förmåga att handskas med 
oförutsedda situationer. 

Erfarenhet kan men behöver inte alltid vara förenat med 
lidande. Men det som kanske sitter djupast i vårt medvetande 
är de gånger vi verkligen har fått lida av våra negativa erfaren-
heter. Redan Bacon  visste att man kan vinna erfarenhet bara 
genom negativa instanser. Varje erfarenhet värd namnet kor-
sar en förväntan. Formeln ”skadan gör vis” eller ”lära genom 
lidande”, är vida känd. Den insikten, säger Gadamer , inbe-
griper alltid att man återkommer till ett förhållande, där man 
varit fången i villfarelsen. På så vis innehåller insikt alltid ett 
moment av självkännedom och är en nödvändig aspekt av det 
vi kallar egentlig erfarenhet.146 Den erfarne erkänner förutse-
endets gränser och alla planers osäkerhet.

Orefl ekterade erfarenheter är bara händelser. Dels är deras 
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bidrag till kunskapsbildning ringa för att inte säga obefi ntliga, 
dels riskerar de även att hålla oss fångna i våra egna bilder och 
förstärka våra fördomar. Det är med hjälp av analogisk refl ek-
tion över egen och andras erfarenheter som vi kan bryta oss 
loss från dessa bilder. Självklart kan vi refl ektera i all enskildhet 
och komma till insikt, men det är ett lika krävande arbete som 
att lyfta sig själv i håret. Det är den gemensamma refl ektionen 
i mötet med de andra, med vilka vi inte alltid är ense, som vi 
kan få syn på oss själva, vår kunskap och våra fördomar.147 Att 
tolka och omtolka våra erfarenheter i ljuset av andras erfaren-
heter är den bro som bryter vår fångenskap ur bekvämlighetens 
ö. Det är den hermeneutiska refl ektionens uppgift som sker i 
humanioras tecken.

Den humanistiska dialogen 

Att efterfråga sanningen i en situation där man står inbegripen 
i samspel med sina medmänniskor innebär att man som iakt-
tagare inte kan göra anspråk på att äga den. Varje anspråk man 
gör på den kan ge upphov till ett motanspråk. Och varje part 
har en verklig möjlighet att förhandla sig till ett överläge. Gör 
man anspråk på att själv känna den andres anspråk bättre än 
han förstår sig själv måste man få det bekräftat av honom.148 
Forskarens anspråk på en djupare förståelse måste därför möta 
igenkännande från dem som är inbegripna i en studie. 

I ett sådant förhållande befi nner man sig i en dialogisk sna-
rare än en monologisk situation. Det är inte färdiga påståenden 
som man försöker påklistra sin medmänniska utan snarare sät-
ter man sig själv i ett icke vetande och suspenderar sin förför-
ståelse och lär sig att lyssna. Det är inte heller genom att slå ner 
på svagheterna i berättelsen utan snarare genom att lyfta fram 
dess styrkor som man stärker begreppsbildningsprocessen. Det 
handlar ibland om förmågan att även se styrka i det som kan 
uppfattas som svaghet. Det är denna stärkande konst som vi 
har den platonska dialogen att tacka för sin speciella aktualitet. 
Den sokratiska dialogens majevtiska produktivitet, drabbar 
förstås samtalsdeltagarna som människor, menar Gadmer. 

Det som kommer fram som sant ur detta, fortsätter han , är 
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den logos, som varken är din eller min och som därför överskri-
der samtalspartnerns subjektiva åsikt. Inte ens den som leder 
samtalet kan göra anspråk på denna kunskap och förblir i en 
situation av icke vetande. Den dialektik som uppstår under 
samtalet renodlar konsten att se saker ur ett annat perspektiv. 
Detta är grunden för att kunna bilda begrepp som utvecklar 
den gemensamma meningen. Det som är karaktäristiskt för 
dialogen, i kontrast till de styvnade påståenden som kräver 
abstrakt skriftlig fi xering, är att den meningsbildande kom-
munikationen pågår som frågor och svar, som givande och 
tagande, som att tala förbi varandra och likväl komma överens, 
en meningsbildning som hermeneutiken har att utveckla i för-
hållande till den litterära traditionen.

Erfarenheten är inte vetenskapen men dess nödvändiga för-
utsättning. I en föränderlig värld måste erfarenheten förvisso 
säkras, det vill säga enskilda iakttagelser måste regelbundet 
visa samma mönster. Det är genom den refl ekterade erfarenhe-
ten som vi utvecklar en yrkeskunnighet och ett seende som är 
karaktäristiskt för den. Det seendet innebär att vi kan urskilja 
ett otal mönster, och också upptäcka nya i en praxis. Det är 
denna skapande akt som gör det möjligt att formulera de frågor 
som så småningom, i en refl ekterad gemenskap, kommer att 
leda till vetenskaplig kunskap. 

Först när erfarenheten efter många iakttagelser har uppnått 
en allmän karaktär kan vi börja fråga efter skäl och därmed 
inleda den vetenskapliga frågeställningen. Det allmänna utgörs 
av det odifferentierade gemensamma draget hos många enskil-
da iakttagelser. Man måste bevara dessa erfarenheter för att 
få möjlighet att göra förutsägelser. Semmelweis upptäckte att 
kvinnor dog i barnsängsfeber i Wien (1844–48) därför att läka-
re som tog hand om dem kom direkt från obduktionssalen utan 
att tvätta händerna i klorkalklösning. För detta fi ck han till en 
början utstå mycket spe från sina kollegor. Erfarenheten kan 
också vara fullt utvecklad men ändå helt oformulerad. Mozart 
komponerade harmoniska musikstycken hundra år innan har-
moniläran, på vilken hans musik bygger, var formulerad.149

Det fi nns en bild hos Aristoteles  för logiken som illustrerar 
hur en sådan procedur kan gå till. Han jämför de många iakt-
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tagelser man gör med de fl yende i en här. Dessa är på fl ykt och 
förblir ej stående. Men när en annorlunda iakttagelse bekräftas 
upprepade gånger i erfarenheter, inträder något som liknar ett 
första stillestånd i den allmänna fl ykten. Om så andra ansluter 
sig stannar slutligen de fl yendes här upp och hörsammar åter 
ett enhetligt kommando. Den enhetliga behärskningen av det 
hela symboliserar här vad mönsterigenkänning och vetenskap 
är.150

Vår förmåga att jämföra, att se likheter och skillnader, utgör 
en väsentlig del av erfarenhetslärande. Att se mönster är för-
mågan att se likheter och uttrycka träffande metaforer och 
analogier. Det är också förmågan att se släktskap i klassifi ka-
tioner som i Aristoteles  biologi. En förmåga som gör begrepps-
bildningen möjlig. Sålunda säger Aristoteles: ”att göra goda 
metaforer är att se likheter”. Aristoteles ger en rik beskrivning 
av relationen mellan begrepp och verklighet. Arbetet med 
att defi niera släktskapsbestämning härleds där uttryckligen 
från observation av likheter. Släktskapslogiken börjar på så sätt 
med det arbete, som språket redan fullgjort.151

Metodproblemet i humaniora 

Inom naturvetenskaperna är det normalt metoden som garan-
terar vetenskapligheten, ofta är det fråga om matematiska 
modeller. I samhällsvetenskaperna är syllogismen en etablerad 
metod. Lyckas man bara koka ner studieobjekt till en kon-
struktion som kan testas med hjälp av syllogismens logiska 
slutledningar har man nått fram till vetenskaplig kunskap. Ett 
klassiskt exempel kan se ut så här: 

Sokrates är en människa
Alla människor är dödliga
Alltså är Sokrates dödlig

Alla logiska system bygger på denna enkla princip. Premissen är 
det första ledet som ska lyda under en generell lag och sedan drar 
vi en slutsats. Vad vi måste anstränga oss för är att formulera 
våra komplicerade problem i en premiss. Denna premiss ska vi 
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sedan övertyga andra om att den lyder under en generell lag. 
När dessa två led är klara är det inte längre något problem att 
dra en logisk slutsats.152

Syllogismen, matematisk modellering och teoribildning är 
naturvetenskapens och samhällsvetenskapernas huvudsakliga 
redskap för kunskapsbildning. I den praktiska kunskapens do -
män humaniora, dit kulturvetenskaperna räknas, kan inga gene-
rella lagar vara gällande. En generell lag upphör som bekant att 
vara det om man bara hittar ett enda fall som strider mot den. 

Det är självklart att generella lagar inte kan existera inom de 
mänskliga aktiviteternas domän. Vad vi har att handskas med 
för att nå kunskap är mönster som upprepas i tillräckligt stor 
mängd i vitt skilda områden.

Till skillnad från matematiken till exempel bär inte fakta 
inom humaniora på en entydig mening. Såväl handlingar, 
utsagor som texter måste tolkas för att skapa mening. Inte säl-
lan har vi anledning att ändra vår första förståelse av en text 
eller en handling i ljuset av andra människors tolkningar, eller 
handlingar. Vi minns kanske när Håkan Kullvén berättade 
om episoden då han inför en förberedelse till dialogseminariet 
slängde boken i väggen. Först efter att ha lyssnat till texter av 
andra deltagare och deltagit i dialogen kunde han se meningen 
med förberedelsetexten. Han tackade därför särskilt Henrik 
Eriksson för hans text som klargjorde för honom andeme-
ningen i uppgiften. Vi har ingen annan beredskap att möta 
nya situationer än med våra erfarenheter och vår intuition. Vi 
använder dem vare sig de är adekvata för uppgiften eller inte. 
Ofta räcker de men ibland gör de det inte. För det mesta krävs 
en omfattande ansträngning för att vi ska kunna förstå oss på 
det som står för handen. Ett sunt omdöme är inte bara verk-
samt inom det man behärskar utan det är också medvetet om 
gränserna för det egna kunnandet och använder därför varje 
tillfälle till att prestigelöst skaffa sig kunskap om det man inte 
har erfarenhet av. Det är med förförståelsen vi möter det nya 
som vi endast förstår i ljuset av det gamla.153 

Det kan därför inte fi nnas en metod inom humaniora som 
på förhand garanterar vetenskapligheten. Man går in med sin 
förförståelse av det fält som ska undersökas. Men man måste 
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hålla sinnena öppna för att ha en rimlig chans att kunna upp-
fatta även det som man från början inte hade en föreställning 
om. Det kan visa sig ha avgörande betydelse för det man håller 
på med.154 Metodproblemet bestäms därför av sitt föremål. 

Praktikens kunnande kräver mer av sin deltagande forskare. 
Dess mål är inte att framställa ett objektivt vetande utan att 
fördjupa en självförståelse som angår forskaren och de inblan-
dade omedelbart. Den handlar mer om hållning (fronesis) än 
om andra former av kunskap.

Varje människa har sin självbild. Den skapas och omskapas 
i gemenskaper och formar på så sätt hennes uppfattning om 
vem hon är. Människan har dock en vilja och den kan påver-
ka vem hon vill vara. Det handlar om begrepp som rätt och 
orätt, anständighet, mod, värdighet, solidaritet och så vidare. 
Det sedliga vetandet är därför ett vetande av helt annat slag. 
Det omfattar på ett egenartat sätt både mål och medel, och 
skiljer sig därigenom från det tekniska vetandet. Just därför är 
det här meningslöst att skilja mellan vetande, erfarenhet och 
hållning. Erfarenhetens sanning är inte slutgiltig. Den håller 
alltid dörren öppen för nya erfarenheter. Det är kanske den 
mest grundläggande formen av kunskap.155 

Metoden kan garantera både den vetenskapliga kunskapen 
(episteme) och sakkunskapen (techne) men däremot inte human-
vetenskaperna och handlingskunskapen (fronesis). Här handlar 
det först och främst om hållningen, den personliga stil som 
utgör deltagarens särart inom denna praxis. Tillsammans utgör 
den förtroendegrunden på vilken forskarens saklighet och tro-
värdighet vilar. Att ha tilltro till handlingskunskapen hänger 
samman med att ha tillit till subjektets tolkning, slutsatser, 
omdöme och saklighet. 

Erfarenhetskunskapen, sedligt vetande, har i den herme-
neutiska traditionen funnits oskiljbar från erfarenheten. Erfa-
renhetskunskapen är dels länken mellan den vetenskapliga 
kunskapen och verkligheten, dels länken mellan det okända, 
intuitiva kunnandet och den formella kunskapen. Människans 
kunskaper är sålunda av olika natur och kräver olika metoder 
för att legitimeras. 

Att föreställa sig att man kan formalisera den mänskliga 
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förmågan att se likheter, tolka språk och situationer, utläsa 
intentioner, förstå kontexter, urskilja mönster och handla på 
lämpligt sätt efter omständigheterna tyder på en förenklad 
eller kanske ofullständig insikt om vad det innebär att vara 
människa. För den skicklige sker det mesta intuitivt och utom 
räckhåll för allt vad formalisering innebär. Det vetenskapliga 
utgör endast kunnandets mekaniska sidor,156 dess organiska 
aspekter fi nns i omdömets domän, ett omdöme som bygger på 
sedligt kunnande och vars säte inte endast är hjärnan utan lika 
mycket kroppen som utrymmet mellan människor. 

Språkspel och familjelikhet 

Meningsteorier är av gammalt datum. Alla stora tänkare har bi -
dragit med nya infallsvinklar, från Aristoteles  till Wienkretsen. 
Men det är först på 1950-talet med framför allt tillkomsten av 
Wittgensteins Filosofi ska undersökningar, som förhållandet mel-
lan språk och verklighet på allvar börjar problematiseras. I den 
boken och en rad andra efterföljande introduceras ett antal nya 
begrepp som kom relationen mellan mening, språk och verklig-
het att få en dimension den dittills hade saknat. 

Nedan ska jag försöka redogöra för några av de mest centrala 
begreppen och deras betydelse för vår förståelse av meningsska-
pande och kunskapsbildning i denna tanketradition. Begrepp 
som språkspel, praxis, familjelikhet och regelföljande har en 
direkt bäring på förståelse av teknologens kunskapsbildning 
likaväl som för lärarens praxisutveckling. 

Ett centralt förfaringssätt i Wittgensteins  meningsfi losofi  är 
att han förklarar de begrepp som står i fokus för hans intresse 
genom att ge ett antal exempel på deras praktiska användning. 
Hans sätt går ut på att visa snarare än att förklara vad han menar. 
Jag tänker i det följande försöka gå tillväga på samma sätt. 

Jag vill nu ta ett par exempel med språkspel som tidigare 
redovisades i kapitel två från dialogseminariet för att belysa 
detta. Upptakten till det första exemplet är en berättelse av 
Martin Grimheden som visar hur han går tillväga för att upp-
muntra teknologer att söka upp honom på hans arbetsrum för 
att få hjälp med läxan. Under de första övningarna med varje 
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ny teknologgrupp brukar han med variation berätta för dem 
om en student som hade tydliga svårigheter med uppgifterna 
men som hela tiden sökte upp honom för att få de svåra par-
tierna förklarade för sig. Han gav sig inte förrän han förstod 
problemet. Det gick bra för honom på tentamen. Det är upp 
till er, brukar Martin Grimheden säga till teknologerna, om 
ni vill utnyttja era rättigheter. ”Det är ett knep som jag brukar 
använda”, avslutar han. 

Reaktionen lät inte vänta på sig. ”Jag protesterar kraftigt 
mot användningen av ordet knep när det egentligen handlar 
om kärlek till dina studenter. Det var ett mycket bra sätt att 
uppmuntra dem söka hjälp. Det ska jag använda redan imorgon 
i min föreläsning”, säger Henrik Eriksson. 

Upprinnelsen till det andra exemplet på språkspel får vi när 
Håkan Kullvén berättar om det lyckorus han känner ibland 
när föreläsningen går bra. Den första kommentaren stod Bo 
Göranzon  för. Som lärare är man inte där för sin egen skull 
utan för studenterna som har investerat tid, pengar och energi 
för att klara en tuff utbildning, menade han.

Varken ordet knep, som Martin Grimheden använde, eller 
lyckorus, med vilket Håkan Kullvén beskrev sitt tillstånd efter 
en lyckad föreläsning, fi ck passera i dialogen. Båda mötte kraf-
tigt motstånd. Med den erfarenheten undrar jag om någon av 
dem i framtiden kommer att känna sig manad att använda dem. 
De orden hör helt enkelt inte till den skicklige lärarens språk-
spel i denna praxis. 

Den klassiska kunskapssynen från Aristoteles,  som jag tog 
upp i början av kapitlet, har klara kriterier för vad som kan 
räknas till vetenskaplig kunskap, episteme. Den förutsätter att 
begreppen är klart defi nierade med nödvändiga och tillräckliga 
villkor.157 

I sina senare skrifter reagerar Wittgenstein  starkt mot denna 
uppfattning. På fl era ställen men främst i Filosofi ska undersök-
ningar granskar han vad språkspelen och familjelikheten egent-
ligen innebär. Han ger exempel på primitiva språk hos bygg-
nadsarbetare som ropar; tegelsten, hammare och så vidare.158 
Med exemplet visar han att språkliga uttryck får sin betydelse 
genom sin användning i olika språkspel, som i sin tur är inbäd-
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dade i olika sociala verksamheter, livsformer eller praxis. Det är 
i dessa verksamheter språkspelen hör hemma och det är dit de 
ska återbördas för att utgöra objekt för refl ektion.

 För metaforen familjelikhet, använder Wittgenstein  exemp-
let med spel.159 Det fi nns inte en bestämd mängd olika egenska-
per eller kriterier som är gemensamma och utmärkande för alla 
spel. Däremot fi nns många slags drag och likheter mellan olika 
spel – brädspel liknar kortspel i vissa avseenden, kortspel liknar 
bollspel i andra avseenden osv. Olika spel liknar varandra på 
samma sätt som medlemmarna i en familj, några av dessa liknar 
varandra i kroppsbyggnad, andra har likadana ansiktsdrag, och 
ytterligare andra liknar varandra i ansiktsformen osv. På lik-
nande sätt förhåller det sig med alla begreppen. Deras innebörd 
kan också ses som medlemmar av en och samma familj, med 
gemensamma drag.

Begreppet familjelikhet hos Wittgenstein  har bäring på regel-
följandet. Det är inte alltid fråga om uttalade regler som vi hela 
tiden hänvisar till då vi använder begrepp inom ett område. 
Vår användning av regler är ofta intuitiv och den har vi lärt oss 
genom vårt deltagande i sociala praktiker. 

Regel och regelföljande

En av de saker Wittgenstein  gör oss uppmärksamma på är för-
hållandet mellan språk och verklighet. Det naturliga språkets 
mångtydighet öppnar i princip oändliga tolkningsmöjligheter 
för varje begrepp vi använder. Litar vi endast till språkets defi ni-
tioner fi nns snart sagt en uppfattning för varje uttolkare. Frågan 
blir därför, hur kan vi försäkra oss om en gemensam förståelse 
av begreppen?160

De principer, normer, defi nitioner, begrepp och lagar som 
fi nns utgör regler. Det fi nns, till exempel trafi kregler, schackreg-
ler och lagar. På samma sätt fi nns regler för språkets använd-
ning, grammatik. Reglerna talar om för oss vad som är tillåtet 
och inte tillåtet i ett visst avseende. Det kan till exempel handla 
om en symbol för enkelriktad gata, hur tornet i ett schackparti 
ska förfl yttas eller hur verb ska böjas.

Den rikliga förekomsten av dessa regler i samhällets alla 
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verksamheter kan förleda oss ibland att tro att det är de enda 
regler som existerar. Vad Wittgenstein  gör oss uppmärksamma 
på är att det fi nns en annan sorts regler som på grund av sin 
mångfald, subtilitet och beroende av omständigheter inte alltid 
är lika lätt att återge i för alltid fast form.

Det säger sig självt att ingen människa blir duktig schack-
spelare bara för att hon behärskar de grundläggande reglerna 
för hur schackpjäserna får förfl yttas på brädan. Ingen bilförare 
är heller skicklig endast i kraft av att behärska trafi kreglerna. 
Och man blir heller inte uppskattad skönlitterär författare bara 
för att man behärskar grammatiken. Fasta regler är nödvändiga 
för att utveckla skicklighet, men inte tillräckliga. Det krävs en rad 
andra färdigheter. En framgångsrik författare måste till exem-
pel, bland annat, kunna gestalta berättelser, beskriva personer 
och miljöer och använda sig av ett fängslande språk. Detsamma 
gäller med relevanta färdigheter för andra områden. Dessa fär-
digheter är också regler fast av ett annat slag. 

De skrivna regler som bestämmer vad som får eller inte 
får ske i en verksamhet såsom trafi kregler, schackregler och 
grammatik kallas regulativa regler. De reglerar verksamhetens 
”mekaniska” sidor. Respekterar man inte trafi kreglerna som 
bilförare blir man till slut fråntagen körkortet. Och följer man 
inte reglerna om hur schackpjäser får förfl yttas på en bräda, är 
det inte schackspel det handlar om. Men varken trafi k- eller 
schackregler talar om för oss hur man blir skicklig bilförare eller 
skicklig schackspelare. Ännu mindre vilken strategi man ska 
tillämpa för att klara en knivig situation i trafi ken eller vinna 
ett schackparti i en viss situation i spelet.

De regler som bestämmer excellens i en verksamhet är de 
konstitutiva reglerna. På grund av deras antal och anpassning 
till olika situationer är de inte föremål för en exakt språklig 
beskrivning. Det är genom övning i en praxis under ledning 
av skickliga utövare som vi har möjlighet att tillgodogöra oss 
reglernas innebörd.161 Vår förståelse av reglerna syns i vår 
användning av dess ingående begrepp i en praxis. Det är genom 
de exempel på användning vi kan ge som vi ringar in reglernas 
konstitutiva betydelser. Att lära sig regelföljandet i en praxis är 
att utveckla omdömet i denna praxis.162
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 Eftersom regler eller begrepp kan tolkas på många olika sätt 
blir det möjligt att säga att varje tolkning kan hävda sin riktig-
het, följaktligen blir då också varje tolkning missvisande.163 I 
den pragmatiskt-konstitutiva synen på begreppets natur, som 
den norske fi losofen Kjell S. Johannessen  till exempel före-
träder, bestäms begreppens innebörd i en given praxis. Ordet 
pragma är ursprungligen grekiskt och betyder handling. Det är 
genom att handlingar och reaktioner vävs samman med språket 
som begreppens innebörd fastställs i en praxis. 

En regel kan inte själv fastslå hur den ska följas. Det skulle 
behövas en ny regel som talar om hur den första regeln ska föl-
jas. Vad man har åstadkommit är en fl yttning av problemet ett 
steg längre bort. Vad som krävs är exempel från en praxis som 
knyter regeln till en tolkning av ett praktiskt fall.164 Ett enskilt 
regelföljande är inte möjligt enligt Wittgenstein . Att följa en 
regel är en praxis, säger han. ”… att tro att man följer regeln 
är inte att följa regeln. Och därför kan man inte ’privatim’ följa 
regeln, ty annars vore detta att tro sig följa regeln detsamma 
som att följa regeln”.165 Ett exempel är naturligtvis bättre än 
inget exempel alls. Men det är först när exemplen blir många, i 
en praxis, som innebörden av en bestämd regel framträder tyd-
ligare. Exemplens viktigaste funktion är att fylla det tolknings-
utrymme som reglerna själva saknar.166 I ett systemteoretiskt 
perspektiv utgår man ifrån att man kan defi niera företeelser 
med nödvändiga och tillräckliga villkor, därför framstår exemp-
len ibland som överfl ödiga.167 

Augustinus däremot plågades av en insikt som lätt kan 
tolkas som en oförmåga. Han frågar sig: ”Vad är tid? Så länge 
ingen frågar mig vet jag det; om jag önskar att förklara det för 
någon, vet jag inte det”.168

Exempel är alltid exempel på någonting, en princip, en regel 
eller en lag. När dessa inte fi nns görs arbetet av det analogiska 
tänkandet mellan olika erfarenheter. Begreppsbildningen sker 
då i sökandet efter gemensamma mönster. Det fi nns kunnande 
i en praxis som vi endast delvis kan uttrycka. Det är genom 
exempel, analogier och metaforer som vi kan ringa in innebör-
den i våra framväxande begrepp.169 Men vad innebär det att 
veta något men inte kunna säga det? Motsvarar detta vetande 
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en förmåga som jag har men för stunden inte kan uttrycka? 
Innebär det att om någon skulle beskriva eller defi niera före-
teelsen för mig blir jag beredd att acceptera hans beskrivning 
som korrekt och godta den som ett uttryck för vetande? frågar 
sig Wittgenstein .170 Trots att det till exempel inte fi nns något 
drag som går igenom alla instanser av begreppet spel, som vi såg 
tidigare, vållar det inga bekymmer för vem som helst, i normala 
fall, att kunna peka ut en företeelse som spel. Ibland undrar vi, 
menar han, hur det kan komma sig att vi kan något men inte 
förmår att fullt ut uttrycka det språkligt. För att hjälpa oss kasta 
lite ljus över vetandets mångfald ger han tre exempel:

1. Hur högt är Mount Everest?
2. Hur används ordet spel?
3. Hur låter en fagott?

Den som undrar hur det är möjligt att kunna något men inte 
vara i stånd att säga det tänker möjligen på ett fall som liknar 
det första. Sannolikt inte på det tredje.171 Det Wittgenstein  
pekar på här är att det fi nns en stor skillnad mellan ett vetande 
som bygger på påståendekunskap och ett vetande som bygger 
på färdighet och förtrogenhetskunskap. Det första fi nns i och 
med att man kan uttrycka det verbalt. Det senare utgör ett kun-
nande som först och främst kommer till uttryck i de handlingar 
man kan utföra. Jag kommer att ge exempel på det i ett senare 
kapitel då jag närmare beskriver Ann Wallströms och Clas 
Pehrssons musikundervisning.

Sammanfattning – vad säger oss detta nu?

 Refl ekterad kunskapssyn har visat sig vara ett av fundamenten 
på vägen mot lärarskickligheten. Det förefaller mig inte vara 
någon tillfällighet att det inte dröjde länge förrän dialogen i 
seminariet kom in på det som vi såg i inledningen till det här 
kapitlet. Det är rimligt att man vill ha klarhet i hur det förhåller 
sig med kunskapen och på vilket sätt den kan göra anspråk på 
att vara vetenskap.

Lärare inom matematik, naturkunskap och teknik är skolade 
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i positivistisk kunskapstradition som bygger på formallogik 
och experimentell metodik. Det ligger nära till hands att kräva 
samma distanserade kunskap inom andra kunskapsområden. 
Fysiken har en gång i tiden varit mönstret för all vetenskaplig 
kunskap. Insikten om att det fi nns andra kunskapstraditioner 
som helt klart har andra krav på kunskapsbildning är ett av de 
avgörande stegen på väg mot skickligheten. 

Av vad jag har diskuterat under detta kapitel kan vi sluta 
oss till att det klassiska vetenskapsidealet egentligen endast 
uppfylls av matematiken och den empiriska naturkunskapen. 
Den förras objekt är att konstruera logiska system och den 
senares att söka sanningen om naturen, inklusive människans 
kropp genom experimentell metodik. Redan inom tekniken 
med bland annat tumregler och osäkerhet i beräkningar börjar 
vi röra oss i naturvetenskapens mindre skarpa utkanter. 

Till största delen är det inom humanioras domän som 
lärarerfarenheten rör sig. Dels den erfarenhet som föregår 
vetenskapen, dels den erfarenhet som hör samspelet mellan 
människorna till. I det förra fallet skapar man ordning ur kaos 
med hjälp av intuition och systematisering. Och i det senare 
fallet befi nner vi oss inom ett kunskapsfält där inga allmängil-
tiga lagar kan existera. Människornas intentioner, deras vilja, 
språket och tolkningen av erfarenheter karaktäriseras alla av 
ungefärlighetens osäkra men samtidig långt ifrån mönsterlösa 
fält.

Det egentliga målet med humanioras verksamhet är inte att 
söka den absoluta sanningen, kanske inte ens att eftersträva en 
allmängiltighet som alltid gäller överallt, utan mer att fördjupa 
självförståelsen genom de frågor som ständigt driver fram själv-
kännedomen. Helt enkelt därför att det kan fi nnas fl era paral-
lella kulturbundna sanningar beroende på den utsiktsplats man 
har valt, precis som Gallie  påminner oss om med omstridda 
begrepp. Kunskapen om samspelet mellan människor, som 
undervisningen handlar om, kan rimligtvis inte vara förutsäg-
bar. Det är först när handlingen har ägt rum som vi kan refl ek-
tera över den och bedöma den. Ty varje situation är ny och 
att gå in i den med fasta förutsättningar kan inte hjälpa oss att 
upptäcka och förstå dess särart. 
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Att fråga efter metoder i humaniora är att efterfråga på för-
hand fastsatta regler att följa. Men just frågandet efter metoder 
är en underordning som i sin lyckligaste stund inte kan leda till 
mer än kompetensstadiet. Inom idrott, schack och andra spel 
är de intuitiva och oberäkneliga spelarna, de som på spelplanen 
gör för motståndaren oväntade saker, ofta de mest framgångs-
rika.172 

När Henrik Eriksson springer ett tiotal meter längs hela 
tavlan i glädje över att ha upptäckt att ett mönster i matema-
tiken återkommer i andra sammanhang, är det inget annat än 
en intuitiv handling. Men det är kanske just summan av dessa 
små och tillsynes intuitiva handlingar som bidrar till att göra 
undervisningen levande. Där generella teorier och metoder 
betonar regelkunnandet, manipulerandet och det mekaniska 
återskapandet, skolar praxisen regelföljandet, meningsfullhe-
ten, omdömet och den organiska intuitionen. Utan denna 
senare följsamhet kan inte mångfacetterade situationer med 
sina olika förutsättningar helt komma till sin rätt. 

Vilka är de nödvändiga och tillräckliga villkoren för ett bra 
liv? Det är närmast en dåraktig fråga. Lika tokigt kan det tyckas 
vara att ge sig in på att fullt ut specifi cera de nödvändiga kri-
terierna för en bra lärare. Trots sin olikhet är skickliga lärare, i 
mångt och mycket, lika effektiva i sin undervisning. 

Att fördjupa kunskapen om lärarskickligheten fordrar inte 
bara att vi känner till exempel på hur begreppet används och 
hur omtvistat det är idag utan vi måste även känna till exem-
pel på hur det har använts tidigare. Det handlar om en lång 
och mödosam process som måste få ta sin tid. Då vi inte helt 
kan defi niera lärarskickligheten med hjälp av nödvändiga och 
tillräckliga villkor måste vi bredda vårt perspektiv till histo-
riska exempel för att kunna se hur begreppet använts tidigare. 
Endast i det perspektivet kan vi avgöra vad som är original 
och vad som är reproduktion i den praktiska skicklighetens 
domän.
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5. Naturvetenskapens och 
teknikens förebilder

Vi kan nämligen undvika felaktiga eller tomma påståenden bara 
genom att vi framställer förebilden som det den är, som jämförel-
seobjekt, så att säga som måttstock; och icke som en fördom som 
verkligheten måste motsvara.173 

Ludwig Wittgenstein 

Inledning

Undervisning av naturkunskap och teknik är bärare av en 
gammal tradition. En tradition som i någon mån lever kvar än 
idag. När vi vill blicka tillbaka på hur undervisningen en gång 
bedrevs har vi självklart inte direkt tillgång till den. På samma 
sätt som skådespelarkonsten saknar den notationssystem och 
bevaras därför inte öppet för eftervärlden. Vi måste därför ge oss 
ut på jakt efter de ledtrådar som fi nns att tillgå i olika skrivna 
källor. Vi kan inte enbart nöja oss med vad de valda föregång-
arna själva har skrivit om undervisningen utan vi måste även 
tolka vad som indirekt står i andra källor och försöka samman-
ställa de spridda fragmenten till en bild som fångar helheten. 
Därefter får vi försöka se om vi kan dra några slutsatser av deras 
kunskaper, erfarenheter och hållning och vad det kan innebära 
för undervisningen.

De personer som jag nedan ska försöka skildra var alla 
på något sätt pionjärer inom sina respektive områden, från 
naturvetenskapens revolution till den vetenskapliga teknikens 
utbredning. Utmärkande för deras tid är att den präglas mer av 
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brott mot traditionen än av kontinuitet, ett förhållande som i 
större utsträckning än i andra tidsperioder tydligare framstår 
som traditionsgrundande. De traskade själva inte fram i några 
invanda fotspår utan refl ekterade medvetet över sina hand-
lingar och sin hållning, ibland illa tvungna.

I det här kapitlet har jag valt att presentera två förgrunds-
fi gurer från naturvetenskapens och en från teknikens genom-
brott: Galilei , Descartes  och Polhem  för att sedan i nästa kapi-
tel presentera tre av de färgstarkaste lärarna på KTH. Kan vi 
lära oss något av dessa förebilder och i så fall vad? Svaret på den 
frågan är vad detta kapitel kommer att handla om.

Galileo Galilei  – dialogens mästare

När Galilei  (1564–1642) på kvällen den 7 januari 1610 riktade 
sin hemgjorda stjärnkikare mot Jupiter och upptäckte dess 
månar var det något som defi nitivt bekräftade Kopernikus teo-
ri: Allting kretsade inte kring jorden. Vad han såg var Jupiters 
fyra månar i en konstellation som gav ett nytt perspektiv inte 
bara på jordens, utan också på människans plats i universum.

Den geocentriska världsbilden, med jorden i centrum, var i 
princip den dominerande i både världsliga och religiösa kretsar. 
Den katolska kyrkans dogm att människan var Guds avbild 
byggde på att jorden var universums centrum. Att ifrågasätta 
den var bokstavligen livsfarligt. Men att påstå att jorden rör 
sig, ställer även gemene mans förstånd på hårda prov. Driven 
av sitt sanningssökande befi nner sig Galilei  i ett dilemma. Han 
ruvar på en sanning som är omstörtande men som ändå måste 
ut i dagsljus.

Till yrket är Galilei  matematiker men välbevandrad i anti-
kens tankevärld, såväl naturvetenskapen som humaniora.174 
Han är också väl förtrogen med den sokratiska dialogen. Med 
den som förebild lägger han upp sin egen Dialog om de två världs-
systemen, en vetenskaplig avhandling i dialogform. Redan i valet 
av bokens titel antyder han att han föredrar dialogen framför 
de styvnade påståendenas konfrontation.

Dialogen utspelar sig under fyra dagar mellan tre människor 
som representerar förhärskande aktuella åsikter i samhället. 
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Simplicio försvarar den Aristoteliska världsbilden, den geocent-
riska. Salviati driver den Kopernikanska uppfattningen, den 
heliocentriska, medan Sagredo är en intellektuell deltagare som 
väger för och emot och har en allmänt kritisk inställning. 

I Dialogen lägger Salviati fram både skäl för och emot den 
aristoteliska och den kopernikanska synen. Det geocentriska 
systemet står mot det heliocentriska. Metodiskt utvecklar Sal-
viati, som anhängare av den senare, ett rikt bevismaterial som 
han systematiskt går igenom. Målet för Dialogen, framhärdar 
Salviati, är inte att bestämt fastställa eller acceptera den ena 
eller andra åsikten som sann. ”Det är endast för vårt nöjes skull 
som vi lägger fram de skäl eller motskäl som kan åberopas för 
den ena eller andra parten.”175 

Från början gör Salviati klart att han inte har för avsikt 
att vara djärv eller modig. Det är endast matematiska san-
ningar som han vill föra fram. Detta förminskar inte Guds 
makt, lika lite som när man påstår att Gud inte kan göra det 
gjorda ogjort.176 I dialogen tillämpar Galilei  majevtiken, den 
sokratiska metoden, som genom en följd av frågor får de andra 
deltagarna i dialogen att själva komma fram till sanningen.177 
Tålmodigt väntar han ut dem. Så småningom resonerar de sig 
fram till åsikter som ligger i linje med hans egna. 

Salviati presenterar en del fakta som talar för att jorden inte 
är universums centrum utan rör sig både kring sin egen axel 
och runt solen. Denna ståndpunkt tvingar Simplicio, Aristo-
teles  anhängare, att förklara en del anomalier. Men trots att 
Galilei  motsätter sig den aristoteliska världsbilden vill han inte 
avråda från studiet av Aristoteles skrifter. Att han har tagit fel i 
detta avseende innebär inte att han har fel i allt annat som han 
har skrivit. Aristoteles erkänner själv att det är svårt att under-
söka himmelska företeelser på grund av avståndet. Med hjälp 
av stjärnkikaren kan man nu komma himlen trettio eller fyrtio 
gånger närmare.178 För Galilei var det därför möjligt att se 
saker som var omöjliga för Aristoteles att se. Det Galilei varnar 
för är att hamna i auktoriteternas våld och i blindo skriva under 
på alla deras påståenden. Att överväga varje yttrande för sig och 
ta ställning till det är ett sundare förhållningssätt.179 

Inte ens avståndet till månen behöver hindra Salviati att 
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avgöra dess ytas beskaffenhet. För att undersöka om månens 
yta är skrovlig eller blank anställer Salviati följande experi-
ment. På en solbelyst vit vägg låter han Simplicio hänga upp 
en spegel och sedan ber han Simplicio att tala om på vilken 
yta han skulle använda en mörkare färg om han skulle måla av 
både väggen och spegeln. Svaret var givet. Den soldränkta vita 
väggen var naturligtvis ljusare, så länge solstrålarna inte direkt 
refl ekteras mot betraktaren från spegeln, men så är självfallet 
inte månljusets beskaffenhet.180 

Genom dialogen är Salviati hela tiden medveten om sina 
samtalspartners föreställningsvärld. Noga överväger han vilka 
steg, argument och experiment han ska lägga fram för att stödja 
deras kunskapsbildning. Han är klar över att man inte kan lära 
någon något, utan bara stödja dem till att själva komma till 
insikt. Han vill till exempel att Simplicio själv ska rita solsyste-
met för att se hur planeterna hänger ihop och ”för att ni själv 
skall bli tillfredsställd och häpen på samma gång”.181 

Under den fjärde dagen börjar så Simplicio inse hur saker 
och ting hänger samman. Men han är fortfarande lite förvir-
rad. Han begriper med sitt förstånd men kan själv inte förklara 
varför de gör det. Det är Salviati medveten om och lovar att 
lära honom se skillnader. Men han tillägger: ”Det enda jag 
kan ge dig är orden, inte sanningarna dessa refererar till”.182 
Den kunskapen måste Simplicio själv utveckla om han vill 
förstå. Genom ett antal tankeexperiment får han dock hjälp på 
traven. 

Salviati är medveten om att den största glädjen man kän-
ner är när man själv kommer på hur saker och ting förhåller 
sig. Näst intill detta är nöjet att berätta det för vänner som 
förstår dem och visar uppskattning.183 Sinnena och erfaren-
heten är vägen till kunskap om naturen, säger Galilei . Men 
först när vi refl ekterar över dem bildar vi kunskap. Vägen dit 
är dock kantad av fallgropar ty sinnena kan lura oss ibland. 
Både sinnesintrycken och erfarenheterna måste tolkas för att 
bli meningsfulla. Alla sinnesintryck är inte direkt entydigt 
förmedlare av sanningen om det varseblivna. Att solen går upp är 
endast meningsfullt om vi tolkar synintrycket i ett aristoteliskt 
geocentriskt perspektiv. Men det är ingen sanning. Samspelet 
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mellan sinnesintrycken och refl ektionen är vägen till sanning-
en. Att ett tungt föremål som faller från ett torn tycks falla helt 
lodrätt är enligt Kopernikus en synvilla. Denna uppstår därför 
att tornet, föremålet och vi ingår i ett stort system. Vi förmår 
bara uppfatta de rörelser som sker inom systemet. För att upp-
fatta andra rörelser måste vi ställa oss utanför systemet, det vill 
säga hela jordklotet. 

Galilei  ger en analogi. Om man fäster blicken på mesan-
mastens topp medan båten seglar sin snabbaste fart kommer 
man inte att behöva fl ytta blicken för den skull om man själv 
är på båten. Sitter man däremot på land och betraktar båten, 
då måste man fl ytta blicken för att hålla masttoppen i blick-
fånget.184 Därför förmår vi bara uppfatta den rörelsen som inte 
är gemensam för det fallande föremålet och oss själva. Men 
ett föremål som faller från ett torn har en sammansatt rörelse; 
både rätlinjig och cirkulär.185

Egentligen, refl ekterar Sagredo, är både Kopernikus och 
hans anhängare väl bevandrade i Aristoteles  bevis, likväl har de 
övergett dem. Det föranledde honom att göra följande refl ek-
tion: ”När jag begrundade dessa ting, började jag tro att den 
som överger en åsikt som han sugit i sig med modersmjölken, 
och som delas av ett oändligt antal människor, och kommer 
fram till en annan, som är stödd av ett litet fåtal och förkastad 
av alla skolor, och som verkligen liknar en enorm paradox, bor-
de han nödvändigtvis vara påverkad, för att inte säga tvingad, 
av mer övertygande bevis”.186 Till slut erkänner Simplicio att 
han tack vare den upplysande dialogen under dessa fyra dagar 
har kommit en bit på vägen att omfatta den nya läran trots att 
han själv räknar sig till medelmåttorna. Han känner att han har 
avvikit från nötta och välkända allfarvägar.187 

Har en lärare idag något att lära av Galilei ? Med stor san-
nolikhet tror jag det. I dialogen visar Galilei sin skicklighet som 
vetenskapsman och lärare. Den uppgift som han hade framför 
sig var ingalunda lätt. Det handlade inte bara om att för sin 
omgivning förklara en ny, låt vara kontraintuitiv insikt, utan 
den råkade även ha en tung religiös och affektiv innebörd. 

Valet av den öppna dialogen är ett mästerligt drag. Var och 
en som läser den får testa sina invändningar mot de andras och 



1255. Naturvetenskapens och teknikens förebilder

följa en konstruktiv uppbyggnad av argumenten, experimenten 
och bevisen, vilket rimligen inte kan leda till någon annan slut-
sats än den geocentriska världsbildens falskhet. Det är precis 
vad Simplicio motvilligt av egna slutsatser tvingas erkänna. För 
Galilei  överlåter ju avgörandet till hans omdöme. 

Denna kombination av stringens mot naturvetenskapen och 
respekt för de människor som ska tillägna sig kunskapen är ett 
av mästarens kännetecken.188 De otaliga exemplen, experimen-
ten, analogierna och metaforerna tjänar som ett stöd att bygga 
upp den nödvändiga grunden för ett sådant ställningstagande. 
Han tvingar inte in sin insikt i andra utan låter dem tålmodigt 
komma fram till sin egen. 

René Descartes  – utan tvivel är man inte klok

Jag tänker alltså fi nns jag till. Så säger Descartes  (1596–1650) en 
av den moderna vetenskapens förgrundsgestalter i Avhandling 
om metoden. Efter att ha tvivlat på allt vad han tidigare i livet 
tagit för givet fi nner han visshet i denna mening. Det fi nns vis-
serligen ingenting i detta påstående som bevisar dess sanning 
men man inser klart att det måste vara sant, menar han. Den 
blir den fasta grund på vilken hans tänkande vilar. 

Redan när han som tjugotreåring avslutar sina studier hyser 
han starka tvivel på den bokliga kunskap som han fått sig till 
del i skolan. ”… jag fann mig insnärjd i så många tvivel och 
villfarelser att jag inte tyckte mig ha dragit någon annan nytta 
av mina försök att lära, än att jag mer och mer upptäckt min 
okunnighet” säger han.189

Den skola, vars kunskaper han tvivlar på bygger på antikens 
och medeltidens traditioner, där studenterna i första hand var 
tänkta att reproducera de stora auktoriteternas kunskaper, från 
Platon  till Raimundus Lullus. 

Hela det kunskapsbygge som Descartes  skolats in i, förutom 
matematiken, tyckte han, stod på osäker grund. Med ett rikt 
bildspråk visar han att den kunskapstradition som byggs upp 
under årtusenden med hjälp av fl eras insikter liknar en gam-
mal stad som har byggts på under sekler. Varje ny generation 
bygger om och till. Till slut är det svårt att känna igen den 
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ursprungliga ordning som fanns vid stadens anläggande.
Det är viktigt menar Descartes  att bygga upp kunskapen 

kring klara och tydliga principer. På så sätt vet man om man 
avvikit från sin ursprungliga idé. Samtidigt som han drivs att 
ifrågasätta allting är han mån om att klargöra att hans avsikt 
inte är att undervisa någon i sin metod. Den är bara till för 
att bringa reda i hans egna tankar. Hans projekt tar utgångs-
punkt i den egna kunskapen. Det är den som rannsakas. Han 
bestämmer sig för att ifrågasätta varje kunskapsfragment han 
har och endast tro på det som han klart kan inse. ”Hur vet jag 
att det jag vet är sann kunskap?”190 är den fråga, han försöker 
besvara. 

Trots att Descartes  anser att hans eget århundrade är ”lika 
blomstrande och rikt på goda begåvningar som något av de 
föregående” vill han inte, som Galilei , avfärda tidigare tän-
kare.191 Att läsa en bok från tidigare generationer är som att 
resa, menar han. Att i resor möta det annorlunda är det säkraste 
sättet att få bättre kännedom om sig själv och att få ett sundare 
omdöme. Men endast läsning av böcker i skolans praktik räcker 
inte för att ge den erfarenhetsbaserade insikt som det direkta 
mötet med människor med annorlunda seder och bruk ger. 
Descartes beslutade sig för att helt och hållet överge de tryckta 
böckerna så fort han blev färdig med sina studier. Hädanefter 
skulle han inte uppsöka något annat vetande än det han kunde 
fi nna inom sig själv och i världens stora bok, erfarenhetsvärl-
den.192

I den ansvariga handlingens logik fi nner Descartes  svar 
på den praktiska sanningen.193 Han tyckte sig kunna fi nna 
mer sanning i de överväganden som människor gör, och vars 
konsekvenser kan ha inverkan på dem ifall de missbedömer 
situationen, än i författaralster som har tillkommit skilda från 
praktiken och som inte har någon annan följd för upphovsman-
nen än att möjligen i bestämda kretsar ”få yvas över dem”.194 

Av mötet med främmande kulturer på sina resor kunde han 
ansluta sig till att inte utfärda för snabba omdömen. Andra 
folks seder och bruk är helt normala för dem trots att de kunde 
te sig besynnerliga och löjliga för hans eget folk. De gillades 
av människor som tycktes ha helt utvecklat förstånd. Man 
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ska därför inte sätta alltför stor tilltro till de vanor man blivit 
övertygad om endast genom exemplet och vanans makt. På det 
sättet kunde han befria sig från en hel del villfarelser.195

Descartes  sätter upp ett varningens fi nger för människor 
som tror sig vara dugligare än vad de egentligen är. Faran är att 
en sådan riskerar att fälla för snabba omdömen om sådant de 
inget vet genom att följa en allmänt vedertagen hållning. Men 
storheten enligt honom är att bilda sig en egen uppfattning 
som står på säkrare grund och bygger på ett utvecklat omdöme. 
I brist på ett sådant förhållningssätt riskerar man att hamna i 
en paradox. Tänker man på egen hand fi nns möjligheten att 
upptäcka nya saker men också att gå vilse. Följer man den stora 
strömmen så riskerar man inte att gå vilse men eftersom man 
inte tänker själv är chansen att upptäcka något nytt mycket 
begränsad. För det måste man tro på sin intuition och grundligt 
undersöka sina tankar tills man kommer till klarhet.196 

Liksom Platon  ansluter sig Descartes  till att matematiken är 
den enda säkra sanning som är evig och som otvivelaktigt går 
att bevisa. Dess regler är också klart defi nierade. Ett barn som 
har lärt sig att 2 + 2 = 4 kan allt som går att fi nna om denna 
operation.197 Men den logik som man tillägnar sig genom 
studiet av matematiken och syllogismen är endast bra för att 
bevisa för andra det vi redan vet. Den kan inte hjälpa oss att 
upptäcka nya saker, menar han.198

För Descartes  är det praktiken som ger orden deras bety-
delse. Det praktiska kunnandet är betydligt mer omfattande än 
vad man med ord kan redogöra för. Enligt honom är det därför 
handlingen man ska ge akt på. Det är där meningen kommer 
till sitt fulla uttryck. Inte bara för att människor inte vill säga 
vad de gör utan främst för att ”den tankeakt genom vilken man 
tror något nämligen är en annan än den genom vilken man 
vet att man tror det, varför den ena kan förekomma utan den 
andra”, säger han.199

Descartes  menar att erfarenheter är viktiga i vårt lärande. De 
blir dessutom oumbärliga ju längre man nått i vetandet. Men 
man kan dock inte för dem som saknar förtrogenhet tillhanda-
hålla ovanliga och komplicerade exempel. Det leder bara till för-
virring. Vad man ska sträva efter är sådana erfarenheter som av 



lärarens yrkeskunnande128

sig själva erbjuder sig för våra sinnen, förutsatt att vi ägnar dem 
lite eftertanke. Anledningen är att de mer ovanliga omständighe-
terna vilseleder en när man inte riktigt känner till deras orsaker. 
För trogenheten med mer alldagliga erfarenheter och refl ektionen 
kring dem skärper sedan blicken för att man ska kunna ge sig i 
kast med mer komplexa omständigheter. De senare är praktiskt 
taget alltid mycket ovanliga och mycket speciella och ”så pass 
omärkliga att det är mycket svårt att urskilja dem”.200 

Det är inte heller alltid lätt att göra klart för andra vad man 
har tänkt. Ibland, menar han, kan det bero på brist på tålamod. 
Att på en dag förklara för någon vad som har tagit tjugo år 
att tänka ut är ingen lätt uppgift. Risken för missförstånd är 
överhängande: ”Till och med personer med mycket god tanke-
förmåga, 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 längre kunde anse dem som mina egna. Med anledning 
därav skulle jag gärna vilja be våra efterkommande att aldrig 
tro att något av det som man meddelar dem kommer från mig, 
när jag själv inte offentliggjort det”.201 

Vad lär vi oss av Descartes  tvivel? Den övergripande lärdo-
men är att utan tvivel är kunskap inte möjlig. All kunskap värd 
namnet är något som korsar en förväntan. Vågar man inte ifrå-
gasätta etablerade föreställningar är det knappt möjligt att nå 
ny kunskap. Men för att ifrågasätta dessa föreställningar måste 
vi bli medvetna om dem. Det gör vi inte om vi inte konfronterar 
dem med andras föreställningsvärldar. En insikt som Descartes 
kom fram till först i samband med de långa resor han företog.

Att se på ett nytt sätt innebär också att man vågar tänka 
själv och ta avstånd från både auktoriteter och de gemensamma 
föreställningar som hör ihop med deras tid. För Galilei  perso-
nifi erades dessa av Aristoteles  geocentriska världsbild och för 
Descartes  gestaltades detta i den skolastiska traditionen.202 
Uttryckligen vänder sig Descartes mot Raimundus Lullus, som 
han anser ”utan urskillning yttrar sig om sådant som han inte 
känner till”, men han varnar också för ett okritiskt närstudium 
av tidigare seklers tänkare, mest antiken, då han fi nner att hans 
egen tid inte saknar goda exempel.203 
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Utan att direkt tala om refl ektion i Avhandling om metoden 
visar Descartes  dess betydelse i erfarenhetens bearbetning till 
kunskap. Det sanna, säger han, är egentligen vad människorna 
gör snarare än vad de säger. Det är oftare hos den ansvarige 
praktikern, som får bära konsekvenserna av sitt handlande, 
som man fi nner sanningen. Teoretiker har inget ansvar för 
praktiken. Deras ord kan därför inte tas på fullt allvar. Det är 
också skillnad, menar han, på vad människor tror och vad de 
vet att de tror. Det handlar om helt skilda tankeakter. Därför 
kan den ena förekomma utan den andra. Endast människornas 
egna handlingar berättar om hur det egentligen förhåller sig.

Descartes  förser oss med en del nycklar till undervisning 
och lärande. För nybörjare, menar han, ska man endast ta 
de exempel som man utan svårighet kan omfatta. Invecklade 
omständigheter som tar in verkligheten i all dess variation är 
mer förvillande för den som inte vant sig att se skillnader. Han 
är slutligen medveten om tolkningstraditioner och varnar för 
deras konsekvenser. Därför uppmanar han oss att inte tro på 
vad andra berättar om honom utan att läsa hans texter med 
egna ögon.204 

Är Descartes  en mästare? Att bryta ny mark, skapa en egen 
metod för att nå kunskap och vara stilbildande utgör tre av 
mästarens kännetecken, menar jag. Men att vara mästare inne-
bär också att man refl ekterat över vad det innebär för andra 
människor att lära sig det man håller på med och förhålla sig 
till det. Spridda men tydliga ledtrådar tyder på det.

I sin refl ektion kring kunskapstillägnelsen utgår Descartes  
från en outtalad men dock fast föreställning om olika nivåer, en 
etablerad modell inom såväl hantverket som universiteten (lär-
ling–gesäll–mästare eller elev–amanuens och magister).205 Vart 
och ett av dessa stadier kännetecknas av ett antal sinsemellan 
olika men klart urskiljbara färdigheter. I Avhandling om metoden 
hittar man beskrivningar och refl ektioner som tydligt hjälper 
oss att identifi era i princip alla stadier. Descartes slår ihop de 
två lägsta stadierna till ett. För den gruppen menar han är det 
viktigt att man inte tar komplicerade exempel ur verkligheten 
eftersom de kan vara ”så pass omärkliga att det är mycket svårt 
att urskilja dem”. 
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För kompetensen däremot förser han oss med en hel del frag-
ment. Ett av dem handlar om användningen av logiken. Den är 
utan motsvarighet inom den matematiska analysen men dess 
”syllogismer och den största delen av dess övriga regler läm-
par sig inte för att vinna kunskap än för att för andra förklara 
sådant som man redan vet …” Den lulliska konsten illustrerar 
tydligt vad det innebär att mekaniskt och utan urskiljning yttra 
sig om sådant som man inte känner till.206 

Descartes  resonemang om skillnader mellan människor och 
maskiner illustrerar ytterligare denna företeelse. Han menar att 
om det funnes regler kring vilka man kunde bygga maskiner 
så skulle de i alla fall inte kunna nå upp till den mänskliga för-
mågan som är intuitiv. På samma sätt som Jag tänker alltså fi nns 
jag till är något som inte går att bevisa samtidigt som det klart 
går att inse.207 Detta inse bygger huvudsakligen på mänsklig 
intuition.

Att intuitivt inse saker är något som hör skickligheten till. 
Förmågan att tänka självständigt är en annan. Likaså är det 
nödvändigt vid det här stadiet, på väg mot mästerskapet att 
kunna ta in verkligheten i all dess mångfald och ändå kunna 
urskilja mönster och börja bygga upp en egen stil att förhålla 
sig till. Nu är man inte längre beroende av yttre drivkrafter 
för att utveckla sitt eget kunnande. Skickligheten är viktig för 
framgång men ännu viktigare i motgång. En skicklig utövare 
ger inte lätt upp vid misslyckanden utan kommer tillbaka med 
förnyad kraft, i förvissningen om att det krävs betydligt mer 
skicklighet för att lyckas i motgång än i medgång.208 

Genom att redogöra för sin egen drivkraft, beskriver Descar-
tes  förmodligen utan att mena det, indirekt vad som utmärker 
en mästare: ”alltsedan jag börjat använda denna metod hade 
jag känt en sådan utomordentlig tillfredställelse att jag inte 
trodde det var möjligt att erfara en ljuvligare eller renare här i 
livet; och då jag med metodens hjälp dagligen upptäckte san-
ningar som syntes mig vara tillräckligt viktiga och i allmänhet 
okända för andra människor, så uppfyllde den tillfredsställelsen 
jag härvid kände till den grad min själ att allt annat lämnade 
mig oberörd”.209 

För en mästare handlar det om en balans i förmedlingen 
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av sina insikter. Dels fi nns ett tvång att kommunicera med 
omvärlden för att få den att dela den fascination man själv kän-
ner, dels gäller det att inte tvinga på någon några färdiga tankar 
vars innebörd man inte själv inser. Såväl Galilei  som Descartes  
betonar detta. Den senare säger själv att han inte har för avsikt 
att undervisa andra utan bara redogöra för hur han själv har 
gått tillväga. Han låter exemplen tala för sig själva. Blir lär-
jungen övertygad av dem då tar han dem till sig. Det är endast 
sig själv Descartes försöker övervinna, han har ingen ambition 
att ändra på världen. Han försöker vänja sig vid att de egna tan-
karna är det enda människan ”helt och hållet råder över”.210

För en lärare är Descartes  insikter av största vikt. Att avpassa 
innehållet efter studenten, skapa bilder för förståelsen och nog-
grant lyssna till vad den lärande medmänniskan har tagit till sig 
är av stor vikt i undervisningen. Hans etiska ställningstagan-
den fi nns invävda in hans uttalanden. Det är som integrerad 
del i hans kunskapssyn de kommer till uttryck. Han följer sin 
övertygelse och viger sitt liv i sanningens tjänst. Men trots det 
lovar han att erkänna misstag om bara någon påpekar dem för 
honom.211 

Christopher Polhem  – den vetenskapliga 
teknikens fader

Av många anses Christopher Polhem  (1661–1751) vara Sveriges 
första moderna ingenjör. Främst tack vare hans praktik som 
förenade naturvetenskap och ingenjörskonst. De två områden 
som intresserade Polhem kan sägas vara att lösa ingenjörens 
praktiska problem med hjälp av matematik och naturvetenska-
per, men också med en god portion praktiskt kunnande och en 
välutvecklad teknisk fantasi. 

Redan som tonåring var han tvungen att försörja sig själv. 
Han fi ck anställning på egendomen Vansta i Södertörn utanför 
Stockholm. Där tillverkade han själv de redskap han behövde 
men också maskiner för att tillverka knivar, gaffl ar och saxar 
som han sålde på bygden. Snart fi ck han rykte om sig om att 
vara enastående på att reparera klockor, dåtidens kanske mest 
avancerade maskiner.
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Men hans ambition gick längre än så. Han förstod att han 
hade stor hjälp av både matematiken och mekaniken för att 
på ett bättre sätt kunna förverkliga sina tekniska drömmar. 
Tjugosex år gammal kom han till Uppsala Universitet. Tiden 
i Uppsala bestod inte bara av studier, det fanns utrymme för 
andra uppdrag också. I Uppsala domkyrka fanns ett mycket 
avancerat astronomiskt ur som inte fungerat på över hundra år. 
Under åren hade många, både lärda matematiker och skickliga 
urmästare gett sig på att laga det utan att lyckas. Nu fi ck Pol-
hem  uppdraget att reparera det.

Det tog Christopher nästan två år att få igång uret.212 Han 
var tvungen att helt bygga om vitala delar och till slut fungera-
de uret. Denna bedrift gjorde Christopher berömd i betydelse-
fulla lärda kretsar. Tillsammans med sina studieframgångar fi ck 
han respekt av många. Bland andra kallade universitetsrektorn 
honom ett matematiskt snille. Senare i livet skulle Christopher 
själv beteckna händelsen med uret i domkyrkan som den ”goda 
början till mina framgångar i livet”. 

Direkt efter avslutade studier fi ck Polhem  ett tekniskt upp-
drag. Bergskollegium, som var högsta myndighet för gruvorna 
i landet, bad honom konstruera en maskin för att hämta upp 
malm ur gruvor. Man ville gärna pröva hans förmåga att lösa 
ett praktiskt problem. De uppfordringsverk, som på den tiden 
fanns vid svenska gruvor fungerade inte så bra, de var vanligen 
konstruerade som en enkel hiss, ofta driven av en hästvandring. 
Malmen hissades upp i korgar eller lädersäckar och hisslinorna 
var en av de svaga länkarna i konstruktionen.213

Det tog inte Polhem  mer än ett par månader att bli klar 
med en modell av sin konstruktion. Maskinen var gjord för att 
drivas av vattenhjul eller väderkvarnar. Malmen lastades i tun-
nor, som inte lämnade sin plats förrän de var fullastade. Sedan 
klättrade de i gruvschaktet mellan två stänger med upp och 
nergående rörelser. Väl uppe ur schaktet transporterades tun-
nan automatiskt fram till smältugnen där den tömdes genom 
att botten öppnades. Och så vandrade tunnan tillbaka till 
gruvan. Det enda man gjorde för hand var att fylla tunnorna i 
gruvan.214 

Modellen av maskinen blev drygt fem meter lång och visade 
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funktionen in i minsta detalj. Den visades för kungen (Karl XI) 
och blev Polhems mästarprov. Han fi ck en kunglig belöning och 
blev anställd av bergskollegium.

I Falu gruva fanns Olof Trygg, konstmästare, en herre med 
lång erfarenhet och mycket hög uppfattning om sina färdighe-
ter. Han hade betänkligheter angående Polhems uppfordrings-
verk. Hans ord vägde självklart tungt hos alla som visste vem 
han var. Dels ansåg han att gruvan inte behövde något upp-
fordringsverk, då det som fanns där var det bästa i landet, dels 
menade han att Polhems maskin krävde mer vatten för driften 
än det som var tillgängligt. Dessutom tyckte han att den var 
otillräcklig för gruvans behov.215

Polhems maskin fi ck till slut byggas. När den blev färdig 
1693 stod Tryggs maskin fortfarande kvar. Polhem  föreslog 
därför att de båda skulle tävla för att ta reda på vilken av 
maskinerna som hämtade upp mest malm från gruvan. Efter 
mycket tvekan gick Trygg med på förslaget. Det visade sig att 
Polhems maskin tog upp nästan dubbelt så mycket malm som 
Tryggs och krävde inte alls så mycket vatten för driften som 
Trygg befarat. Tunnorna klättrade upp med hjälp av hakspel 
monterade på stänger. Den tidigare svaga länken med hisslinor 
behövdes inte längre. 

De ansvariga på Bergskollegiet uppskattade Polhems insat-
ser i Falu gruva och ansåg honom mogen för en kvalifi cerad 
resa ut i Europa. Han försågs med ett stipendium för att besöka 
tekniskt intressanta ställen i Tyskland, Frankrike, Holland och 
England. Resan startade hösten 1694 och varade i två år. Pol-
hem  fi ck se många maskiner och andra tekniska lösningar men 
ritade inte av en enda. Dels för att han inte kunde rita men 
också för att han inte behövde. Den maskin han såg i arbete 
kunde han rekonstruera när som helst ur minnet. 

Mellan åren 1700–1716 var Polhem  konstmästare vid Falu 
Gruva.216 Med konst vid denna tid avsåg man vattenuppford-
ringsverket, i de fall det dras av en stånggång eller konstgång. 
Kommer drivkraften från ett vattenhjul, kallas det däremot vat-
tenkonst. Konstmästare var sålunda förr, vid de större gruvorna 
eller gruvfälten, den tjänsteman, vars uppgift var att konstruera 
bergsverksmaskinerna och leda byggandet vid gruvorna.217 
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Under ett helt liv har Polhem  konstruerat otaliga maskiner. 
Endast en liten del har bevarats. Det fi nns heller inga ingående 
beskrivningar av dem. När Polhem talar om sina ”påfund” 
använder han ibland sådana uttryck som ”huru eljest detta ver-
ket är gjort, låter sig ej lätteligen beskrifvas” eller ”såsom själva 
verket bäst utvisar”.218 Förutom det som visas i själva verket 
[sic] har Polhem i sina anteckningar endast använt ett par rader 
för beskrivningen. 

Laboratorium Mechanicum

1737 begärde Polhem  ett anslag för Laboratorium Mechanicum. 
Men det var först 1756 som den upprättades under närmaste 
ledning av Gabriel Polhem. Det blev en kombinerad skola och 
laboratorium. Enligt hans förteckning utgiven 1761 fanns det 
29 modeller som färdigställdes efter en tid. Antalet maskiner 
ökade med tiden. Dessutom fanns där enligt samma inventari-
um ett 80-tal olika pjäser föreställande alla bekanta enkla rörel-
ser.219 Åtskilliga av dem hamnade så småningom på Tekniska 
Högskolan hos Hubendick  och fanns kvar där långt in på 
1900-talet, ett av sambanden mellan KTH och Laboratorium 
Mechanicum.220 En av Polhems elever Carl Johan Cronstedt 
avbildade dem i sin skissbok och grupperade dem i olika slags 
maskiner: roterande, fram- och återgående etc. I sin under-
visning kallade Polhem denna samling Det mekaniska alfabetet . 
Polhem menade att på samma sätt som en skald kan skriva den 
skönaste poesi med hjälp av bokstäver skall en mekaniker lära 
sig att behärska det ”mekaniska alfabetet” för att kunna sam-
manställa dessa ”bokstäver”, det vill säga maskinelement till 
nyttiga maskiner. Denna liknelse avslöjar att Polhem egentli-
gen är en mycket skicklig pedagog. 

Förutom Laboratorium Mechanicum som fungerade som skola 
hade Polhem  nästan ständigt elever omkring sig. Bland de 
lärjungar som mottog hans undervisning återfi nner man Ema-
nuel Swedenborg som under några år följde Polhem som assi-
stent, Daniel av Thunberg som blev dock- och kanalbyggare 
och Carl Johan Cronstedt. Polhem fi ck många brev från sina 
svenska och tyska elever. En av dem, Augustin Ehrendswärd, 
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skriver: ”Huru stor orsak jag har att taga del däraf [Polhems 
välbefi nnande] därtill kan intet större övertygande skäl vara än 
den ömhet herr kommercierådet behagat betyga vid den reele 
information, igenom vilken jag skattar min fördel större än alla 
andra timmeliga förmåner. Och som jag fördenskull ej annat 
kan än förvara en slik av herr kommercierådet ertedd ogemena 
gunst i ett oupplåteligt tacksamt minne, så skall ock min högsta 
omsorg vara, huru jag i själva verket må kunna visa med vad 
synnerlig vördnad och förpliktelse jag alltid lever till herr kom-
mercierådets tjänst”.221 

Men trots att Polhem  själv var en särdeles praktisk person 
hävdade han oförtrutet att praktik och teori bör följas åt. 
Han skriver ”dessa bägge äro så långt åtskilda ifrån varandra, 
att ingen ännu understått att skriva någon nyttig bok, som 
behöringen innehåller bägge delar, tillika, dock äro de krav 
för sig nog fullkomligen trakterade särdeles teorien af profes-
sorerna”.222 

Christopher Polhem  var i första hand en praktiker men 
efterlämnade fl era volymer manuskript. En del av dem kan räk-
nas som vetenskapliga arbeten och fi nns tryckta i vetenskaps-
akademins handlingar.223 En del andra är mer allmänna och 
behandlar de mest skiftande ämnen. I en text med titeln Samtal 
mellan en fader och preceptor om sin son och dess studier utvecklar 
Polhem en del principer för tio-tolvåriga gossars undervisning, 
vilka ställer honom långt före sin tid. Sedan pojken nödtorftigt 
lärt sig att läsa innantill, svenska och latin, skulle läraren genom 
samtal och bildmaterial bibringa honom kunskap i geografi n 
och om jorden och dess tillkomst, dess ställning i planetsyste-
met, hur den ej är ”något utbrett land i plan som ett golv, utan 
en rund boll eller kula som svävar i fria luften som månen och 
stjärnorna, vidare om dag och natt, om stjärnornas fördelning i 
sju planeter och över tusen namnkunniga fi xstjärnor”. 

Det är en professor som ska undervisa och ingen enfaldig 
student. Att låta disciplarna endast lägga på språk och minne är 
som att samla böcker åt en ostuderad och verktyg till en som ej 
har något hantverk. De hjälper lika mycket som glasögon hjäl-
per den blinde, menar han. Ett genomgående drag i praktiskt 
taget alla Polhems pedagogiska skrifter och fl era andra uppsat-
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ser förtjänar att lyftas fram. All undervisning borde enligt hans 
mening ha praktisk riktning och praktiska mål.224 

När studenterna är klara med sina högskolestudier måste de 
på statens bekostnad få åka utomlands till de ställen fakulteten 
bestämmer. Därifrån skulle de skicka hem ständiga rappor-
ter om manufakturer och handel, rita av hus, verkstäder och 
maskiner och efter hemkomsten skriva en liten bok. Därefter 
skulle de anställas som docenter vid något gymnasium eller vid 
akademin i högst tre års tid. Först därefter kunde de sättas in i 
sina ständigare tjänster, vilka skulle välavlönas.225

Polhem  skrev ofta om sina tankar kring undervisning i dia-
logform. I den realskola som han såg framför sig skulle det mest 
vara nyttiga ämnen som fysik, mekanik och svenska. Inte latin 
som var brukligt under hans tid, trots att han ansåg att det var 
viktigt för att kunna kommunicera med människor utomlands 
och för att läsa böcker.

Från konst till vetenskap

När Polhem  tillträdde sin tjänst vid Falu gruva 1700 var hans 
titel konstmästare som vi har sett. Konsten handlade om hant-
verksskickligheten. Under hans livstid befi nner sig detta hant-
verkskunnande i en stark omvandling. En stor del av denna 
hantverkskonst omformas till vetenskap.226 En process som i 
många avseenden pågår än idag.

Vid bildandet av Collegium Curiosum, de vetgirigas gille, 
(1710)227 föreslog Polhem  att sällskapet skulle trycka sina ve  ten -
skapliga uppsatser och låta dem spridas av Stockholms-Posten för 
att nå en bredare publik. Det var ett försök att po  pularisera 
vetenskapen. Av olika skäl gick inte denna idé att förverkliga. 
Men Polhem gav inte upp. Några år senare föreslog han att 
uppsatserna skulle tryckas i små skrifter. Man skulle börja med 
en skrift om konsten att tillverka klockor, som Polhem erbjöd 
sig att skriva. Han trodde också att skriften skulle bli så populär 
att avkastningen skulle fi nansiera de övriga. Som optimist var 
Polhem oförbätterlig.

Daedalus Hyperboreus blev Sveriges första vetenskapliga tid-
skrift och kom ut med sex häften under åren 1716–1717. Tid-
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skriftens innehåll bestod till stor del mest av Polhems uppsat-
ser. Men en uppsats som vann internationell spridning är En 
maskin att fl yga till vädret med av Swedenborg. Konstruktionen 
liknar en svävare som skulle stabiliseras med en pendel och dri-
vas fram med luftåror, men Polhem  trodde inte på idén. Från 
Vetenskapsakademins tillkomst 1739 och fram till sin död 1751, 
var Polhem en fl itig medarbetare i akademins årsbok.

Naturvetenskaplig skärpa med humanistisk 
inlevelse – en sammanfattning

I kapitlet återger jag glimtar från några av naturvetenskapens 
och teknikens förgrundsgestalters liv och verksamhet. Alla tre, 
Galilei , Descartes  och Polhem  är självklara mästare inom sina 
respektive områden. Hos mästarna är det några mönster som 
framträder tydligare än något annat. Dels blir det man håller 
på med en livsuppgift som får allt annat att träda tillbaka som 
Descartes så träffande formulerar det: ”Allt sedan jag börjat 
använda denna metod hade jag känt en sådan utomordentlig 
tillfredsställelse att jag inte trodde det var möjligt att erfara en 
ljuvligare eller renare här i livet”,228 dels tar man på sig den 
oskiljaktiga uppgiften att i all ödmjukhet skola in lärjungar i 
sin lära.

Alla tre visar prov på självständigt och kritiskt tänkande 
gentemot den kunskapssyn som har utvecklats och var förhärs-
kande fram till deras tid. Men trots insikter om att de sanningar 
de själva framför är angelägna intar de en ödmjuk inställning i 
framförandet. De är medvetna om att de inte kan förvänta sig 
att människor på en gång ska förstå vidden av det som har tagit 
dem decennier att komma fram till.229

Respekten för lärjungarna, det outtröttliga tålamodet och 
den stora fantasin karaktäriserar deras pedagogiska mäster-
skap. Hos Galilei  syns det dels i valet av dialogformen, vilket 
är ingenting annat än en modell för undervisning i ett på 
den tiden kognitivt och emotionellt svårgenomträngligt ämne. 
Lärarens uppgift är inte bara att övertyga om vetenskapens 
sanning utan att samtidigt avfärda falska föreställningar som är 
fastrotade i den religiösa tron. Liksom Galilei vill inte Descar-
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tes  heller tvinga sin metod på någon annan. Han redovisar bara 
hur han själv har gått tillväga för att ta fram den metod som är 
inspirerad av algebran.

Polhems ansträngningar att vilja föra samman praktik och 
teori visar medvetenheten om den klyfta som allt sedan hans 
dagar fi nns mellan matematik och naturvetenskapen å ena 
sidan och den praktiska kunskapen å den andra. All undervis-
ning borde enligt honom ha en praktisk inriktning och prak-
tiska mål. Likt Galilei  använder Polhem  även dialogformen 
för att behandla ett antal ämnen, bland annat undervisningens 
innehåll och uppläggning och klyftan mellan teori och praktik. 
Ett exempel är hans text Samtal mellan fröken Theoria och bygg-
mästare Practicus. För att råda bot på denna klyfta bygger Pol-
hem sin egen tekniska utbildning, Laboratorium Mechanicum, 
och ser till att den genom det Mekaniska alfabetet blir praktisk. 
Många av de elever han hade vistades dessutom under långa 
perioder hos honom vid Falu gruva där det egentliga praktiska 
arbetet pågick.

Galileis tålamod och fantasi återspeglas i alla de förklaring-
ar, demonstrationer och experiment som han anställer för att 
i första hand förklara det heliocentriska systemets uppbyggnad 
och funktion. Han är frikostig med analogier och metaforer. 
Något man återfi nner även hos Descartes . När Galilei  till 
exempel använder metaforen naturens bok använder Descartes 
världens bok. 

Både Polhem  och Descartes  är på det klara med att prakti-
ken inte till fullo kan beskrivas med ord. För Descartes är det 
handlingen man ska ge akt på och det är i praktiken orden får 
sin egentliga betydelse. Polhem stämmer in i detta med att 
beskriva maskiner genom att visa själva verket. Båda är dess-
utom överens om att endast den bokliga kunskapen inte är 
tillräcklig för att ge erfarenhetsbaserade kunskaper. Därför ser 
de lärande utanför skolan som en viktig del i framtida genera-
tioners utbildning. 

Slutligen visar alla tre i praktiken att när det gäller att skola 
andra i det man håller på med så räcker det inte med att själv 
vara engagerad och inspirerad utan man måste få lärjungarna 
engagerade genom att förstå vad de inte förstår och förmedla 
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det med exempel, experiment och metaforer. Endast då kan 
man bygga en bro mellan deras aktuella förståelse och de kun-
skaper man som mästare vill att de ska tillägna sig.



lärarens yrkeskunnande140

6. Förebildliga lärarstilar: 
Vetenskap, praktik och 
bildning

Inledning

I förra kapitlet stiftade vi närmare bekantskap med några av 
naturvetenskapens och teknikens föregångsmän. Av främst två 
skäl ska vi i det här kapitlet lära känna några framstående lärare 
på Tekniska Högskolan. Det första skälet är att de var skickliga 
lärare som präglade generationer av ingenjörer, forskare och 
lärare. Det andra därför att det är med kännedom om deras 
gärning som lärare vi egentligen får möjlighet att relatera till en 
tradition om vad det i grunden innebär att vara skicklig lärare 
på KTH. Erik Cederblom , Peter Klason  och Edvard Hubendick  
representerar tillsammans en tradition som är väl värd att lyftas 
fram. De tillhör alla en tid av förändring i vilken självtänkande 
personer skapar sitt eget handlingsutrymme och sin egen stil 
baserad på en långvarig bildningstradition. Deras samman-
lagda verksamhet spänner över ett halvt sekel och vittnar om 
en dynamisk tid för såväl KTH som samhället i övrigt.

 Att vara skicklig lärare innebär inte bara att man med vän-
lighet kan bemöta studenterna och tillfredsställa deras behov 
av kunskaper och stötta deras utveckling som människor. Det 
är också ett balanserande av ett antal krav ställda mot varandra, 
kraven från framtida arbetsgivare, samhället, högskolan och 
inte minst från ämnesföreträdare och kollegor. Ju bättre känne-
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dom man har om dessa krav desto större är chansen att kunna  
agera ändamålsenligt och på ett övertygande sätt motivera 
sitt handlande. Hur tidigare generationers skickliga lärare har 
lyckats förena dessa krav och bidra till utbildningen av genera-
tioner civilingenjörer och forskare är av vikt i denna process. 

I boken De svikna arven refl ekterar Milan Kundera om vad 
det innebär att bedöma ett litterärt verk. 

Som romanförfattare har jag alltid känt mig leva i historien, det 
vill säga halvvägs på väg, i samtal med mina föregångare och 
kanske till och med (i mindre grad) mina efterkommande /…/ 
som jag ser det kan de stora verken inte födas annat än i sin egen 
konsts historia och som en del av denna historia.230 

Det är, menar han, endast inom historien man kan fånga vad 
som är nytt och vad som är upprepning, vad som är upptäckt 
och vad som är avbild. Det är, med andra ord, bara inom histo-
rien som ett verk kan existera i egenskap av ett värde man kan 
urskilja och uppskatta. På samma sätt föreställer jag mig att det 
förhåller sig med lärarskickligheten. Endast med kännedom om 
dess historia kan vi bedöma den i nutiden.

Erik Cederblom  – forskning och undervisning

Hösten 1899 inleder Johan Erik Cederblom  (1834–1913, pro-
fessor i maskinlära vid KTH 1877–1899) sitt sista läsår som 
professor på KTH.231 Han var känd för att börja varje före-
läsningsserie med att tala om ingenjörens roll i samhället. Så 
inleds också den första föreläsningen för teknologer som börjat 
i tredje avdelningen.232 De teknologer han möter i lokalerna på 
Drottninggatan får höra om det tysta avtal de har med sam-
hället. Visserligen är utbildningen kostnadsfri för teknologer 
men, menar han, den är inte gratis. Samhället betalar men för-
väntar sig att man som ingenjör ska göra sitt bästa för landet. 
Cederblom drar sig inte för att spänna liknelser: ”På samma 
sätt som man hyser kärlek till sina föräldrar ska man älska sitt 
land.”233

Cederbloms tid präglas av stora omvälvningar. Industria-
lismen är ett begrepp som betecknar en utveckling som äger 
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rum framför hans ögon. Men han ser också hur samhället, 
som trots den levnadsstandard som har kommit igång med 
industrialismen, mer och mer präglas av motsättningar mellan 
kapitalister och arbetare. De förra blir rikare medan arbetarna i 
nya fabriker blir som nya slavar. Det är här, menar Cederblom , 
som ingenjören spelar sin stora sociala roll.

Temat med ingenjörens ansvar utvecklar han under lång tid i 
föreläsningar, tal, föredrag och skrifter av olika slag. Ingenjören 
står för honom för den kraft som har möjlighet att bli garant 
för en rättvis och fredlig utveckling av samhället. Målet med 
ingenjörens roll sägs ibland vara att frambringa ekonomisk 
vinst. Det är inte hela sanningen, menar Cederblom . Det fi nns 
andra sidor som är mycket viktigare: ”Förser man en industri 
eller en stad med frisk luft, friskt vatten eller belysning medför 
det bättre sanitära förhållanden, vilket leder till bättre hälsotill-
stånd, högre medellivslängd, lägre fattigtaxor och utan tvivel 
bättre förhållanden i sedligt och moraliskt avseende. Välfun-
gerande maskiner inom en industri kan också bidra till att öka 
trivseln på arbetsplatsen, förse arbetaren med god inkomst, och 
hjälpa honom uppnå en god moralisk nivå”.234

Att utöva ingenjörsyrket är en i grunden etisk verksamhet. 
Lösningen av ett mekaniskt problem kan hänga samman med 
sociala, politiska eller moraliska frågor, menar han.235 Det är i 
och för sig inte ingenjörsyrket i sig som är stort, utan det sätt 
på vilket det utförs.236 Därför hoppas Cederblom  att de ingenjö-
rer som Tekniska Högskolan examinerar ut varje år ska vara 
utrustade med en ”kraftigare uppsättning, kraftigare i förstånd, 
bildning och förmåga och med varmare entusiasm att taga upp 
striden för det som borde vara, mot allt det svek, den lögn, den 
nöd som är”.237 Den som står som förebild är Viktor Rydberg 
vilken Cederblom citerar fl itigt, även i detta sammanhang:238

Så skall de starka på sin skuldra taga
och bära genom farorna de svaga
och ge det härdighet och mannamod;
ja, offra ömt och troget sina krafter
som modersbröstet offrar sina safter,
som pelikanens barm sitt hjärteblod.
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I dessa rader av Rydberg ligger, menar Cederblom  den prak-
tiska anvisningen till den enda möjliga lösningen av det sociala 
problemet han kunde se: ”I stället för strid om tillvaron skola 
vi sätta samarbete för tillvaron, i stället för hänsynslös njut-
ningslystnad sedlig besinning, i stället för våld rättfärdighet 
och i stället för själviskhet och egennytta, självförsakelse och 
offervillighet”.

Det fi nns ingen i samhället som är mer lämpad än ingenjö-
ren att arbeta för dessa ideal. Tack vare sin position mittemel-
lan kapitalet och arbetaren ser Cederblom  honom som den 
som är mest lämpad att kunna arbeta för det sociala problemets 
lösning: ”hans planerande och ordnande intelligens som skall 
göra kapitalet fruktbärande på samma gång han söker höja 
arbetaren i ekonomiskt, sedligt och moraliskt avseende”.239 

Det är därför nödvändigt att ingenjören ställer höga verk-
samhetsideal för sin uppgift, menar han. Det är från dessa ideal 
som ingenjören kan hämta entusiasm och inspiration då man 
emellanåt känner uppgivenhet och tröstlöshet när småsinthe-
ten och ”lågheten” ställer sig i vägen för strävanden mot den 
”uselhet som är”. ”Det är avsaknaden av sådana ideal som gör 
många nutidsmänniskor leda på lifvet och för en så förfärande 
stor procent till brott, till vansinne och självmord”,240 säger 
han.

Cederblom  ingick i den första professorsuppsättningen när 
Teknologiska Institutet bildades om till Tekniska Högskolan 
1877. Han var professor i maskinlära, verksam under en omväl-
vande tid av genomgripande mekanisering av vitala sektorer 
i samhället. Han ägnade sitt liv åt undervisning och ett out-
tröttligt forskningsarbete. ”Hans livsgärning var lärarens och 
forskarens”, skriver hans elev Hubendick .241 

De studenter som Cederblom  utbildade skulle utgöra en ny 
elit bättre förberedda att sitta på ledande befattningar. De skul-
le bryta den monopolställning som juristerna från Upp  sala hade 
på höga poster i samhället. Därför måste de vara bildade och 
ansvarskännande. Förebilderna hämtade han från Tyskland. 
I Berlinuniversitet med Humboldts program ingick bildning, 
vetenskap och tekniska discipliner i en fruktbar allians.242 

Cederbloms vetenskapliga produktion är både omfattande 
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och erkänd. Vid sidan om den har han skrivit en mängd under-
visningsböcker och andra skrifter. Lika engagerad som han var 
i forskningen var han i undervisningen och samhällsfrågorna. 
Länge var han sysselsatt med att undersöka hur man kunde nå 
högre fart för att minska tids- och energiåtgången för transport 
av både människor och gods. En idé som han laborerade med 
under lång tid var tanken på att bygga ett hydroplan som kunde 
starta och landa på vatten. En sådan farkost skulle lösa många 
problem då Sveriges natur erbjöd många vattenmöjligheter 
lämpliga för ändamålet.243 

Som vetenskapsman har han med högre insikt och ett omut-
ligt ansvar alltid stävat efter de höga målen, för det allmännas 
och allas bästa. Att forskaren bedriver en ren och objektiv 
vetenskap befriar honom inte från ansvaret som tekniken i 
förlängningen innebär, hur den utnyttjas och i vems intresse 
forskningen förs vidare, säger Cederblom .244 Hans kärlek till 
och fascination för tekniken uttryckte han på många sätt. 
Han kunde förstå att människor i allmänhet på den tiden såg 
maskiner som svarta, smutsiga och ibland illaluktande av olja 
och bensinos. Men bakom dessa inte alltid tilltalande maskiner, 
fortsätter han, kan det ibland ligga en beundransvärd produkt 
som är resultatet av en skapande förmåga och en intellektuell 
ansträngning som ibland har pågått i årtionden. Att förstå dessa 
produkter på det sättet ”kan naturligtvis endast den som med 
den vetenskapligt skolade ingenjörens sympati och kärlek för 
dessa ämnen betraktar den föreliggande konstruktionen”.245 

Redan som student i Uppsala blev Cederblom  känd för sin 
förmåga att förklara komplicerade tekniska apparaters funk-
tioner för barn på ett lättfattligt sätt. Senare undervisade han i 
matematik i en skola för att fi nansiera sina studier vid univer-
sitetet. 

Intresset för undervisningen skulle prägla hela hans tret-
tioåriga akademiska karriär. I skolan var inte Cederblom  själv 
någon lysande elev. Förutom i matematik och bild hade han 
egentligen inga höga betyg. Under studietiden ägnade han 
sig åt att läsa skönlitteraturen på originalspråken. Två år till-
bringade han först på en konstskola innan han bestämde sig för 
att byta till en teknisk bana. Det estetiska draget lämnade han 
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dock aldrig.246 Han var en ordkonstnär och uttryckte sig både 
muntligt och skriftligt med stor elegans. I såväl konstruktioner 
som i matematiken eftersträvade han de vackraste formerna. 
Även om han var noggrann med objektiviteten lyste alltid det 
poetiska draget igenom i hans skrifter, föredrag och föreläs-
ningar.247 

Den ledande stjärnan i Cederbloms undervisning var inte 
bara att förmedla de tekniska ämnena utan att koncentrera sig 
på uppgifter som gav honom möjlighet att få studenterna att 
tänka.248 Hans sätt att förhålla sig till tekniken och studenterna 
förmedlade ansvarsfullhet och en hängiven kärlek till ingenjö-
rens gärning. Det fi nns många exempel på Cederbloms kärlek 
och omtanke till studenterna. Vid ett tillfälle då han var verk-
sam vid Malmös Tekniska Läroverk, pågick ett inträdesprov. 
En järnsvarvare kom bland de sökande och genomgick ett prov 
i matematik för honom. Snart upptäckte mannen att han inte 
kunde lösa många av uppgifterna så han lämnade lokalen. 

Cederblom  sprang efter honom och fi ck honom att komma 
tillbaka. Han försäkrade honom att det skulle gå bra. Att han 
inte kunde lösa talen berodde nog bara på att han inte som de 
andra, på grund av sitt arbete, hade haft möjlighet att förbereda 
sig lika bra. Om han bara var bestämd och ville komma in på 
skolan skulle Cederblom hjälpa honom med det. Med Ceder-
bloms hjälp kom han in, klarade studierna och blev så små-
ningom en av Sveriges mest framgångsrika industrimän.249 

Det som gjorde mest intryck på omgivningen var hans 
ödmjuka och blygsamma natur. I kollegiet yttrade han sig 
nästan aldrig utom i principiella frågor. Det fi ck alla att lyssna 
uppmärksamt till hans synpunkter. Han eftersträvade aldrig 
några yttre bekräftelser eller utmärkelser. Men hans framstå-
ende forskning i vitt skilda områden med bland annat farkoster 
av olika slag, gav honom plats i vetenskapsakademin.

Av Cederbloms egna tankar kring undervisningen framgår 
att han ägnat en del tid åt att refl ektera över dess väsen. I intro-
duktionen till sin omfattande skrift Ångmaskinlära avsedd för 
hans elever, visar han medvetenheten om teknologens lärande. 
Den fl era hundra sidor tjocka boken som är full av formler är 
endast avsedd som komplement till föreläsningarna, menar 
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han. Man ska inte förledas att tro att man orefl ekterat kan 
använda formlerna i den. Det är, säger han, ” … farligt att för 
en ingeniör handskas med formler, om vilkas tillkomst han är 
alldeles okunnig /…/ den står på säkrare grund, som är så pass 
hemmastadd inom det område, där han arbetar, att han inte 
behöver några andra regler än dem, han ur sitt eget vetande 
själv kan uppställa”.250 

Vad är det Cederblom  påminner oss om? Likt stora tänkare 
som Galilei  och Descartes  visar Cederblom att han också vill 
utveckla självständighet och ansvar hos teknologerna. Den 
självständighet som han eftersträvar är både gentemot aukto-
riteter och sociala grupperingar. Hans förmaningar om ingen-
jörens ansvar och självständiga sociala identitet som han är 
med att bygga visar hans vidsynta blick vilken leder honom i 
undervisningen och hjälper honom behålla fokus på vad vi idag 
skulle kalla för ingenjörens generella färdigheter.

Cederblom  är också en kärleksfull människa mot sina med-
människor. Han vågar stå för vad han tycker och blir därför re -
spekterad, en förebild för många av sina studenter, bland andra 
Edvard Hubendick  med vilken vi kommer att stifta bekantskap 
senare i kapitlet. Men trots sin kärlek för tekniken blev han 
med åren skeptisk mot det tekniska, ett drag av bildning där 
man ser gränsen för det man håller på med.251 Hans konstnär-
liga intressen tycks ha följt honom livet igenom. Och på samma 
sätt som hans förebilder, Rydberg och senare Emerson, behärs-
kar han språket och eftersträvar det estetiska. 

Hans etiska känsla för rättvisa och dialog mellan samhälls-
klasserna och med teknologer och kollegor är utpräglad. De dyg-
der han skulle vilja se i samhället: samarbete, måttlighet i njutning, 
sedlig besinning, rättfärdighet, osjälviskhet, självförsakelse och offervil-
lighet tycks direkt vara hämtade från Aristoteles  etik. Men trots 
hans ödmjukhet och försynthet verkar han våga visa de ideal 
han står för. Därför framstår han också som en självskriven 
förebild för många av sina studenter. 

Cederblom  tillhörde den kommitté som skulle omarbeta 
1877 års gällande stadgar för KTH. Där stod det att Högsko-
lans ändamål var ”att åt unge män, som vilja ägna sig åt något 
tekniskt yrke, meddela en därför erforderlig vetenskaplig och 
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konstnärlig bildning, äfvensom att främja utvecklingen av de 
vetenskaper och konster som tillhör området för Högskolans 
verksamhet”. Den första kvinna som ansökte om tillträde till 
Bergsvetenskap på Tekniska Högskolan 1892 fi ck avslag med 
hänvisning till att det i stadgan stod, unge män.252 Vid kommit-
téns sammanträde i oktober samma år talade Cederblom enga-
gerat mot det odemokratiska i att utesluta kvinnor ur teknisk 
utbildning på grund av otidsenliga stadgar. Hans förslag var 
helt enkelt att stadgarna skulle ändras till dem i stället för unge 
män.253 Kollegiet biföll hans yrkande. Det skulle dock dröja 
till 1921 innan den första ordinarie kvinnliga studenten, Brita 
Snellman antogs på KTH.254

Cederblom  var i många avseende en skicklig lärare med 
vida horisonter. Hans breda allmänbildning och engagemang 
gjorde honom till en stark resurs på KTH. När han anställdes 
var den allmänna uppfattningen på KTH att Högskolan genom 
hans insatser kunde erbjuda undervisning i klass med de bästa 
utländska högskolorna.255 Det var dock inte enbart tack vare 
sina vida kunskaper och tankeväckande föreläsningar utan lika 
mycket genom sitt engagemang och ”sin imponerande person-
lighet som Cederblom blev sina lärjungars älskade förebild”.256 
I lärarkollegiet var han en respekterad medlem. En kollega 
vars synpunkter ofta sammanföll med Cederbloms var Peter 
Klason . 

Peter Klason  – vetenskap och bildning

Vid 42 års ålder utnämndes Johan Peter Klason  (1848–1937) 
19 augusti 1890 i konkurrens med två andra sökanden till pro-
fessor i kemisk teknologi på Tekniska Högskolan.257 Här tjänst-
gjorde han till pensioneringen 1913. Därefter arbetade han hos 
Svante Arrhenius på Nobelinstitutet och som extra lärare vid 
skogshögskolan till dess nedläggning 1923. När den anställ-
ningen upphörde fi ck han ett arbetsrum vid sin gamla institu-
tion på KTH och fortsatte att vara aktiv med experimentella 
arbeten och vetenskapligt författarskap ända till sin bortgång 
vid 89 års ålder.258

Klason  doktorerade i Lund på en avhandling inom svavel-
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kemi. Han visade stort intresse för vetenskapens praktiska till-
lämpningar. Bryggeri-, torv- och sockerindustrierna var bland 
de näringsgrenar som blev föremål för hans uppmärksamhet. 
Bäst känd var dock Klason för sina undersökningar av barr-
träden och deras industriella utnyttjande. Hans första arbeten 
om cellulosan kom redan 1881. De handlade om analyser av så 
kallad svartlut från Delary massafabrik. Det var under de första 
åren på KTH som han först på allvar började intressera sig för 
cellulosatekniken. År 1893 publicerade han inte mindre än tre 
banbrytande uppsatser om vedens kemiska sammansättning 
och processerna vid cellulosaframställning. Hans efterträdare 
på KTH skriver att i stort sett ”blev sedan kännedomen om 
utlösningsförloppet vid sulfi tkokningen /…/ stående på sam-
ma punkt under de följande trettio åren”.259

Hans vetenskapliga produktion är mycket omfattande och 
spänner över stora områden inom kemin. Men sin största 
gärning hade han inom ligninforskning som han i stort sett 
ägnade de sista fyrtio åren av sitt liv åt. Peter Klason  var en 
praktiskt lagd forskare. Inom forskarvärlden var han en av de 
mest färgstarka personligheterna – en man som med samma 
intresse hanterade allt från stinkande kemiska föreningar till 
den klassiska antika kulturens fi losofer. Han var också en vän 
av humanistisk bildning och ville bland annat se kunskaper i 
fi losofi  hos de blivande ingenjörerna. 

För bildningen talade Klason  från egen erfarenhet. Det 
humanistiska intresset präglade hans föreställningsvärld. Hans 
egna uppsatser och anföranden kryddades inte bara av svavel-
osande strukturer utan också av kulturhistoriska hänvisningar 
och citat från litteraturens och fi losofi ns klassiker. 

I början av en minnesbok som hans lärjungar skrev till 
honom på hans sextioårsdag fi nns en lång lista på alla de elever 
han haft under åren. Han engagerade sig i deras förehavanden 
långt efter det att de lämnat KTH, gladde sig åt deras fram-
gångar och var god lyssnare vid motgångar. Han drog sig inte 
för att visa sin besvikelse när någon inte motsvarade hans för-
väntningar.260 Störst låg hans inverkan därför på det infl ytande 
han utövade över fl era generationer av kemiingenjörer. 

Under Klasons ledning utvecklades också institutionen för 
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kemisk teknologi till en av de största institutionerna på KTH. 
Här bedrevs forskningen under mer systematiserade former 
och kom under hans tid att bli det största forskningsprojektet 
på KTH. Det fi nns talrika bevis på att Klason  var högt uppskat-
tad av sina elever på KTH. Han var en skicklig och engagerad 
lärare och en sällsynt lyssnare, som bättre än någon annan 
förstod ungdomens problem. Han var inte enbart lärare i orga-
nisk kemi och kemisk teknologi utan han förstod också att i 
sina föreläsningar och i de förtroliga samtalen med eleverna på 
laboratoriet infl äta mycket av levnadsvishet såsom historia och 
konst.261

Klason  läste klassikerna inom litteraturen. Författare som 
Tegnér och Runeberg var några av dem han gärna citerade i 
sina tal och föredrag. Man kan lätt få en känsla av att hela hans 
tankevärld rörde sig kring de gamla fi losoferna, men hans verk-
samhet och praktiska läggning talar ett helt annat språk.262

Under 1800-talet höjs gradvis kraven på både lärarna och 
eleverna, som teknologerna kallades.263 Vid lärarkollegiets sam-
manträde 16 februari 1899 handlade diskussionen om den aktu-
ella stadgeändringen. Den här gången är det fråga om man för 
tillträde till KTH behöver ha genomgått läroverkets mogen-
hetsexamen eller ej.264 Två riktningar står mot varandra. Till-
sammans med Cederblom  är Klason  emot avskaffandet av 
studentexamen som krav för inträde på KTH.

Ingenjörer, menade Klason,  ska inte vara mindre bildade än 
andra jämförbara grupper i samhället: jurister, läkare och apo-
tekare. Kraven på historia och de levande språken får inte sän-
kas menade han. Det skulle få studenter att tro att de moraliska 
sanningarna är av mindre gagn och betydelse i livet än vetande 
på andra områden.265 Klason hänvisade till både grannländernas 
fordringar för inträde i tekniska högskolor och till kulturländer 
som Tyskland och Österrike. På ett möte i teknologföreningen 
talade Professor Lundell från Uppsala för sänkning av kraven 
i humaniora. ”Aldrig har emellertid en föredragande mera 
misstagit sig så grundligt på sitt auditorium. Det visade sig att 
inte en enda man delade professor Lundells åsikter”,266 skriver 
Peter Klason som kommentar till talet. 

Som en av få disputerade professorer med referensramar 
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inom den klassiska bildningen tillhörde Klason  en liten skara 
människor på KTH. Med den bakgrunden förstod han bättre än 
många andra innebörden av vetenskapligheten och bildningen 
för teknologerna. Redan 1901 föreslog han därför inrättandet 
av fi losofi e doktorsgrad inom teknikämnena. Det skulle dock 
dröja tjugosex år innan den första doktorsavhandlingen lades 
fram på KTH 1927.267 

Samtidigt fi ck han utkämpa många slag för en fullvärdig 
ingenjörsutbildning. Ibland stod han till och med ensam eller 
med ringa stöd från kollegor som förstod honom. Det fi ck 
honom att i en självbiografi sk text konstatera: ”Mitt öde vid 
Tekniska Högskolan har sålunda i mångt och mycket varit en 
oppositionsmans, vilket egentligen är emot min natur”.268 

Efter disputationen arbetade Klason  som laborator och vika-
rierade deltid i kemi för lektor Hultmark på Katedralskolan i 
Lund. I en mycket personlig betraktelse gör Klason jämförel-
ser mellan undervisningsstilarna hos Hultmark och Brag, den 
andra kemilektorn vid samma skola. Hultmark, säger han, 
tålde inte att eleverna under lektion frågade honom om något. 
Gjorde de det, svarade han alltid: ”Vid Gud vill du mästra din 
lärare?” Brag, å andra sidan var mer än villig att svara på frågor. 
Med sin speciella humoristiska stil kunde han skapa en trevlig 
studieatmosfär där eleverna aktiverades. 

Klason återger följande episod från en av lektor Brags lek-
tioner: ”Känner lektorn hur det luktar här?” frågar en elev en 
gång. ”Jag både hör och ser bra men luktar illa”, svarar lektorn 
hastigt och märker i samma ögonblick det komiska i situatio-
nen. Brag stryker sig med handen över ansiktet och fortsätter: 
”slyngel, vad är det för frågor du gör? Du har de mest förhär-
dade bovanlag, ja, du är den mest förhärdade ärkespetsbov”. 
Ögonblicket därpå hade emellertid den godhjärtade mannen 
glömt hela saken, berättar Klason . Brags historier har förgyllt 
en del kvällar för eleverna. Alla historier om honom är inte 
sanna och många av dem har utsmyckats åtskilligt för att fram-
häva det komiska.269 

I samma självbiografi ska text som inleder festskriften ägnas 
en större del åt att refl ektera kring undervisning och lärande. 
Klason  inleder avsnittet med att det i hans samtid fi nns en ”all-
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mänt utbredd uppfattning att man medels föredrag och, där så 
lämpar sig, efterföljande diskussion kan klarlägga allting, även 
de mest invecklade saker. Det torde emellertid vara säkert att 
ingen kan höja sig ens till medelmåttigheten såsom föreläsare 
som handlar i enlighet härmed”. Hans slutsats blir att förelä-
saren säkerligen bäst når sitt mål och att innehållet sannolikt 
uppfattas på bästa sätt, ”när han framställer sitt ämne efter 
samma grundsatser som konstnären återger sitt”.270 

Paradoxen mellan det abstrakta och det konkreta beskriver 
Klason  på följande sätt. Om föreläsaren endast eftersträvar att 
återge den individuella verkligheten, kommer inte det typiska 
fram. Man beskrev växter i de minutiösaste detaljer före Linné, 
säger Klason, men det var först när han drog fram det typiska 
som systematiseringen blev möjlig. Sedan kan faunans indivi-
der fylla systematiseringen med ett innehåll. Så bör tvivelsutan 
föreläsaren göra, säger han.

För att få eleverna att vänja sig vid detaljer och öva sin 
uthållighet, införde Klason  kravet på att varje student skulle 
skriva ett detaljerat examensarbete där han redogjorde för 
någon inhemsk fabrikation eller del av den för att kunna få ut 
sitt avgångsbetyg. Det är genom ett sådant detaljerat tekniskt 
studium som studenten tvingas ägna den nödvändiga upp-
märksamheten åt viktiga detaljer. Dessa arbeten redovisades 
i seminarier där även äldre teknologer var välkomna. Inte säl-
lan ledde dessa arbeten till att studenten fi ck sitt första riktiga 
jobb.271 

Klason  konstaterar att det fi nns få saker om vilka mening-
arna är så delade som undervisningen. Han anser sig själv nu i 
slutet av sin karriär ha haft en längre och mer omväxlande lärar-
bana än de fl esta. Därför kan det vara på sin plats att meddela 
vad han kommit fram till. Han säger: ”Dessvärre, jag måste 
/…/  erkänna, att jag därvid ej kommit till något bestämt resul-
tat. Ja, jag tvivlar till och med, att man kan komma till några 
principer av mera allmängiltighet med hänsyn till människo-
naturernas komplicerade och växlande beskaffenhet”.272 

Uppenbarligen kom Klason  fram till att det bara är studen-
ten själv som kan lära sig saker. Därför beslutade han sig för att 
själv endast vara lärjunge som sina egna elever. Att söka efter 
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kunskap var den än fi nns, i naturen, i böcker, i livet, eller hos 
erfaret folk. Hans metod har sålunda egentligen endast bestått 
i att råda de egna eleverna att göra detsamma.273

En annan sak som han tycker inte kommer i beaktande till-
räckligt ofta bland kollegorna är det faktum att det visserligen 
är den objektiva och sanna vetenskapen som är huvudsaken i 
all högre undervisning, men att man inte får glömma att de 
som ska lära sig detta vetande är subjekt och personligheter 
med förhoppningar och farhågor. På samma sätt som de behö-
ver sinnesintryck för att smälta den fysiska födan, behöver de 
intryck av det goda och det sköna för att smälta den andliga. 
”Religionen och moralen såsom representanter för det goda 
och konsten för det sköna böra därför aldrig helt och hållet 
uteslutas från lärarens verksamhet.” Det är detta, tror Klason , 
som Goethe avser när han säger:

Ur egen ande måste vågen kvälla
Om hon skall släcka törstens ve 

Mycket kan vi lära oss genom att se på hur en moder vägleds av 
den medfödda instinkten när hon undervisar sitt barn, menar 
Klason . Ständigt och jämt är hon ytterst angelägen om att med 
själva undervisningen ge barnet angenäma intryck. Ju mer hon 
förmår förena det nyttiga med det för barnet nöjsamma, desto 
snabbare blir framstegen. Det är här Klason ser den moderna 
undervisningens stora fel, ”att den nästan avsiktligt strävar 
efter att utesluta den stora hjälp, som moralen och konsten 
kunna gifva och i stället lägger an på en viss metodik. Denna 
kan ju vara bra och under vissa omständigheter nödvändig, men 
endast i samma mening som skalet, som tjänar såsom hölje för 
kärnan.”274 Klason  ser Platon  och Sokrates som representanter 
för den grekiska traditionen som har förstått att använda sig av 
konstens medel i undervisningssyften. Därför är de oöverträf-
fade som lärare än idag.

Ämnets inverkan på undervisningen är naturligtvis stort 
menar Klason . Undervisningen tenderar att bli torrare, ju 
torrare ämnet är. ”Därför har ock teknisk undervisning i stort 
sett troligen blivit den torraste av alla.” Risken är att teknikern 
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själv blir lika torr. Det behöver inte betyda så mycket såvida 
han inte blir arbetsledare, ”ty då blir hans verksamhet i egent-
ligaste mening social, och det är just då han liksom läraren har 
behov av de väldiga hjälpmedel religionen och konsten kan 
erbjuda”. Utan denna bildning är risken stor att teknikern blir 
”benägen att betrakta arbetaren som en maskin /…/ men han 
får inte glömma att varje maskin skall ha ett för densamma 
välanpassat smörjmedel, om den skall fungera väl”.275

Arsenikdöden i hemmen var något som plågade Sverige 
under lång tid kring sekelskiftet 1900.276 Det var därför natur-
ligt att det gav eko i den samtida populära pressen och i veten-
skapliga tidskrifter. En av skribenterna professor Lennmalm, 
föranledde Klasons inblandning i ämnet med en skrift under 
rubriken ”Hvad vi veta och hvad vi icke veta om arsenikförgift-
ning i bostäder”.277

Klason  konstaterade att många som inte hade kunskaper 
i ämnet hade skrivit och det var därför hög tid för honom, 
professor i kemi, att bringa klarhet i vad vetenskapen kan göra 
anspråk på att veta i ämnet. Som så många gånger förr inleder 
Klason denna skrift också med ett citat av Platon  för ett särskilt 
syfte i detta sammanhang. Medicine doktor Fritiof Lennmalm 
påstår sig nämligen inte vara kunnig i ämnet kemi men samti-
digt vill han använda sig av sin auktoritet för att hävda att han 
är mest kunnig.

Om man får tro Platon , säger Klason , gick Sokrates omkring 
på torgen i Aten och försökte visa folk att de inbillade sig vara 
mer visa än de i själva verket var. Samma bristande omdöme 
kunde man konstatera hos statsmän, poeter eller till och med 
skickliga hantverkare. Medan de otvivelaktigt var duktiga på 
sin konst kunde de ibland göra anspråk på att vara bland de 
visaste även i andra sammanhang där de inte hade samma 
kunnande. Det avslöjade en begränsning i deras omdöme.278 
Analogin använder sedan Klason för att analysera Lennmalms 
artikel.

På ytterligare ett ställe visar Klason  sin djupa människokän-
nedom när han konstaterar att folk i allmänhet är mycket käns-
ligare för invändningar mot vad de tror, än för invändningar 
mot vad de vet. Det blir därför ofta stridigheter om frågor 
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som berör politiken då de verkande krafterna i samhället är så 
många, att det är omöjlig att säkert beräkna. I sociala frågor har 
de fl esta därför en stark tro med föga verkligt vetande.279 

Klason  intresserade sig för många praktiska frågor: jord-
bruket, bryggerinäringen och sockerframställning. Noggrann 
som han var tog han varje uppgift på största allvar vare sig det 
handlade om cellulosaframställning eller maltdrycker i anti-
ken.280 Sockerframställning och import var ett annat av dessa 
områden. Här fann han en omfattande dokumentation med 
priser och andra detaljer sedan 1600-talet. 

Hans intresse för kulturella frågor berörde i stort sett allt 
han företog sig. Under arbetet med att undersöka sockrets 
historia i Sverige kom han i beröring med ett slags socker som 
kallades ”Ladekesocker”. Det var ett lådsocker vars pris var 
högre än det raffi nerade och som importerades under Gustav II 
Adolf. Enligt en avhandling i Lund från 1700-talet skulle detta 
utgöras av ett slags färgat strösocker, en uppgift som återges 
grundad på en anteckning i danska riksarkivet. Svaret på det 
mystiska sockret skulle han fi nna på ett helt oväntat ställe 
nämligen när han studerade Shakespeare. ”I hans skådespel 
Henrik IV, senare delen, säger Simpel till Falstaff; ’Nej, ni skall 
se min trädgård! Där skall vi sätta oss i en löfsal och äta årsgam-
mal pipping som jag själf ha ympat samt en tallrik sockergryn’ 
(caraways) . Med ladekesocker menades sålunda uppenbarligen 
sockergryn som ju äro brokigt färgade.”281 

Vad har Peter Klason  att säga vår tid? Vi har redan konsta-
terat att Klason var en ovärderlig tillgång för KTH såväl inom 
forskningen som inom undervisningen. Hans vetenskapliga 
förmåga fi nns dokumenterad i ett hundratal forskningsartiklar. 
Vid sidan av detta var han aktiv inom en rad olika områden och 
sammanhang, från cellulosaframställning till bryggerinäringen. 
Hans praktiska förmåga har präglat hela hans yrkesmässiga 
liv, såväl när han var ansvarig för gas- och vattenverket som 
under sin forskning på KTH och andra ställen. Han väljer all-
tid praktisk forskning och på några områden som till exempel 
cellulosa är han kanske den främste förgrundsfi guren under 
många aktiva år.

Undervisningsskickligheten och engagemanget dokumen-
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teras inte på samma sätt som forskningen. Vi får därför ta en 
omväg över vad studenter och kollegor skriver om honom, de 
dokumenterade frågor som han var inblandad i inom lärarkol-
legiet och sist men inte minst om synen på lärandet och under-
visningen. Detta kommer fram i den egna refl ektionen och i 
andra dokument. Det är, bland annat, dessa ledtrådar som står 
till grund för att bygga upp en sammanhållen bild av en lärare 
som lämnade sin tjänst för över nittio år sedan.

Man får förmoda att de lektorer vars undervisningsstil Kla-
son  beskriver är de som betytt något för hans utveckling som 
lärare. Den värme med vilken han talar om lektor Brag i Kate-
dralskolan under sin första vikarierande tid som lärare är inte 
utan betydelse för utformningen av den egna undervisningssti-
len. Dialog med elever, den godhjärtade stilen och kanske även 
humorn blev också några karaktäristiska drag i Peter Klason 
stil.

De distinktioner en människa gör, oavsett vilket kunnande 
det må handla om, visar gränsen för vad han eller hon förmår 
urskilja. Klason  gör angående undervisningen en rad icke själv-
fallna sådana. De är frukten av en djup insikt och ett långvarigt 
refl ekterande. En av dem handlar om hans invändning mot den 
allmänna uppfattningen att folk tror att man kan förklara de 
mest invecklade ämnen med hjälp av föredrag och en efterföl-
jande diskussion. Peter Klason påminner oss om en undervis-
ningskonst som på många håll tycks ha fallit i glömska.

Hans oförtrutna arbete för att stärka bildningens roll i 
ingenjörsutbildningen och göra den till en utveckling för hela 
människan är något det fi nns få dokumenterade motsvarighe-
ter till. Precis som sin kollega Cederblom  levde Klason  som han 
lärde. Därför var han också genom eget exempel en levande 
förebild för sina teknologer. Det berättas att han på sin döds-
bädd 1936, frågade sin son Torben som precis hade varit på en 
resa till Grekland om han hade sett platsen där Sokrates stod 
inför sina domare.282 
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Edvard Hubendick  
– ingenjörskonst och undervisning
Under det första decenniet på 1900-talet var Edvard Hubendick  
(1875–1952, professor på KTH 1916–1940) en självskriven 
auktoritet på förbränningsmotorer i Sverige. Sedan han lämnat 
KTH som bergsingenjör vid sekelskiftet hade han hunnit med 
fl era uppfi nningar ute i industrin. Världsberömd blev han dock 
först i och med Penta-motorn.283 När han fyrtioett år gam-
mal, för andra gången på några få år, kallades till en tjänst som 
professor i förbränningsmotorer på KTH kunde han inte tacka 
nej. Han hade redan en lång och framgångsrik erfarenhet som 
industriman bakom sig och hade konstruerat ett antal gas- och 
tändkulemotorer.

Som professor i det nyetablerade ämnet tog han undervis-
ningsuppgiften på stort allvar. Hubendicks kreativitet var lika 
fl ödande i undervisning som i forskning och konstruktion av 
nya motorer. Han inledde till exempel varje föreläsningsserie 
med en dubbelföreläsning om ingenjörens etik och roll i sam-
hället, något han själv fått erfara när han som student hade 
Cederblom  som lärare. Edvard Hubendick  var utvecklingsop-
timist och kunde blicka över en allt viktigare uppgift för den 
framtida ingenjören i samhället. En uppgift som hade med sig 
ett ansvar för den teknik man har konstruerat.

Förbränningsmotorernas historia var naturligtvis vid denna 
tid inte äldre än ett halvt sekel. Hubendick  tvekade dock inte 
att dra in äldre forskares och vetenskapsmäns bidrag till den 
tekniska utvecklingen. Han var medveten om deras betydelse 
som förebilder för de unga teknologerna. I grunden byggde 
hans föreläsningar på två principer: konkretion och progres-
sion. Hans praktiska erfarenhet, och förmåga att göra tekniken 
levande och lättbegriplig, kom till sin rätt i föreläsningar med 
de konkreta exemplen kring vilka han byggde sin undervis-
ning. 

Tack vare fl ytten 1917 till KTH:s nya lokaler på Valhallavä-
gen planerade och inrättade Hubendick  två laboratorier, ett för 
förbränningsmotorer och ett för kylteknisk forskning som han 
själv ledde. På samma sätt som hans stora förebild Polhem  och 
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dennes Laboratorium Mechanicum, var Hubendicks laborato-
rier i första hand till för undervisningen. Genom praktiska för-
sök och illustrationer kunde framtida civilingenjörer få fysiska 
erfarenheter av de tekniska lösningar som han föreläste om.

För progressionen i undervisningen begagnade han sig bland 
annat av gamla uppfi nningar då de fyllde en pedagogisk upp-
gift. De tydliggjorde enklare strukturer som för teknologen var 
lättare att förstå och ta till sig. Med dem som grund var det 
sedan lättare att bygga vidare med avancerade studier av de 
tekniska lösningarna.284

Hubendicks behov att kommunicera sin egen fascination 
för tekniken tycks vara omättligt. En rad populärvetenskap-
liga skrifter han har framställt för att väcka nyfi kenheten för 
teknikens frågor vittnar om detta.285 I Bragdernas män inom 
svensk teknik, en läsebok för ungdomar, kombinerar Hubendick  
sitt historieintresse och sina folkbildningsambitioner med ett 
erkännande till förebilderna för framtida tekniker. Här fi gure-
rar svenska tekniska stormän från Olof Rudbeck på 1600-talet 
till Bröderna Lindkvist, primuskökets uppfi nnare på 1800-
talet.

Egentligen var inte Edvard Hubendicks erfarenheter av det 
rådande skolsystemet de allra ljusaste. Som barn hade han råkat 
ut för en odefi nierad sjukdom som höll på att sluta illa för 
honom. Hans liv räddades i sista stund av läkarna. Sjukdomen 
kom att påverka både hans fysiska och mentala hälsa under 
lång tid framöver.286 Den unge Edvard Hubendick  hade svårt 
att klara skolans vanliga undervisning och bedömdes av lärarna 
som obildbar. 

Senare skulle han själv konstatera att skolan för honom blev 
en tid av misslyckande och förnedring. ”Den enda kunskap 
som jag var medveten om då jag slutade skolan var, att jag var 
en människa, som intet dugde till, intet kunde lära och som 
gjorde allting sämre än varje annan”.287 Efter ett par försök 
lyckades han dock tjugo år gammal med möda tråckla sig in 
på KTH och som tjugofemåring utexaminerades han år 1900 
som bergsingenjör. Erfarenheterna från skolåren gav honom 
ett unikt perspektiv och en kritisk hållning till det etablerade 
utbildningssystemet. Denna insikt satte djupa spår i hans erfa-



lärarens yrkeskunnande158

renheter och han gjorde allt för att ingen student i sin utbild-
ning skulle behöva lida på samma sätt som han själv gjort.

Tiden kring sekelskiftet präglades, som tidigare nämnts, av 
en modernisering och mekanisering av många av samhällets 
sektorer; elektrifi ering och annan infrastruktur av tidigare inte 
skådat slag. En ny typ av ingenjörer med både stor bredd och 
förståelse för samhällets behov var nödvändig. Ingenjörsut-
bildningen behövde följa med i både samhällets och teknikens 
utveckling men det fanns fl era synpunkter på hur det skulle gå 
till. I en debattartikel i Teknisk tidskrift 1922, skriver Ingenjörs-
vetenskapsakademins verkställande direktör Axel F. Enström 
att ingenjörsutbildningen måste moderniseras och att ingenjö-
rerna behöver mera djup i sina studier för att kunna axla de nya 
uppgifterna. Färdigheter utanför det tekniska området måste, 
enligt honom, ”bli en självbildningsuppgift”.288

Mot denna uppfattning invänder Edvard Hubendick,  som 
samtidigt var tidskriftens huvudredaktör, bestämt. En utbild-
ning som inte utvecklas och följer med sin tid riskerar inte bara 
att stagnera utan också att gå bakåt när samhället omkring 
framskrider, menar han. En utbildning som endast fokuserar 
det tekniska löper inte bara risken att bli tråkig och icke attrak-
tiv utan även oinspirerande. Till slut riskerar den att döda det 
intresse och den kunskapstörst som fi nns hos teknologerna.289 

I artikeln avslöjas inte vilka beståndsdelar Hubendick  anser 
mest angelägna i en bildningsbetonad ingenjörsutbildning. 
En del ledtrådar hittar man dock i de inledande historiska och 
etiska exposéerna som han började varje föreläsningsserie med. 
Konceptet från den undervisning han bedrev fi nns bevarade på 
KTH:s teknikhistoriska bibliotek. Andra ledtrådar hittar man i 
några av hans övriga skrifter som jag nedan återkommer till.

Det bör kanske påpekas här att trots att Axel Enström intar 
en något pragmatisk ståndpunkt i denna artikel är han inte 
på något vis främmande för bildningsidealen som han med 
briljans själv representerar. Han drog sig nämligen inte för 
att krydda sina tal och föredrag med historiska och fi losofi ska 
utläggningar.290 Här talade han möjligen strikt rationellt ur 
de industriintressen han nu företrädde. Hubendick  avslutar 
artikeln genom att hänvisa till Christopher Polhem . Ingenjörs-
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utbildningen har allt sedan hans dagar varit stadd i en pågåen-
de utveckling i takt med det omgivande samhället. Det måste, 
menar han, så förbli så länge kulturen fortskrider.291 

Det är framförallt i en skrift kallad Skolan, sedd med föräldra-
ögon som Hubendick  tydliggör sitt pedagogiska program. Arti-
keln är baserad på hans egna erfarenheter som både elev och 
lärare. Den är en allmän vidräkning med skol- och utbildnings-
väsendet i stort. Han vänder sig starkt mot den korvstoppning, 
rigiditet, avsaknad av stimulans och utslagning av elever som 
inte passar in i systemet. Kort sagt allt det som enligt Huben-
dick berövar eleverna förmågan till eget, kritiskt tänkande, 
skaparkraft och studieglädje. Hubendick drar en analogi med 
tillverkning av fi oler. Prövar man tonen hos inte helt färdiga 
fi oler kan någon av dem ge en mycket bra ton, andra inte. Men 
när de är helt färdiga och fernissade kan någon av dem som 
tidigare inte lät bra nu ha den mest förträffl iga tonen. Så är det 
också med eleverna. På samma sätt som lärarna inte kan tala 
om vilka bland studenterna som blir genier ska de inte ta sig 
friheten att döma ut några som obildbara. Ingen, menar han, 
kan på förhand förutsäga framtiden.292 

Tredje uppgiften vid industrialismens sekelskifte293 

I Bragdernas män inom svensk teknik intar Christopher Polhem  en 
alldeles särskild plats bland de historiska förebilderna. Han står 
som den främsta förebilden för den moderne ingenjören, som 
genom att tillämpa vetenskaplig teori kunde lösa praktiska pro-
blem.294 Polhems modellkammare, Laboratorium mechanicum, 
som vid den här tiden var förvarad på en vind på KTH var som 
ett skötebarn för Hubendick . Dit tog han även sin egen son 
ibland för att visa modellerna. Hubendick insåg det historiska 
exemplets pedagogiska potential och var inte sen att använda 
det i sin egen undervisning.295 

Den bild som skymtar fram i det persongalleri som beskrivs i 
Bragdernas män inom svensk teknik, har stark idealiserad och natio-
nalistisk stil. De beskrivna personerna framställs som moraliska 
förebilder som ställt sina uppfi nningar ”till mänsklighetens, civi-
lisationens och de höga idéernas tjänst” utan tanke på personlig 
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vinning.296 Den bilden bestod av uteslutande män som tjänar 
som förebilder för unga svenska teknologer. Den återspeglar en 
historiesyn som vi delvis möter även hos Klason  och Cederblom  
och som var förhärskande kring sekelskiftet 1900. 

Hubendicks omfattande produktion av populärvetenskap-
liga texter vittnar om hans folkbildande strävanden. I skriften 
Fiske båtsmotorns konstruktion, skötsel och vård går han systematiskt 
igenom hela motorns principer, konstruktioner och funktioner. 
För att förklara förbränningsmotorns princip tar han analogin 
med en kanon som skjuter i väg en kula för att sedan överföra 
det till cylinderns roll i fi skebåtsmotorn.297 I samma skrift drar 
han in en annan analogi mellan människan och en båtmotor. 
”En människa”, säger han,” som lämnas utan mat och dryck utan 
skydd mot väder och vind och vilken ej får tillfälle att vårda sin 
kropp och hålla densamma fri från skadliga insekter och smuts, 
blir snart olustig, lämnar ett dåligt arbete och blir slutligen sjuk 
och oduglig. På samma sätt är det med en maskin …”298 Med 
denna analogi inleder han kapitlet om motorns skötsel.

Hubendicks fl itiga användning av metaforer och analogier 
för att förklara tekniska konstruktioner i både populärveten-
skapliga och övriga texter vittnar delvis om hans bildning och 
subtila pedagogiska förmåga. Han var lika framgångsrik som 
lärare som han var som forskare. Förutom sina arbeten med oli-
ka motorer, däribland en till den första svenska u-båten, ägnade 
han en hel del tid åt att forska och debattera de fossila bränsle-
nas ändlighet och skadeverkningar på naturen. Idag med facit 
i hand förstår man att han var långt före sin tid. I utredningar, 
skrifter och föreläsningar från 1910-talet och framåt uppmärk-
sammade han de fossila bränslenas miljö och resursproblem. 
Hans alternativ var spritmotorer, som han ansåg vara mycket 
miljövänligare.

Hubendick  var aktiv på många fronter samtidigt. Det var 
också i ett av de två laboratorier han ledde, som han genom-
förde prövningar och experiment för forskningsändamål.299 
Det var till exempel i dessa laboratorier och under Hubendicks 
ledning, som Carl Munters och Baltzar von Platens försök 
med kylaggregaten utfördes. De ledde så småningom till det 
moderna kylskåpet.300 
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Vad har praktiken för betydelse för 
undervisningen?
Med sina sexton år som framgångsrik konstruktör på olika pro-
jekt inom industrin hade Edvard Hubendick  en klar bild av den 
praktiska världen han var satt att undervisa om. I kombination 
med hans andra perspektiv kom denna erfarenhet att bli en 
ovärderlig tillgång för hans teknologer.

Hans förtrogenhet med förbränningsmotorer innefattade 
alla konstruktionsstadier, från idé, via planering, utveckling, 
och konstruktion till användning av motorer.301 Denna förtro-
genhet och behärskning av ämnesfältet gör, utan tvekan, hans 
undervisning både konkret och intressant. Oavsett var eller hur 
han inleder ämnet kommer nya infallsvinklar att berika hans 
undervisning och göra den levande.

Förutom de personer som beskrivs i Bragdernas män hade 
Hubendick  även andra förebilder. Hans lärare Cederblom , som 
jag presenterade tidigare, var en av dem. I en introduktion till 
en av Cederbloms böcker skriver Hubendick: ”för dem, hvilka 
haft lyckan att äga Cederblom till lärare eller samarbeta med 
honom kommer han alltid att framstå såsom en lysande före-
bild, ej blott såsom ingenjör och vetenskapsman utan framför 
allt såsom människa och en helgjuten karaktär”.302 De egenska-
per som Hubendick med rätta tillskriver Cederblom är några 
av dem han själv eftersträvar och värderar högt. Det var den 
sortens hållning, hans utläggningar om ingenjörens roll i sam-
hället, som genomsyrade hans föreläsningar.

Att förebildligt deklarera sin syn på samhället, kunskapen, 
och medmänniskor är ett sätt att tydliggöra sin hållning och det 
han står för. Det är kanske på det sättet som etiken i ingenjörs-
utbildningen framgångsrikt kan bedrivas. När teknologerna får 
möta människor av kött och blod som visar vad de står för, får 
de själva avgöra vilka exempel de väljer att följa. Akademiska 
kurser i etik där teknologer lär sig abstrakta jämförelser mellan 
fi losofernas begrepp i etik och moral är döda och saknar den 
nerv som engagerar.
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Mästare och dialog
Med rätta kan man ställa sig frågan: Om dialogseminariet är 
ett sätt att utveckla skickligheten i undervisningen hur har då 
de tidiga mästarna kunnat utveckla sitt mästerskap utan det?

Självklart är det en berättigad fråga. Men tittar vi på de käl-
lor som står till hands upptäcker vi ändå ett intressant mönster. 
Dialogen om de två världssystemen till exempel vittnar om att 
Galilei  har den djupa insikten om att genomgående använda sig 
av ett montaignskt perspektivskifte i form av ett ”å ena sidan 
och å andra sidan”.303 Detta ständiga perspektivskifte som 
dialogen bygger på är ingen tillfällighet. En sådan insikt växer 
inte fram i all hast utan är frukten av en långvarig och insikts-
full bildningstradition. Galileis direkta referenser till antikens 
mästare som Aristoteles  och kanske särskilt Platons dialoger 
gör detta klart för oss.

Just användningen av dialogen där fl era röster med sins-
emellan skilda ståndpunkter bereds plats och gör sig hörda 
i dialogen är något som även Polhem  använder sig av i sina 
dialoger.

Descartes  å sin sida har ägnat decennier åt refl ektionen kring 
kunskapen. Något som fi ck honom att lämna bokstudierna och 
förde honom i många år vida omkring, där det centrala var 
möten med människor och refl ektion över erfarenheter. Den 
människokännedom som kommer till uttryck inte minst i hans 
Avhandling om metoden visar djupare insikter om kunskapens 
mångfald.

För Johan Cederblom , Peter Klason  och Edvard Hubendick  
har de alla i olika texter refl ekterat på ett djupgående sätt över 
sin lärargärning, teknologernas kunskapsbildning och deras 
roll och ansvar i samhället. Deras insiktsfulla refl ektioner är 
ingenting som växer fram utan åtskilliga och medvetna dialo-
ger med teknologer, kollegor och förebilder. Deras tid präglas 
också av en tätare dialog mellan mästare och lärlingar. Inne-
bördsmättade berättelser är dess form, något som vårt informa-
tionstäta samhälle och i många avseenden hela den abstrakta 
och industrialiserade utbildningen, nästan helt saknar. Det är 
bland annat som en arena för återupprättelse av denna förlo-
rade samtalsform som dialogseminariet är tänkt att fungera.



1636. Förebildliga lärarstilar

Sammanfattning – tradition och utveckling

Några av de viktigaste lärdomarna som de beskrivna förgrunds-
gestalterna förmedlar till vår tid har jag redan behandlat i 
anslutning till beskrivningen. Låt mig avslutningsvis nämna 
ytterligare några drag som i viss mån är gemensamma för prak-
tiskt taget alla. 

Jag tar min utgångspunkt i ett samtal som jag för några 
år sedan hade med en matematiklärare på KTH. Han gjorde 
klart för mig att han tyckte att det var oväsentligt hur tidigare 
matematiker hade arbetat eller resonerat när de tagit fram sina 
lösningar. Det viktigaste, ansåg han, var att räkna sig fram till 
forskningsgränsen för att själv kunna lämna ett bidrag.304

Erik Cederblom , Peter Klason  och Edvard Hubendick  som 
vi har stiftat bekantskap med i detta kapitel refl ekterar alla 
kring sin egen praktik med hjälp av förebildliga föregångare. 
För Cederblom är det Rydberg och senare Emerson. För Kla-
son Platon  och Sokrates och för Hubendick Polhem,  bara för 
att nämna de viktigaste. Alla representerar de ett synsätt som 
på ett organiskt sätt kombinerar den matematiskt naturve-
tenskapliga och den tekniska kunskapens universella räckvidd 
med det konkreta i att lyfta fram enskilda historiska samman-
hang och de människor som har befolkat den och bidragit till 
kunskapsuppbyggnaden. Denna kunskapsteoretiska ansats där 
kunskapsperspektiven berikar varandra är en av nycklarna till 
skickligheten. 

Ett annat drag som förekommer hos alla tre, men som 
uttryckligen särskilt är bevittnat hos Cederblom,  är deras skick-
lighet att förmedla sitt kunnande. Den estetiska känslan för 
språket och inlevelseförmågan vittnar om en djupare bildning. 
Kombination av konkreta och abstrakta förklaringar, vänlighet 
samt etiska ställningstaganden gör dem till utmärkta förebil-
der.305 Trots att källtexterna är fragmentariska återspeglar de 
ett mönster som ter sig rätt tydligt för den som har förtrogen-
het med lärarens yrkeskunnande. 

En som har förstått det konkreta och målande, inte enbart 
det abstrakta språkets avslöjande betydelse för skickligheten, 
är lundafi losofen Hans Larson. Han gör oss medvetna om 
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språkets betydelse för att klargöra och strukturera stoffet för 
studenterna. Liknande bilder möter vi i överfl öd hos många 
lärare vi har lärt känna i föregående kapitel. Låt mig ge några 
exempel. Galilei  använder sig av metaforen naturens bok, som 
man bara förstår om man behärskar matematiken, det språk 
med vilken den är skriven. Liknande analogi ger Descartes  då 
han bestämmer sig för att överge alla böcker som han hittills 
har läst för att endast lita på den kunskap som han fi nner i 
världens bok. Polhem  talar om det mekaniska alfabetet som man 
måste behärska för att likt poeten kunna skriva de fi naste 
dikterna. Cederblom , Klason  och Hubendick  använder som 
vi har sett en rik fl ora av metaforer, exempel och analogier. 
Metaforer i denna begränsade samling visar vilken potential 
dessa har kraft att skapa. De befi nner sig långt ifrån de vilsele-
dande och begränsande metaforer och analogier som används 
idag, kunskapsöverföring, kunskapens legobitar som ska fogas sam-
man eller hjärnan är en dator är några av dem som fl orerar i 
många studiemiljöer. Den anda av bildning och engagemang i 
undervisningen kombinerat med framgångsrik forskning och 
erfarenhet av ingenjörspraktik, som Johan Cederblom, Peter 
Klason och Edvard Hubendick representerar, har under lång 
följd av decennier tryckts tillbaka av en nästan ensidig fokuse-
ring på forskningen. 

Valet av metaforer utgör en form men är samtidigt ett inne-
håll. De är utkiksplatser som, paradoxalt nog, gör det möjligt 
för studenter att överblicka det de än så länge inte riktigt fullt 
förstår. Det utgör en av bildningens många verksamma sidor. 
Det är bland annat i den intuitiva metaforens och analogins 
ordnande kraft som naturvetenskapen möter humaniora.306

Vem som helst kan göra anspråk på att kunna bedöma lärar-
skickligheten. Men utan kännedom om den tradition den är 
sprungen ifrån kan man inte avgöra vem som är originalet och 
vem som är kopian. Inte vad som är en uppfi nning och vad som 
är avbildning och inte heller vad som är geniets drag eller vad 
som är ren tur i uttrycket. Det är endast när det fi nns konsistens 
i handlingen som man kan tala om skicklighet. Men när denna 
konsistens höjs upp till en stil blir det konst. Därför, menar jag, 
existerar ingen stil utan konst och heller ingen konst utan stil. 
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Eller som Oscar Wilde  så träffande uttrycker det: ”Där det inte 
fi nns någon stil måste allt tal om normer vara meningslöst”.307 
Har man inte denna stil är det svårt att se den hos andra.

Genom en gedigen förankring i vetenskapen, en livslång 
erfarenhet i såväl den praktiska forskningen som undervis-
ningen och en omfattande bildning visar Johan Cederblom , 
Peter Klason  och Edvard Hubendick  den naturvetenskapli-
ga och tekniska kopplingen till förgrundsgestalterna Galilei , 
 Descartes  och Polhem . Deras viktigaste uppgift är att de står 
som mönster exempel när vi strävar efter att utveckla lärar-
skicklighet. 
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7. Mästarlära

Kan man lära sig människokännedom? Ja; några kan det. Men 
inte genom en undervisningskurs utan genom ’erfarenhet’. – Kan 
en annan därvid vara en persons lärare? Javisst, han ger honom då 
och då den riktiga vinken – så ser här ’inlärandet’ och ’utlärandet’ 
ut – Vad man lär sig är ingen teknik; man lär sig riktiga omdömen. 
Det fi nns också regler, men de bildar inget system, och bara den 
erfarne kan använda dem riktigt. Till skillnad från räkneregler. Det 
svåraste är här att låta obestämdheten riktigt oförfalskat komma till 
uttryck.308

Ludvig Wittgenstein 

 

Inledning – att växa in i praxisgemenskapen

Martin Grimhedens avhandling handlar delvis om projektar-
bete i mekatronik. Studentgruppens storlek brukar vanligen 
vara kring tjugofem personer i internationella grupper. Under 
disputationen höll opponenten med om att det är en överläg-
sen men exklusiv form av undervisning.309 Han ville därför 
gärna att Martin skulle ge honom svar på vad han själv kan göra 
när han möter grupper på tre hundra teknologer i de inledande 
kurserna.

– Hade du varit KTH:are hade jag rekommenderat att du 
gick en kurs i högskolepedagogik, svarade Martin. Det fi nns 
många lärare på KTH som ger lysande föreläsningar även för 
stora grupper. En av dem är Henrik Eriksson, han har fått 
många utmärkelser som Årets lärare. Han brukar inte förbereda 



1677. Mästarlära

sig så mycket inför föreläsningarna och har inga anteckningar 
heller. Martin berättar att han har ett förhållande till honom 
som lärling till mästare. Han har varit på många av Erikssons 
föreläsningar och det visar sig att han kan få hur många tek-
nologer som helst intresserade av det han undervisar om. Vare 
sig det nu handlar om matematik eller datalogi som är hans 
huvudsakliga ämnen.

Hans hemlighet, menar Martin, är att bland annat göra 
ämnet levande genom att ta exempel från verkligheten och 
hålla en klar och tydlig struktur så att föreläsningarna blir över-
skådliga och inspirerande för studenterna. ”Genom att besöka 
hans föreläsningar har jag fått en känsla för den stämning han 
skapar, den rytm han håller och den närvaro han har under 
föreläsningarna. Efteråt kunde vi sitta och refl ektera över hur 
föreläsningarna var”, säger Martin Grimheden.

Det var ett kort men kärnfullt svar Martin lämnade till den 
något förstummade opponenten. Martin hade inte bara svar på 
hur föreläsningar kan göras bättre utan även på hur man skolas 
in i yrkeskunnandet.

Mästarlära som Martin refererar till är en gammal form av 
kunskapstillägnelse. Den hör till medeltidens skråväsende och 
hade normer för kunskapsutveckling i alla stadier lärling, gesäll 
och mästare. De första universiteten i Bologna växte upp i denna 
miljö på 1100-talet och var ett skrå av lärare och studenter mest 
inriktade på att utbilda jurister och medicinare.310 Begrepp 
som Magister, handledarsystem likaväl som disputation fi nns 
ju kvar i den akademiska världen än idag som vi senare ska se. 
Men innan dess, låt mig ge några exempel på miljöer där denna 
tradition i någon mån lever kvar än idag med tydligt igenkänn-
bara strukturer: hantverk, musikundervisning och projektkur-
ser, forskarutbildning och inte minst praxisstudier.

Det första är till för att vi ska få en uppfattning om vad 
mästarlära kan innebära i sin ursprungliga miljö, hantverket. I 
musikundervisningen därför att den har behållit det traditio-
nella mönstret från mötet mellan lärling och mästare, och i den 
akademiska miljön med projektkurser för att se en tillämpning 
i grundutbildningen, för att sedan avsluta med forskarutbild-
ning på högskolan där detta mönster är ännu tydligare.
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Bilder av mästarlära – Båtbyggar-Gösta

I sin bok Lilla arbetets ära berättar konstsnickaren Thomas 
Tempte  om båtbyggaren Gösta Johansson i Kungsviken på 
Orust.311 Gösta har arbetat med båtbygge hela sitt liv. Som ung 
gick han i lära hos sin far och arbetade senare på olika varv i 
Bohuslän. Vid faderns tidiga bortgång fi ck han rycka in och ta 
ansvaret för varvet. I början på 1940-talet byggde han ut varvet 
och som mest var det sju anställda som arbetade i verkstaden. 

Gösta är den siste i en släkt där alla varit båtbyggare. Efter 
pensionen 1978 kunde han ta emot några lärlingar för att låta 
yrket, som var på utdöende, leva vidare. Han blev mästare för 
fyra lärlingar. Gösta var specialiserad på en viss typ av båtar. 
Med små och få redskap kunde han bygga båtar upp till tjugosju 
fot, en kraftig julle [sic] som kunde användas både som fi skebåt 
och fritidsbåt. Det var fl era års väntetid för en sådan båt och 
alla han tillverkade blev sålda. När han nu har blivit mästare 
har hans yrkeskunnande fått en ny dimension. För sina lär-
lingar försöker han berätta om ett yrke som han under ett helt 
liv bara utfört, i stort sett helt tyst. Det är kunderna som avgör 
kvalitén på hans båtar och ryktet sprider sig. Han bygger dem 
endast i ek som är så harts- och garvsyremättat så att endast 
under synnerligen extrema omständigheter kan röta angripa 
trävirket. Göstas arbete präglas av en rytm som inte tillåter jäkt. 
Finns det sådan, så försiggår det inom honom när han arbetar 
upp sina beslut. Så här noterar Tempte :

Gösta verkar planlöst trampa runt i verkstaden, tittar på ovidkom-
mande saker, står stilla långa stunder, kommenterar något verktygs 
placering, tittar på vädret/…/Han går ut och river bland virke eller 
bara tittar. Bedömer, taxerar och avväger. Slutligen har han bestämt 
sig /…/ Han hummar och mäter, gör markeringar med timmerpen-
nan /…/ kontrollerar sina tankars riktighet. Han gör styrbords och 
babordsämnen samtidigt /…/ [med] lämplig bredd och kurva.312

Flera moment pågår samtidigt. Plankorna ska fasas för att passa 
in i varandra. De ska ha rätt böjning för att efter den känsliga 
basningen bli mjuka och passa in på sin plats.

Göstas råd till lärlingar är inte tabeller och system utan 
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bedömning, närvaro med sinnet, uppträning av ögonmått, 
”utgå från det du ser och tänk hela tiden framåt. Alla linjer ska 
vara rena och harmoniska, inga kulor på linjerna som stöter 
ögat.” Varje bords uttagande ur virket, utformning och fastsät-
tande i skrovet är en födelseakt, säger Tempte .313

Frågar man Gösta kommer svaren efter en liten paus. Det är 
inte så att han inte tänkt på frågan tidigare men han funderar 
på hur han ska uttrycka sig. Ofta svarar han genom att visa vad 
han menar. De små kommentarerna får fylla i för att förklara 
det som inte syns. Då och då drar han en historia om en hant-
verkare som bar sig åt på annat vis, och därför blev det fel. Erfa-
renheten i Göstas yrkeskunnande märks i hans sätt att ha hela 
den aktuella båten ”i huvudet”, att ha grepp om helheten. Han 
vet hur varje moment är beroende av det föregående och tar 
hänsyn till speciella omständigheter. För utomstående omärk-
liga detaljer följer han upp under hela tillverkningsprocessen.

Lärling, mästare och barockmusik

Den här novembereftermiddagen repeterar lärare och studen-
ter tillsammans ett stycke av Telemann på Musikhögskolan.314 
Ett stycke som ingår i ett praktikprojekt som Collegium Musi-
cum (CM) bedriver i samarbete med Drottningholms Barock-
ensemble. Det är det första mötet inför denna produktion, 
där för är inte arbetet utformat som en vanlig lektion utan 
snarare som en repetition. Tre av CM:s lärare medverkar i tan-
dem-repetitionen, medan studenterna hänger på och på så sätt 
får uppleva hur en autentisk repetition går till. 

Inledningsvis spelar ensemblen hela stycket igenom för att 
ha ett underlag att utgå ifrån. Notskriften är som bekant inte 
uttömmande på något sätt utan utgör den grund som alla har 
gemensamt. Clas Pehrsson , professor i musik och fl öjtist, som 
leder repetitionen, tar initiativet och påpekar att det är för 
många bud. På ett ställe är det åttondelar som kutar omkring 
och på ett annat simmar man omkring. Han föreslår därför en 
genomgång för att komma fram till hur noterna mer samstäm-
migt ska tolkas. 

Ann Wallström, fi ollärare, fyller på listan av metaforer och 
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noterar att oboerna har en förkärlek för att binda tonerna 
vilket gör det svårt för de andra att veta när de ska komma in. 
Hon föreslår därför att de ska klippa för att få lite luft mellan 
tonerna så att spelet blir tydligare. 

Bruket av diffusa metaforer och omskrivningar tydliggör 
paradoxalt nog en exakthet som de själva är allt annat är bärare 
av. För studenterna tjänar det också som ett mönster för hur 
samtalet mellan yrkesmusiker går till. En färdighet som studen-
terna, enligt Clas Pehrsson , saknar i början av sina studier och 
därför misslyckas med att själva leda sina egna repetitioner. Till 
stor del är tolkningen av notskriften en förhandling som måste 
ske med takt och känsla om den alls ska leda framåt. Tysta föl-
jer studenterna samtalet med stort intresse. 

Vid ett par tillfällen påpekar dock både fl öjt- och oboestu-
denterna försynt felaktigheter för sina lärare och dessa tar 
emot rättelsen tacksamt. Under genomspelningen tycker Clas 
Pehrsson  efter ett tag att ett av ackorden inte stämmer riktigt 
som det ska. Han vill därför att alla ska spela om det. ”Jag hör 
ett ess” utbrister han, ”och där ska det absolut inte vara”. Tyst 
säger Magnus, en förstaårscellist: ”det var jag”.  

I denna repetition pendlar diskussionen mellan det förhand-
lingsbara och det icke förhandlingsbara i uppförandet av musi-
ken. Intonation och rytmik hör till den senare gruppen medan 
bindning och uttrycket hör till den förra. I en verklighetstrogen 
repetition, som denna är, får studenterna inte bara lära sig sina 
mästares stilar när de trakterar sina instrument, utan även 
deras förhållningssätt till både musiken och musiker. 

Vid ett annat tillfälle är det Ann Wallström som leder 
lektionen med en grupp bestående av studenter från alla års-
kurser. Trots att studenterna ingår i en och samma grupp är 
deras musikaliska förhållande till läraren helt olika. Studenter 
från årskurs ett, till exempel, är hållna i stramare tyglar för att 
sedan under det sista halvåret av utbildningen arbeta mer som 
kollegor med läraren.

Efter en första genomspelning av stycket visar det sig att 
gruppen inte kommit mycket längre än den förra lektionen. 
Ann Wallström bedömer att de inte kan ha lagt ner tillräckligt 
mycket tid på repetitionen. Till skillnad från studenter i många 
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teoretiska ämnen kan inte musikstuderande, som vi märker, 
skjuta upp övningen till kort före konserten. Varje lektion eller 
repetition är ett obönhörligt tillfälle där även de minsta styrkor 
och svagheter läggs ut för beskådande. Denna lektion är inget 
undantag. Men trots att Ann är besviken på att det inte hänt 
särskilt mycket sen sist lyckas hon behålla en entusiasmerande 
attityd lektionen igenom. En ordlös dialog pågår hela tiden. 
Det är genom instrumenten och musiken hon kommunicerar. 

Huvudpoängen med denna barocklektion handlar om distink-
tionen mellan den franska och den italienska stilen i barock-
musik. Med fi olen visar Ann vad hon menar. Det italienska 
sättet att spela är en kaskad av eruptioner, säger hon, det är ett 
uttryck för dålig smak eftersom det är så på. Medan det franska 
sättet är mera tillbakalutat, det utnyttjar rymden utan att sacka 
efter i tempot. Om det italienska sättet kan sägas vara prosa är 
det franska sättet mer poesi, menar hon. Att kontrastera den 
italienska och den franska spelstilen mot varandra är ett effek-
tivt sätt att lära studenterna se skillnader. Det är bland annat i 
jämförelsen som seendet skärps och skapar lärande. Det verkar 
gå hem hos studenterna.

Under spelning dirigerar Ann Wallström och hejar samti-
digt entusiastiskt på, ”Bravo! Bravo!” Varje gång hon stoppar 
spelningen för att förklara vad hon tycker de ska göra får fi o-
len ta vid i språkets gräns och visa vad hon menar. Uttrycket 
i musiken som spelas ska vara övertygande, säger hon. Det 
ska vara Carmen-aktigt för att nå fram till åhöraren och skapa 
magi. Gruppen får spela vidare men blir åter stoppad av Ann 
när hon märker att studenterna sackar av för mycket. Den här 
gången vill hon att studenterna ska förstå hur viktigt det är 
att hålla tempo. Då kom berättelsen om Anders Loguin och 
Radiosymfonikerna, som jag berättade om tidigare, väl till pass. 
Men det är mänskligt avslutar Ann Wallström: ”Står man i en 
inspelningsstudio och spelar på det sättet kommer skivprodu-
centen att säga: Bryt! Ni slutar inte samtidigt. Det är inget man 
kan dividera om. Det är lika bra att vi slipar detta här och nu”, 
tillägger hon. 

Små berättelser från yrkeslivet som överförs från mästare 
till lärling har stor betydelse i förmedlandet av kunnandet och 
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kvaliteten i yrkeslivet. Saknar man den praktiska yrkeserfa-
renheten som lärare, har man inte dem. Risken är då stor att 
undervisningen blir abstrakt och utan anknytning till verklig-
heten, kanske inte övertygande heller. Berättelserna förmedlar 
entydigt mästarens syn på kvalitet. Det är fråga om smak och 
känsla som sitter i ryggmärgen. Det är de här små berättelserna 
som själva bär yrkeskunnandet inom en yrkeskår. De gör också 
undervisningen levande och trovärdig. 

Att med berättelser skapa en situation där studenten sätts 
in i sin framtida yrkesroll och där specifi ka kunskaper är avgö-
rande för om man ska klara av sin uppgift eller inte är en klart 
motiverande faktor för lärandet. Det är inte läraren som vill 
att de ska sluta spela samtidigt utan skivproducenten. Har 
studenten tillfälligt tappat bort målet med högskolestudierna 
kan dessa berättelser, på ett åskådligt sätt, bättre än något 
annat aktualisera yrkeslivets krav. Inget är mer effektivt och 
mer övertygande för att förmedla denna känsla än en detaljrik 
berättelse från verkligheten. 

Till skillnad från studenter i teoretiska utbildningar är musik-
studerande få i varje grupp och har därför en tätare kontakt 
med lärarna. De känner varandra rätt väl och följaktligen kan 
lärarna hela tiden ge en mer personlig och tätare återkoppling 
som tar hänsyn till studentens förutsättningar och situationens 
krav. Man kan inte säga till gruppen: ”Det är för dåligt. Gå 
hem och öva, när man vet att det i gruppen sitter en student 
som tycker att det är så obehagligt att spela upp att hon skakar 
i hela kroppen. Det skulle knäcka hennes självförtroende. Med 
en sådan student kan man inte gå på, det går inte. Åtminstone 
vill inte jag göra det”, kommenterar Ann efteråt.

Praxisstudier på KTH

Praxisstudier genomfördes på samma sätt på Tekniska Hög-
skolan som på Musikhögskolan. Tre lärare deltog, var och en, 
med två undervisningstillfällen, Henrik Eriksson hade föreläs-
ningar, Martin Grimheden övningar och Axel Ruhe muntliga 
examinationer i sina respektive ämnen. Som framgick tidigare 
deltog alla i planeringen och delgav sina synpunkter. Alla var 
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också med under lektionen och slutligen hade vi en träff efteråt 
för att refl ektera över vad vi hade varit med om. 

Mekatronik med Martin Grimheden

Martin Grimheden höll en lektion i mekatronik tidigt en maj-
dag. Strax före klockan åtta på morgonen hade de första tekno-
logerna anlänt till en sal för tjugofem personer och lagt väskor 
och jackor på stolar för att markera att de var upptagna. Några 
av dem som kom sist var därför tvungna att hämta stolar från 
angränsande salar för att kunna få plats. Vid det här laget hade 
Martin redan hunnit skriva målen för lektionen och dukat fram 
en del stenciler och kopplingsscheman att dela ut senare.

Prick kvart över åtta hälsade Martin Grimheden alla väl-
komna och började gå genom målen för dagens lektion. Han 
visste på förhand att några teknologer hade kört fast i en labo-
ration. De höll på med att programmera en datormus. Denna 
lektion var upplagd bland annat för att bringa klarhet i de 
svårigheter de hade mött. 

– Jag vet, säger han, att målen ser krångliga ut. Men om nit-
tio minuter när den här lektionen är klar kommer vi att förstå 
allting så att ni klarar era laborationer.

Martin inleder med en kort repetition av den föregående 
lektionen innan han går över till dagens ämne. Han börjar med 
att analogiskt förklara vad dagens två huvudbegrepp Multip-
lexer och Demultiplexer egentligen är. Den förra kan beskrivas 
som någon slags järnvägsväxel och den senare skulle till exem-
pel kunna användas för att tända lysdioder i en tunnelbanes-
kylt. Lugnt och metodiskt går han sedan igenom deras tekniska 
egenskaper och hur de kommunicerar med en dator. 

Trots det tekniskt massiva innehållet är det en lugn rytm 
som präglar lektionen. Pauserna i Martin Grimhedens fram-
förande, hans lugna sätt att sudda bort tavlorna och ibland till 
och med hans sätt att med handen på hakan betrakta det han 
själv nyss skrivit lite som för att bestämma nästa steg, ger tek-
nologerna en välbehövlig andningspaus. Nu hinner de skriva av 
och refl ektera över vad de själva gör. När två minuter återstår 
av lektionen sätter Martin punkt. Han repeterar snabbt vad 
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han har gått igenom under dessa två lektionstimmar och avslu-
tar med att säga: ”Då har vi nått dagens mål”. En teknolog vill 
försäkra sig om att ha förstått en viss detalj och det bekräftar 
Martin. ”Nu kan ni lösa laborationsuppgiften. Kör ni fast”, 
säger han, ”får ni ta kontakt med mig”.

Numerisk analys med Axel Ruhe

Axel Ruhes muntliga examinationer bygger på ett antal labora-
tioner som teknologerna redan har gjort och skickat till honom. 
Tillsammans med en kollega ställer Axel Ruhe ett antal frågor 
kring laborationerna i numeriska metoder till teknologerna. Av 
kursens fyrtiofem studenter är det sju som har valt att inte gå 
upp på den muntliga examinationen. Det visar att det är långt 
ifrån alla teknologer som tycker att det är en enkel form av 
examination. Studenterna får själva välja om de vill examineras 
ensamma eller tillsammans med någon annan.

Laborationsexemplen är konkreta men för den muntliga 
tentamen måste teknologerna kunna svara på frågor kring sina 
lösningar och bedöma lämpligheten att använda vissa metoder 
framför andra eller peka på styrkor och svagheter i de valda 
metoderna. Axel Ruhe är medveten om att det krävs en god 
kontakt med teknologerna för att muntliga examinationer ska 
fungera väl. Man märker på en del teknologer att de upplever 
situationen pressande. En av dem uttryckte också att det var det 
värsta han varit med om på KTH. I ett normalt samtal fi nns det 
praktiskt taget ingen betänketid. Har man inte direkt fått en 
association är det lätt att man drabbas av tomhet eller som en 
teknolog uttryckte det: ”Det står helt stilla”. När examinatorn 
sitter och väntar på ett svar är det lätt för teknologen att känna 
sig tom. Ett examinationstillfälle tar ungefär femton minuter. 
Tiden mellan varje examinationspass använder Axel Ruhe och 
hans kollega till att sammanfatta sina intryck och sätta enskilda 
betyg på teknologernas prestationer.

Vid refl ektionen över examinationstillfället kom det fram att 
det kändes orättvist att en ensam teknolog ska examineras av 
två professorer och att det kan upplevas som stressande att hålla 
ögonkontakt med två personer samtidigt. Det är också viktigt 
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att man ställer enklare frågor i början av sessionen och ger 
mycket beröm för att skapa en avspänd atmosfär. Axel tycker 
att man som teknolog borde komma till den muntliga examina-
tionen och försöka även om man inte är helt säker på att man 
behärskar allting, det kan vara ett tillfälle att lära sig. Som en 
teknolog påpekade: ”Det där har jag missförstått. Skönt att få 
klart för sig vad det innebär”

Långt senare berättade Håkan Kullvén att Axel Ruhes munt-
liga tentor är en av de praktiker som gjort störst intryck på 
honom. Numera har han själv ingen annan examination än 
hemtentor med påföljande muntliga förhör.

Dubbelintegraler med Henrik Eriksson

Det sista undervisningstillfället i denna serie är en av Henrik 
Erikssons föreläsningar. Jag väljer en föreläsning i matematik 
för teknologer i årskurs två på datavetenskapslinjen. Den hand-
lar om differential- och integralkalkyl.315

När föreläsningen börjar kvart över tio denna fredag är det fl er 
än etthundratjugo studenter, i princip hela årskursen, som sitter 
samlade i mitten, runt katedern, i en sal som rymmer femhundra. 
Sin vana trogen har Henrik Eriksson redan hunnit skriva målen 
för dagens föreläsning. En femuddig stjärna markerar varje mål:

✩ MAXoMIN med två bivillkor
✩ Repetition av kedjeregel, riktningsderivata, Taylor-
  utveckling
✩ Dubbelintegraler.

Henrik Eriksson står kvar en stund vänd mot tavlan och ser 
ut att tänka medan han sakta ritar en oregelbunden ram runt 
målen. Tre prickar i hörnen och ett hundöra ger målen illu-
sionen av att vara skrivna på ett gammalt papper uppsatt med 
spikar på en plankvägg. Utan att vända sig om fortsätter han att 
rita på tavlan. Tre streckgubbar blir det till slut, en stående, en 
liggande och till höger om dessa, ett stycke därifrån, en till. Nu 
är klockan kvart över tio och Henrik Eriksson vänder sig om. 

– God morgon fl ickor och pojkar. 
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Han börjar med att meddela gruppen hur fördelningen av de 
kommande avsnitten har planerats ihop med läraren i numerisk 
analys. Vissa avsnitt gör sig tydligen bättre i hennes kurs, som 
löper parallellt, medan andra blir bäst i Erikssons matematik-
kurs. Strax får vi en förklaring till de ritade streckgubbarna. En 
student hade lämnat en skriftlig fråga som uppföljning av förra 
föreläsningen. Han undrar hur stor den totala skatten som 
staten kan dra in blir. Den stående streckgubben på tavlan före-
ställer en som arbetar, den liggande en som inte har jobb och 
den tredje fi nansministern, för tillfället Pär Nuder. En uträk-
ning av ett antal ekvationer med bivillkor ger streckgubbarna 
en matematisk stringens. Till slut får vi svaret på hur stor den 
optimala skatten blir. ”Det här är vad nationalekonomin har 
sysslat med de senaste tvåhundra åren. Tillämpar man denna 
modell så kan det bli totalt fi asko. Det är därför bättre att över-
lämna det åt Nuder”. Därmed har Henrik Eriksson bifogat ett 
stycke kunskapssyn till sina förklaringar i förhållandet mellan 
matematik och nationalekonomi.316

”När man fl yger till New York från Stockholm och tittar 
genom fönstret så ser man ibland isbjörnar. Det tycker man är 
konstigt”, inleder Henrik Eriksson nästa steg i föreläsningen 
med. ”Hur kommer det sig att fl ygplanet tar en väg som lig-
ger närmare nordpolen? Är den kortare?” Exemplet ska belysa 
avsnittet, som handlar om Lagrange-multiplikatorer med två 
bivillkor, vilka måste ha minst tre variabler. Nu ritar Henrik 
Eriksson jordklotet på tavlan och drar linjer mellan de punkter 
som han så småningom ska använda för sina beräkningar. Även 
förklarande inslag mellan formlerna får plats. 

Plötsligt stannar han till när han skrivit ordet planet. ”Pla-
net”, säger han fundersamt. ”Det kan tolkas på minst tre olika 
sätt. Det har jag inte tänkt på”, säger han. ”Ett av bivillkoren 
är att fl ygplanet inte får ta sig fram i Stockholms tunnelbane-
system”, en humoristisk anmärkning som tydligen, av skratten 
att döma, uppskattas av teknologerna. Snart får studenterna 
föreslå en bokstav som ska användas till nästa variabel, varpå 
den används i uträkningen. Henrik Eriksson öppnar för frågor 
men det blir inga. Jag får en känsla av att poängen faktiskt gått 
hem hos teknologerna. ”Häftigare än så blir det inte i den här 
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kursen”, avrundar han avsnittet med. En sammanfattning av 
vad han hittills gått igenom i föreläsningen följer innan det blir 
dags för rast. 

Under hela rasten står Eriksson kvar vid katedern och sam-
talar med teknologer. Då och då går han till tavlan för att göra 
beräkningar avsedda för just den teknolog som ställt frågan. 
När två minuter återstår av rasten ritar han först en kvadratme-
ter på tavlan och sedan en halv och en tredjedel och så vidare. 
När andra lektionen börjar sätter han på overheadapparaten 
och lägger samma proportioner i olika färgade plastfi lmer och 
projicerar dem på den stora duken. Han undrar om man kan få 
in alla bitarna i en kvadratmeter. På tavlan skriver han sedan 
hur man matematiskt kan addera dessa areor. Plötsligt får han 
en idé men han vet inte om den fungerar; adderar man en 
minus en halv och lägger den till en halv minus en tredjedel 
och så vidare, då ska svaret bli ett. ”Om ni fi xar det här”, säger 
han till teknologerna ”så kan det bli en del i en doktorsavhand-
ling”.

Integraler får under resten av föreläsningen hjälpa till att 
beräkna tårtors ytor och volymer. Och derivator står för rikt-
ningar. ”Det är lätt att förstå vad Henrik säger”, sammanfattar 
en teknolog på väg till lunch ut från föreläsningssalen. 

I ett nötskal illustrerar undervisningstillfället praktiskt taget 
de fl esta vitsord som förekommer i motiveringen till att Henrik 
Eriksson blev vald till Årets lärare. Det är viktigt här att inte tro 
att min beskrivning fångar hela vidden av den känsla tekno-
logerna får med sig från föreläsningen. Ingen beskrivning kan 
som bekant restlöst återge verkligheten, det är alltid något som 
går förlorat.

 Med ett ständigt leende på läpparna ser Eriksson ut att tri-
vas med uppgiften som föreläsare. Han har inga anteckningar 
och får därför rikligt med tid att låta sin blick vandra fram och 
tillbaka över församlingen. Han tycks ha kontakt med var och 
en i salen. Han växlar hela tiden mellan det konkreta och det 
abstrakta, mellan helheten och detaljen, mellan det enskilda 
och det allmänna. Undervisningen blir levande med de kon-
kreta exemplen och den personliga berättarstilen. Kunskapen 
knyts till de människor som varit dess upphovsmän och vi får 
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oss en liten släng av bildning i förbifarten i datalogiföreläs-
ningen. En tillbakablick på teknikens roll i historien tydliggör 
kopplingen mellan tekniken och krigs- eller försvarsindustrin i 
den andra föreläsningen. Var Henrik Eriksson står när det gäl-
ler samhällets övergrepp på Alan Turing torde det heller inte 
råda någon tvekan om.317

Det innehåll som utgör huvudfokus i de här föreläsningarna 
har alla förutsättningar att framställas på ett vetenskapligt och 
distanserat sätt. Det är inte fallet här. Med humor och en god 
portion självironi gör Henrik Eriksson föreläsningstillfället till 
en avslappnad och njutbar tilldragning för teknologerna; ett 
sätt som är betecknande för hans undervisningsstil. En första 
kommentar till Henrik Eriksson vid ett senare refl ektionstill-
fälle av Martin Grimheden blev: ”Det var lika spännande som 
att läsa DaVincikoden. Du får det svåra att verka enkelt”. 

Det är just precis den känslan de få teknologer jag talade 
med i samband med föreläsningarna ger uttryck för. De kon-
kreta exemplen och deras förmåga att göra komplicerade sam-
band enkla skapar den lust som gör att teknologerna vill sätta 
igång och arbeta med uppgifterna direkt. 

 Vad som ligger till grund för en sådan praxis är inte helt 
lätt att säga. Det handlar först och främst om behärskningen av 
undervisningsämnets både djup och bredd. En färdighet som 
gör det möjligt att förenkla utan att förfalska. Men det handlar 
också om en refl ekterad människosyn och syn på omvärlden. 
Det handlar om nyfi kenhet och glädje att få dela med sig av sin 
erfarenhet till blivande kollegor och inlemma dem i en yrkes-
gemenskap. Dessutom vittnar det om en medvetenhet om hur 
man kommunicerar komplicerade sammanhang och får dem 
att se enkla ut. En nog så viktig egenskap som stärker tekno-
logernas självförtroende och ger dem lusten att ta itu med sina 
studieuppgifter. Det senare är vad Henrik Eriksson själv anger 
som det övergripande syftet med sin undervisning: att väcka 
studenternas intresse för ämnet så att varje föreläsningstimme 
genererar den energi som behövs för att teknologerna ska tala 
om ämnet i tio timmar. 

Det är lätt för en utomstående att efter ett sådant besök  dra 
slutsatsen att teknologerna under större delen av föreläsningen 
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sitter passiva och tar emot information utan att själva prestera 
något. På ytan är det också vad man kan se, men helt sant är det 
nog inte. En så här välfungerande föreläsning har potential att 
väcka teknologernas nyfi kenhet och tillhandahålla ett ramverk 
som gör studieområdet gripbart och därför överkomligt att ge 
sig i kast med. De initialsvårigheter som vi lite till mans ibland 
känner i kontakt med nya kunskapsområden är nog så viktiga 
att få hjälp med att komma över. En väl genomförd föreläsning 
ger associationer till erfarenhetsvärlden och stärker studenter-
nas studielust en bra bit på vägen.318 

Mästarlära och det akademiska lärandet

Vid ett samtal jag hade med en av KTH:s professorer hösten 
1998 berättade han om sin syn på lärande och undervisning. 
Han såg på undervisningen av doktorander som ett förhållande 
mellan lärling och mästare. Så här berättar han: ”Lärlingen gör 
ett arbete och visar mig det. Antingen tycker jag att det duger, 
då är det bra. Gör jag inte det så pekar jag ut vad jag tycker 
fattas och doktoranden får arbeta lite till för att åtgärda det 
bristfälliga”.319

Till en början tyckte jag att det var en ovanligt förlegad 
syn på lärande min samtalspartner hade. Men efter ett tag 
kom jag på mig själv att mer och mer tänka på vidden av det 
han egentligen sa. Jag kunde inte släppa tanken. Något i den 
pockade ständigt på uppmärksamhet. Det var inte förrän jag, 
nästan ett år senare, läste Maria Hammaréns avhandling inför 
hennes disputation som några bitar föll på plats. Så småningom 
insåg jag att hela Dialogseminariemiljön, med sin fokusering på 
refl ektion kring den erfarenhetsbaserade kunskapen, är något 
som i många avseenden påminner om mötet mellan lärlingar 
och mästare. 

Det är kanske just i forskarutbildningen som mästarläran 
uppvisar de tydligaste sambanden med det akademiska syste-
met. Förutom att varje handledare har ett fåtal doktorander 
att utbilda till forskare bygger forskarutbildningen dels på 
seminarier där doktorander får tillfälle att presentera sitt arbete 
och får återkoppling från kollegor, dels på deras deltagande i 



lärarens yrkeskunnande180

konferenser och publicering av artiklar i vetenskapliga tidskrif-
ter med referee-system, bedömare som avgör kvalitén i texter 
som presenteras. Det viktigaste syftet med återkopplingen är 
att doktoranden ska få möjlighet att förbättra sitt arbete. Hela 
forskarutbildningen kröns av en disputation som inte är något 
annat än ett kollegialt kvalitetssäkringssystem. Alla momenten 
återfi nns i mästarläran. 

Men hur har lärling–mästartraditionen kommit in i aka-
demin? Svaret är enkelt, dock inte givet. De första universi-
teten i Italien och Frankrike växte upp under den medeltida 
hantverkstraditionen där skråväsendet var dominerande. De 
första studenterna var då främst läkare och jurister. Universi-
tetens kvalitetskontroll liknade det som gällde för produktion 
av varor i verkstäderna. Skrået, som gemenskap, ansvarade 
för att inga undermåliga varor fi ck bjudas ut till försäljning. 
Många begrepp som fortfarande används inom akademin har 
sitt ursprung i skråväsendet. Magister till exempel betyder mäs-
tare och amanuensis betyder hantlangare. Själva ordet universitas 
betyder sammanslutning, vilket var ett annat ord för skrå på 
den tiden.

Ett av mästarlärans kännetecken är att lärandet är en bief-
fekt av arbetet. Lärlingens huvudsakliga uppgift är att utföra 
meningsfulla arbetsuppgifter i den riktiga världen. Hans eller 
hennes lärande är något som måste ske parallellt med för-
sörjningsansvaret, det är en inte alltför oväsentlig detalj. Till 
skillnad från dagens skola som ibland upplevs som ett som–
om–ställe, något som inte alls gynnar kunskapsbildningen och 
framförallt inte ansvaret för studierna, tycker en del lärare. 

I dagens högskoleutbildningar fi nner vi ibland inslag av 
praktik som förekommer i slutet av utbildningen. Läkarut-
bildningens allmäntjänstgöring (AT) som obligatorisk del i 
utbildningen är ett exempel. Tingsmeriteringen för jurister är 
ett annat exempel på praktik som är nödvändig för vissa kar-
riärvägar. 
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Utvärdering genom praxis

I motsats till mycket av det som sker i det akademiska läran-
det skiljer man inte kunskapstillägnelse och användning åt i 
mästarlära. Man lär det man ska lära sig genom att göra det. 
Lärlingen deltar i den verkliga tillverkningen av produkter i de 
moment som är lämpliga med avseende på ålder och kunnande. 
En skräddarlärling får kanske stryka klädesplagget innan det 
levereras till kunden. Ett mycket ansvarsfullt moment som 
kommer i slutet av hela tillverkningsprocessen.320 

Kvalitet i det arbete lärlingen får fram avgörs först av mästa-
rens granskning men också beroende av hur varorna fungerar 
i verkligheten i kundens normala användning. Tillverkar han 
fi oler, får yrkesverksamma violinister avgöra instrumentets 
kvalitet. Mästaren kanske uttalar sig om hållbarhet och kon-
struktion. Ett godkänt gesällprov är beviset på att man behärs-
kar yrkeskunnandet såsom det förmedlats av den mästare man 
har gått i lära hos. För att utvidga sina yrkesgränser är gesällen 
tvungen att bege sig på gesällvandring. Ofta bar denna vand-
ring ända bort till utlandet för att få inspiration och möta andra 
mästares stilar, en nödvändig grund för bildandet av en egen 
stil, precis som det är brukligt i många forskarutbildningar än 
idag. Inom akademin sker den slutgiltiga kvalitetskontrollen 
genom en offentlig disputation, ett slags gesällprov, som arv 
från skråtraditionen.321

Man skulle, för det första, kunna invända att mästarläran 
kan ha en begränsande inverkan på kunskapsutvecklingen då 
lärlingar och gesäller stannar kvar hos en och samma mästare. 
Gesällvandringen talar mot detta. Som vi tidigare såg vistades 
till exempel Christopher Polhem  själv utomlands i två år och 
hans förslag till den framtida utbildningsorganiseringen inne-
höll också ett inslag av liknande aktiviteter för blivande meka-
nici. Det var en nödvändig åtgärd för att då som nu försäkra sig 
om att det inhemska hantverket kunde mäta sig med det bästa 
i kulturländerna. Att arbeta vid gränsen för vad som går att 
åstadkomma innebär i princip alltid att man överskrider för-
väntningarna, gränsen för vetenskapen, och litar till konstens 
metoder, det vill säga intuitionen. En sådan praktik förutsätter 
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en skicklig yrkesutövning som inte väjer för analogier med 
andra kunskapsområden. Först då kan kunskapsutveckling av 
yrkeskunnandet bli verklighet. 

Det andra som man kan invända är att förhållandet mellan 
lärling och mästare långt ifrån alltid är idylliskt. Det kan vi än 
idag se exempel på. När det inte fungerar mellan handledaren 
och forskarstuderanden kan relationen ibland bli till en mar-
dröm för båda. Ibland med förödande konsekvenser för den 
enskilde. Flera handledare kan balansera detta asymmetriska 
förhållande och ge det nödvändiga stödet för att ro forsknings-
projekten i hamn. Men även när det fungerar är det viktigt att 
fl era synpunkter kommer fram och bryts mot varandra för att 
doktoranden ska kunna bilda sig en självständig uppfattning. 

Den tredje aspekten som jag skulle vilja diskutera hänger 
samman men den andra fast ur ett annat perspektiv. Det är 
självklart viktigt med förebilder när man som ung ska bilda sig 
en uppfattning om vem man vill bli. Det är dock lika riskabelt 
här som i det föregående att hänga upp alla förväntningar på 
en enda person, handledaren. I en praxisgemenskap är chansen 
större att relationen blir symmetrisk mellan olika handledare. 
Enskilda handlingar blir snarare förebildliga vilket stärker för-
utsättningarna och bidrar till utvecklingen av det kritiska tän-
kandet.

Utvärderingen av lärlingens och gesällens arbete, till slut, 
sker självfallet bäst genom praxis. Den akademiska disputatio-
nen kan här ses som ett gesällprov som bedöms av en grupp 
mästare inom skrået. Man ska dock inte förledas tro att det fak-
tum att något fungerar i praktiken garanterar hög kvalitet. En 
lärare som endast minnestränar gamla tentor, till exempel, kan 
få mycket positiva kursutvärderingar av studenter. Om denne 
med sin kurs har bidragit till teknologernas lärande på djupet 
och deras förmåga att kunna hantera okända problem är något 
som inte alls är säkert.322

Man kan ibland träffa på uppfattningen att mästarläran är 
en praktik som bygger på imitation och reproduktion och att 
den inte främjar skapande och kritiskt tänkande. Men det är 
möjligt att det är en missuppfattning av innebörden i kun-
skapsbildningen. På fl era områden går de imiterande och de 
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nyskapande momenten hand i hand. Språkinlärningen är ett 
ypperligt exempel på detta. Problemet är när de producerande 
momenten skiljs i tid och rum från det imiterande eller kom-
mer först långt senare, som de kan göra i många utbildningar, 
till exempel i många ingenjörsutbildningar där de tillämpade 
ämnena inte kommer förrän på slutet av en långvarig utbild-
ning. De kritiska momenten förmedlas inte alltid bäst genom 
att läraren talar om dem. Liksom etiken fi nns de ofta inbakade 
i själva yrkesutövningen.323 

Det förhållande mellan lärling och mästare, som Martin 
Grimheden inledningsvis i detta kapitel refererar till vid sin 
disputation, hänvisar bland annat till den redovisade dialog-
seminarieserien och den serie praxisstudier där han tillsam-
mans med Henrik Eriksson och Axel Ruhe ingick i en grupp. 
Uppgiften byggde på att alla var tillsammans vid planeringen, 
genomförandet och refl ektionen över varandras lektioner. Ett 
sätt att komma närmare det som fi nns i undervisningen men 
som inte, utan vidare, låter sig beskrivas verbalt eller på annat 
sätt. Nedan kommer jag att försöka förklara vad jag menar.

Praktiskt lärande

En av de svåraste konsterna människan lär sig är att behärska 
modersmålet. Det är något praktiskt taget alla lyckas med 
åtminstone funktionellt. Hur kommer det sig att alla lyckas 
lära sig det? En del av hemligheten ligger kanske i att män-
niskor tillägnar sig modersmålet enligt åtminstone tre princi-
per: Den situationsbundna, den praktiska och den dialogiska. 
Mästarläran som jag här diskuterar uppvisar samma mönster 
som tillägnelsen av modersmålet.

Situationsbundet – Den vardagliga språkanvändningen är till 
sin natur någonting som sker med bestämda människor som 
gör bestämda handlingar i konkreta situationer.

Praktiskt – Man lär sig språket genom att använda det i kon-
kreta situationer. Genom att vi använder språket rätt i konkreta 
situationer kan vi också göra oss förstådda. I annat fall blir vi 
uppmanade att förtydliga oss.

Dialogiskt – Dialog är språkets egentliga användning. Genom 
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dialogen tillägnar vi oss språket, utbyter erfarenheter, berättel-
ser, fantasier, idéer och inte minst fördomar. Vi ställer frågor 
när vi vill veta något. Var är saxen, kan vi fråga. På bordet, ekar 
svaret. Utan anledning är det ingen normal människa som går 
runt och informerar andra om att saxen ligger på bordet.324 I 
skolan råder en helt annan kultur. Den så kallade traditionella 
undervisningen är huvudsakligen monologisk. Jag menar inte 
att man inte kan lära sig något av den. Det beror på hur man 
genomför den.325 Men i huvudsak ges svar på frågor som aldrig 
ställts. 

Allt lärande värt namnet är egentligen i grunden situations-
bundet, praktiskt och dialogiskt. Vi har i ett tidigare kapitel 
haft anledning att diskutera hur begreppsbildningen går till. 
En praktisk användning i lek och allvar styr dess bruk. Inga 
explicita regler behövs, vi tillägnar oss dem omedvetet när vi 
använder språket. Att det sker i dialog är kanske överfl ödigt att 
påpeka. Och all effektiv kommunikation förutsätter kännedom 
om medspelaren. I dialogen är det inbyggt i själva strukturen 
att den man talar med förser en med ledtrådar om sin förståelse 
av det som dryftas förutsatt att man utvecklat särskild lyhörd-
het. Och när allt kommer omkring är det också först när svaret 
kommer som man egentligen får klart för sig vad man har sagt. 
Då föreläsningsformen är orefl ekterad ses den ibland som ett 
effektivt sätt att överföra kunskap. Så kan det också vara i vissa 
avseenden. Det allt tilltagande antalet studenter på högskolan 
parat med neddragningar av ekonomiska resurser har tvingat 
många lärare mot sin vilja att tillämpa en industriell stordrifts 
metafor i undervisningen. Metaforen bygger dock på att man 
likställer information med kunskap och att man substituerar 
undervisning för lärande. 

Men den lärare som tror på dialogen som verktyg för kun-
skapsbildning måste sätta upp scenen och skapa de rätta förut-
sättningarna för att den ska uppstå. Det är inget magiskt, utan 
det handlar om medvetna och planerade handlingar. Projekt-
kurser, rollspel och seminarier är exempel på uppsättningar där 
det naturliga sättet att kommunicera är dialog. I det följande 
ger jag tre exempel som alla kommer från KTH och från olika 
skeden av ingenjörsutbildningen. 
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Dialogisk kunskapsbildning

Det första exemplet handlar om en projektkurs i mekatronik, 
en kurs som ges för teknologer inom maskinteknik i års-
kurs fyra.326 Projektet är ett samarbete mellan Karl Dunér, 
Dramatenregissör och beställare, och teknologer på avdelning-
en för mekatronik och Mats Hansson, ansvarig lärare och 
utförare. 

Uppgiften är att under en del av läsåret förverkliga ett pro-
jekt. Karl Dunérs idé Sällskap är ett projekt mellan teknik och 
konst. Det handlar om att tillverka ett antal små, decimeter-
stora människofi gurer som rör sig oregelbundet med ojämna 
intervaller i var sin elbelyst låda föreställande ett stiliserat rum. 
Allt styrs av osynlig elektronik som gör att de dels kan röra sig, 
dels deklamera dikter eller recitera textfragment slumpmässigt. 
Teatern är enligt Dunér bunden till tid och rum, både skåde-
spelare och åskådare måste fi nnas med för att det ska bli en 
föreställning. Denna bundenhet skulle upplösas i Sällskap. 

Ett tjugotal av teknologerna hade givna förutsättningar i 
form av tid och resurser för att tillverka produkten. Redan 
efter det första mötet frågade teknologerna efter en kravspecifi -
kation.327 Karl Dunér hade visserligen en idé om vad han ville 
åstadkomma men några detaljer om hur det skulle se ut exakt 
i verkligheten hade han inte. Han ville pröva sig fram som 
brukligt är i arbete med skådespelare. Den första kulturkrocken 
var ett faktum. Teknologerna är utbildade för att i första hand 
lösa problem. Problemformuleringen är ett skede som man tar 
för givet oavsett vem som är satt att formulera det, uppdrags-
givaren eller konsulterna. Karl Dunérs ansats uppfattades av 
teknologerna som diffus och obestämd.328 Men trots att pro-
jektet blottade intressanta diskrepanser med vad det innebär 
att arbeta i ett forskningsprojekt vars produkt inte är känd, var 
det för teknologerna en scen som tillhandahöll en stimulerande 
ram för lärandet.

All planering till trots uppstår det praktiskt taget alltid en 
rad oförutsedda problem. I projektarbetet går man från idé-
stadiet till projektering, tillverkning och testning. Vid varje 
skede ska studier göras och beslut fattas och dokumenteras. 
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Helt naturligt uppstår också olika bilder av hur man ska driva 
projektet vidare i gruppen. Förutom analytiska kunskaper 
krävs det även tekniska och tillverkningsmässiga sådana. Tek-
nologernas olika ambitioner, ansvar och engagemang i pro-
jektet sätter många andra sidor än de kognitiva i rörelse. Det 
är oundvikligt att man i ett projektarbete också kommer in på 
emotionella och etiska aspekter, som har med det egna varan-
det i gruppen att göra. Det är oundvikligt att konfl ikter också 
är en del av vardagen när människor ska samverka i ett projekt. 
De måste lösas och det kan bara ske i en öppen dialog. 

Vid ett av mötena under projektets gång, som jag berättade 
om tidigare, fi ck Karl Dunér klart för sig att bottenplattan skul-
le bli tjockare än väggarna. ”Det får den inte bli. Då kommer 
folk att säga att det är där tekniken fi nns gömd”, säger han.329 
Teknologerna svarar med att det inte är möjligt. Men han ger 
sig inte. När Sällskap stod färdigt var bottenplattan inte tjockare 
än väggarna i lådan. 

Studenterna själva påpekar att projektkurserna visserligen 
strävar efter att likna verkligheten, men trots detta är det 
mycket som skiljer. Man kan till exempel inte avskilja någon 
student från projektet även om han eller hon inte passar för 
jobbet. Så det fi nns en inställning bland teknologerna att det 
trots allt inte är på riktigt. På en arbetsplats tar man ett helt 
annat ansvar, menar de, och det gör man inte riktigt här. 

Mötet mellan teknologer från KTH och Dramatens regis-
sör Karl Dunér kom, visade det sig, att symbolisera mer än en 
aspekt i mötet mellan vetenskap och konst.330 

Det andra exemplet är en kurs på institutionen för industriell 
ekonomi och organisation med Thorolf Hedborg som ansvarig 
lärare.331 Kursen i förhandlingsteknik ges för studenter i års-
kurs fyra. Teknologerna genomför två rollspel, ett som säljande 
part och ett som köpande. En del förutsättningar är klara från 
början, kostnader och instruktioner från både det säljande och 
det köpande företaget. I rollspelet ska teknologerna i små grup-
per sedan förhandla fram den bästa affären för sitt företag.

Varje förhandling är unik såtillvida att kostnadsstrukturerna 
skiljer sig åt och likaså instruktionerna från företagsledning-
en. Därför blir också utfallet olika från gång till annan men 
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även beroende på att man utgår från olika antaganden. Innan 
förhandlingarna sätter igång har teknologerna haft en serie 
föreläsningar där exempelvis förhandlingskunskap, avtals- och 
köprätt och även kroppsspråk ingår. Teknologerna får sköta 
rollspelet alldeles på egen hand. Varje part utser en förhand-
lingsledare och betingelserna i förhandlingsrummet är så rea-
listiska som möjligt.

Vad gör då läraren under rollspelets gång? Han videofi lmar 
hela förhandlingsförloppet. Efter avslutat rollspel tittar grup-
pen igenom det inspelade materialet och får hjälp att analysera 
vad som har hänt. Hur har förhandlingarna gått? Är det något 
som kunde ha gjorts annorlunda? Hur bör man agera i en given 
situation? Och så vidare. Dels får var och en högt refl ektera 
över sina bidrag och sitt samspel med andra, dels får teknolo-
gerna resonera kring hur hela övningen har gestaltat sig och 
vad som kan göras bättre. Det säger sig självt att om inte förr så 
blir teknologerna medvetna om vikten av att vara väl förberedd 
genom att ha läst in sig på det tillgängliga bakgrundsmaterialet. 
Samspelet mellan de inblandade gör också klart för var och en 
att det är viktigt med vad man säger men ännu viktigare hur 
det sägs.

 De två föregående exemplen kommer från senare årskurser 
i utbildningen. Det sista exemplet kommer från den tidigare 
delen av ingenjörsutbildningen, närmare bestämt från blocket 
med naturvetenskap och teknik, som i stort sett alla teknologer 
måste ha i sin utbildning.

I kurserna i strömningsmekanik och termodynamik, två 
av de större kurserna på civilingenjörsutbildningen inom Far-
kostteknik, har en av de kursansvariga, Tony Burden, med 
tidigare erfarenheter från Cambridge, infört ett moment med 
seminarier i små grupper. Högst femton teknologer träffas 
regelbundet under hela kursen för att diskutera sina förslag på 
lösningar av typiska problem inom strömningsmekanik och 
termodynamik.332

Det visar sig att de teknologer som har förberett sig genom 
att lösa hemuppgifter får större förståelse av vad det handlar 
om. Deras engagemang och deltagande i dialogen blir dess-
utom påtagligt. Lärarens roll blir att gå in och förtydliga, ana-



lärarens yrkeskunnande188

lysera och förklara specifi ka frågeställningar som kommentar 
eller svar på enskilda frågor. Varje påstående, kommentar eller 
svar har en tydlig adress och har framkallats som en reaktion 
på teknologernas agerande. Det hindrar inte att de övriga, som 
inte ställer frågor, med intresse följer hela diskussionen. Dialo-
gens oförutsägbarhet gör det tydligen lönt att vara med även 
för dem som inte är tillräckligt förberedda. Andra teknologers 
frågor och kommentarer ger nya infallsvinklar och variationer 
i ämnet.

Att organisera hela kurser eller delar av kurser på ett annat 
sätt än det traditionella för att främja dialog är, som vi har 
sett, ingen omöjlighet vare sig organisatoriskt eller resursmäs-
sigt. Det är självklart aldrig fel att ha stora fi nansiella resurser 
men erfarenheten visar dock att det inte är alltid resurserna 
som är det avgörande. Den skicklige vet att vara snål med 
resurserna, det är inte bara en ekonomisk fråga utan även en 
etisk. Engagemang, fantasi och framför allt mod att genomföra 
förändringar är en betydligt trängre sektor för att inte säga den 
mest avgörande. Lyssna till det här exemplet från en deltagare 
i lärarkursen: 

Om man gör något nytt och otraditionellt så känns det som lärarens 
fel om det inte blir bra. Har man det traditionella upplägget, som 
studenterna är vana vid, ”teori först – problem sedan”, känns det 
som att man har gjort sin plikt som lärare. Om studenterna ändå 
inte förstår har läraren ryggen fri och studenterna får själva försöka 
inhämta kunskapen.333

Övertygelsen om verklighetsförankring och dialog för att enga-
gera studenter i en trovärdig och meningsfull kunskapsbildning 
är betydligt giltigare som drivkraft för att utveckla undervis-
ningen, förutsatt att man har modet att ta de risker som är 
förenade med den och har självförtroende nog att släppa kon-
trollen. De problem som uppstår på vägen får man lösa när de 
dyker upp. Det innebär inte att man som lärare är oförberedd, 
men i en undervisningssituation kan man inte förutse allt. Det 
är ibland förvånande att se vilka underverk skickliga lärare kan 
åstadkomma i det tysta med begränsade resurser. 

De nyss beskrivna kurserna är sinsemellan olika, har olika 
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förutsättningar och förekommer under olika perioder i ingen-
jörsutbildningen. Att det har varit möjligt att genomföra dem är 
praktiskt taget helt och hållet den ansvarige lärarens förtjänst. 
Det är ingen lätt uppgift lärare har, den kräver planering, tid 
och övervinnande av motstånd.

Dimensioner av förståelse 

Inom högskolan kan man ibland få intrycket att förståelsen 
uppfattas enbart som ett kognitivt tillstånd som antingen före-
ligger eller inte. Erfarenheter visar att förståelsen av ett begrepp 
ibland kan vara ett livslångt äventyr. Många har till exempel 
gjort erfarenheten att läsa om en bok efter ibland bara några 
år. Inte sällan upptäcker man nya aspekter som man vid första 
läsningen inte var medveten om. En ny förståelse av innehållet 
som inte var möjligt vid första läsningen utvidgar uppfattning-
en. Redan här visas att förståelsen av ett innehåll i högsta grad 
är beroende på var man själv befi nner sig. Detsamma gäller 
också förståelse av enskilda begrepp. Så har till exempel min 
egen förståelse av begreppet dialog utvidgats under senare år 
som jag tidigare redovisade.

Men förståelsen har en annan och mer omfattande bety-
delse, den ansvariga handlingens förståelse. Många lärare på hög-
skolan, som Grimheden och Hedborg vittnade om tidigare, 
säger att det är först när man står i begrepp att undervisa i ett 
visst ämne som man riktigt förstår det. Gunnar Bergendal, 
en av förgrundsgestalterna inom forskningsområdet yrkeskun-
nande och teknologi, gjorde mig uppmärksam på nya aspekter 
av begreppet förstå under ett dialogseminarium:

”Ordet förstå”, säger han, ”hör samman med att ’stå för’ 
något, att företräda en sak – familjens, arbetarnas, en medmän-
niskas sak – inför tinget, inför församlingen, i världen. Ska man 
kunna stå för en sak måste man ha fattat den, förstått den /…/ 
I denna urbetydelse ligger att förståelsen till sitt väsen är knu-
ten till en ansvarssituation, till verkligheten och världen.”334

Till skillnad från den mållösa mekaniska övningen, som 
tär på kraften och motivationen, skapar förståelsen energi och 
uthållighet. Exempel, analogier och metaforer kan aktualisera 
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detta ansvar och skapa en vikarierande förståelse där den egent-
liga och mer fördjupade ibland inte kan tillhandahållas. Jag har 
tidigare visat de konkreta exemplens inverkan på studenternas 
lärande genom beskrivning av bland andra Henrik Erikssons 
och Ann Wallströms undervisning.

Sammanfattning – mästarlära och vår tid 

Kapitlet handlar om praktiskt och dialogiskt lärande. Förebilden 
hämtas från mästarläran, en etablerad form av lärande i hant-
verksskråna sedan tidig medeltid. Som utbildningsform växte 
mästarläran fram nästan samtidigt med de första universiteten 
i Italien och Frankrike. Det var därför naturligt för universite-
ten att organisera sig på samma sätt som hantverksskråna och 
överta deras kvalitetskontroll.

Först ger jag ett exempel på lärling och mästare inom båt-
byggarbranschen. Där har systemet än i våra dagar överlevt 
utan formell skolutbildning. Det exemplet utgör en konkret 
bakgrund mot vilken senare exempel från högskolevärlden, 
teknisk undervisning och musikundervisning ska förstås.

Mästarlära fungerar huvudsakligen därför att mästaren be -
härskar praktiken och lärlingen lär sig i en praxis tillsammans 
med andra lärlingar och gesäller under mästarens överseende. 
Språket lärlingen tillägnar sig, är invävt i handlingar och har en 
lång tradition av kvalitetsbedömning genom konkreta berät-
telser om hur den och den har agerat när han misslyckades 
med sitt värv. Här skiljer man inte på praktik och teori. De 
levande exemplen från Musikhögskolan (KMH) ger oss en 
tydlig bild av vad det handlar om. Med lärarens erfarenhet i 
musikvärlden utanför huset vet man att det som är föremål för 
undervisningen också är det som gäller för yrkesmusiker i olika 
sammanhang.335 

Förtrogenheten med praktiken förser undervisningen med 
realistiska och ofta självupplevda erfarenhetsexempel som både 
är träffande och övertygande. I mästarlära får orden sin bety-
delse i den praktiska användningen där en gemensam förstå-
else byggs upp genom de delade erfarenheter och de traderade 
berättelserna. Vid språkets gräns får instrumentet ta vid och 
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tydliggöra vad man inte kan uttrycka med orden som vi såg 
Ann Wallström ta till vid fl ertalet tillfällen.

Med mästarlära som modell för undervisningen undersö-
ker jag sedan tre miljöer på Kungliga Tekniska Högskolan, 
som uppvisar tydliga drag av denna kunskapsbildningsform. 
På olika sätt handlar det ofta om små grupper som utför mer 
eller mindre realistiska och skapande uppgifter med stor frihet 
i utformningen av såväl form som innehåll. Det genomgående 
draget i dessa miljöer är att de bygger på den meningsfulla 
dialog som uppstår mellan såväl teknologer som teknologer 
och lärare. Inom givna ramar görs teknologen ansvarig för sitt 
handlande och lärande.

Praxisstudier med lärare som refl ekterar över varandras un -
dervisning har visat sig vara rätt effektiva för att bredda och 
utveckla undervisningens praxis. Det har också visat sig att de 
föreläsningar och övningar som bygger på konkreta exempel 
från verkligheten och där läraren är engagerad, som till exem-
pel Erikssons föreläsningar och projektet Sällskap, har en mycket 
positiv inverkan på teknologernas lärande. Dessa undervis-
ningsmoment är såväl stödjande för lärandet som inspirerande 
och stärkande för teknologernas självförtroende. Med dessa 
i ryggen orkar studenterna bättre och vågar ta itu med sina 
uppgifter för att klara utbildningen. Även om dialogen är en 
överlägsen form för lärande i relativt små grupper spelar rätt 
utförda föreläsningar och övningar, som de vi har sett exempel 
på, en viktig för att inte säga avgörande roll i teknologernas 
lärande ibland. Även i föreläsningsmonolog kan läraren med 
exempel, analogier, metaforer och inte minst retoriska frågor, 
med rätt hållning, skapa en fi ktiv dialog där teknologerna får 
uppleva känslan av närvaro och deltagande. 

Den miljö inom akademin som traditionellt har fungerat 
tydligast som mästarlära är forskarutbildningen. Normalt har 
en handledare ett fåtal forskarstuderande som han utbildar 
och stöttar fram till disputationen. Hur utbildningen går till, 
hur doktorander får återkoppling på sitt arbete och hur själva 
disputationen förlöper för att säkerställa kvaliteten, såväl som 
forskarens vistelse på utländska universitet, påminner starkt 
om gesällutbildningen. Här är mästaren väl förtrogen med 
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forskningens villkor och dess praktik. Utvärdering av forsk-
ningens resultat, i form av avhandlingar, sker inom en öppen 
praxis genom bedömningen från andra mästare.

Om mästarläran som är hantverkets utbildningsform lätt 
passar in i den industriella utbildningsformen som är domine-
rande under de inledande åren i ingenjörsutbildningen är ingen 
enkel fråga att besvara. Med lite fantasi kan man dock föreställa 
sig såväl fl era former av dialogiska undervisningsmetoder, som 
är möjliga att organisera inom givna resurser som mer omfat-
tande integrering med traditionella metoder. I kapitlet har jag 
visat många lyckade exempel. I ett vidare perspektiv måste vi 
kanske ta hand om alltfl er av de teknologer som idag hoppar 
av sin utbildning och höja takten på genomströmning för de 
återstående. Ett oresonligt fastklamrande vid en orefl ekterad 
undervisningstradition kan ingenting annat än fördjupa de 
problem som teknisk utbildning idag redan genomlever. Vill vi 
som lärare själva använda oss mer av dialogiska undervisnings-
former räcker det inte bara att bli undervisad om deras förträff-
lighet utan vi måste även skaffa oss förstahandserfarenhet av att 
tillägna oss kunskap i en sådan praxis.

Mästarlära har många fördelar. Det ringa antalet lärlingar 
gör att alla känner varandra väldigt väl och mästaren har hela 
tiden en klar uppfattning om kunskapsutvecklingen hos sina 
lärjungar. Relationen är personlig och verksamheten är auten-
tisk och förlagd där själva praktiken utövas. Återkopplingen är 
riklig och sker i direkt samband med utövandet.

Mästarläran är dock långt ifrån problemfri. Har man som 
lärling oturen att hamna hos en mästare som man av någon 
anledning inte kommer överens med fi nns det kanske ingen 
annan utväg än att byta mästare. Mästarläran kräver att mäs-
taren inte bara är förtrogen med yrkets helhet utan är refl ekte-
rande och har förmåga att förmedla sitt kunnande till dem som 
ska inlemmas i yrkesgemenskapen. Arbetet sker på fullt allvar 
och alla deltagare är helt medvetna om sitt ansvar. 

Att sträva efter ett fullständigt genomförande av mästar-
läran i den högre utbildningen är kanske ingenting som låter 
sig göras i en handvändning. Vad som kan vara realistiskt är 
att som lärare låta sig inspireras av den både för att refl ektera 



1937. Mästarlära

över sin egen undervisning och ta till sig några av dess positiva 
egenskaper att integrera i den vanliga utbildningen. 
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8. Från systemteori till 
refl ekterande praxis

Människor tror idag att vetenskapsmännen fi nns till för att undervi-
sa dem, författare och musiker, etc. för att fröjda dem. Att dessa senare 
skulle ha något att lära dem faller dem inte in.336

Ludvig Wittgenstein 

Inledning

Under dialogseminariet kom Henrik Eriksson och Axel Ruhe 
många gånger att inta helt olika positioner i förhållande till 
matematikens roll i vetenskapen och gränsen för dess räckvidd. 
Vid ett tillfälle säger Axel Ruhe: ”matematiken har visat sig 
fungera förvånansvärt väl i många olika sammanhang”. ”Inte 
inom meteorologin till exempel”, svarar Henrik Eriksson. På 
ett sätt har de båda rätt, men det beror på från vilket perspektiv 
man väljer att betrakta ämnet. Vad som är viktigt i det här sam-
manhanget är den hållning som dessa två till synes oskyldiga 
påståenden kan tänkas stå för, i det ena fallet kanske en övertro 
på matematikens räckvidd och i det andra en fokusering på 
dess begränsningar.337 I naturvetenskapliga sammanhang inne-
bär vetenskap att man utgår från lagbundenheten. Företeelser 
uppvisar samma egenskaper gång efter annan. Men det fi nns 
undantag. Inom områden som meteorologin, till exempel, kan 
vi inte alls med säkerhet förutsäga vad som kommer att inträffa 
ibland inte ens efter bara några få dagar. Inom humanveten-
skaper är det etter värre. Varje möte mellan människor är ett 
nytt möte och utvecklingen går inte att förutsäga. Men där 
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vetenskapen slutar, upphör inte praktiken och det är där vi 
måste verka.

I det här kapitlet vill jag visa bakgrunden till formalis-
men, dess förtjänster men också dess begränsningar inom olika 
områden. Inom det tekniska området har formalismen med 
rätta nått stora framgångar. Mötet mellan människor, som har 
ett förnuft men också en kropp, går dock inte utan allvarliga 
konsekvenser att reducera till vetenskap, där emotioner och 
intuition helt är uteslutna.

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för erfarenhetens betydelse 
och yrkesgemenskapens refl ektion samt skissa på alternativ. 
Sådana som kan rikta våra handlingar, även där vetenskapen 
inte ger oss någon ledning, genom att använda konsten som 
kunskapskälla och analogiskt utvidga yrkeskunnandets kun-
skapsutveckling. 

Systemteorin

Även om den inte nämndes vid namn har systemteorin stått 
för många inslag under dialogseminariet. Vid ett tillfälle påstod 
Henrik Eriksson: ”Om några hundra år kan vi inte se skillna-
den mellan en människa och en dator”.338 Det han ger uttryck 
för är egentligen ingen ovanlig syn bland många på Kungliga 
Tekniska Högskolan. Men vad fi nns det för fog för denna 
inställning? Hur har den uppstått och vad kan vi vänta oss av 
datorernas framtida utveckling? 

Begreppet systemteori syftar på den ansats som huvudsak-
ligen utvecklades efter andra världskriget med målet att for-
mulera generella lagar för system, oavsett om de är fysikaliska, 
biologiska eller sociala. 

Systemteorins föregångare är cybernetiken. Namnet kom-
mer ursprungligen från den grekiska termen kybern, styrman. 
Den introducerades 1948 av den amerikanska matematikern 
Norbert Wiener  som en beteckning för studier av främst elek-
troniskt komplexa system.339 Under kriget hade Wiener arbetat 
med radarstyrning av luftvärnskanoner och testat sina mo  deller 
på begränsade tekniska områden. Den bärande idén i cyber-
netiken är att de matematiska modellerna erhåller en återkopp-
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ling för att jämföra de observerade resultaten med de önskade 
och på så sätt förfi nar sin egen korrigering.

Wiener  betonade likheten mellan biologiska, mekaniska 
och elektroniska system. Något som gjorde att synsättet senare 
även kom att tillämpas på såväl ekonomiska, administrativa 
som sociala system. Tidigt kom datorsimuleringar att användas 
för att analysera sådana system. Med tiden blev anspråken med 
artifi ciell intelligens (AI) allt större. Wieners arbete kan spåras 
tillbaka till den tyske fi losofen och matematikern Gottfried 
Wilhelm von Leibniz, det binära systemets fader. Leibniz hade 
också långtgående planer på att skapa ett fördefi nierat språk för 
alla vetenskaper. Han tänkte att det skulle kunna göra det möj-
ligt att sätta punkt för alla mänskliga meningsskiljaktigheter 
genom att på ett matematiskt sätt bevisa vem som har rätt och 
vem som har fel i en konfl iktsituation.340 Hans matematiska 
arbeten med det binära systemet utgör idag den grundläggande 
kommunikationen mellan datorernas hård- och mjukvara. 

Den systemteoretiska ansatsen skulle med det arbete som 
Turing uträttade med sin teoretiska datamaskin och Turingtes-
tet komma att spela stor roll för det arbete som under många 
decennier skulle företas för att utveckla artifi ciell intelligens.341 
Drivet av de hägrande både militära och civila tillämpningarna 
förfogade projektet över stora resurser.342 Turing själv drog sig 
inte för liknelsen mellan datorn och den mänskliga hjärnan. 
Han var också övertygad om att datorn skulle komma att utföra 
vilken mental process som helst. Utgångspunkten är att män-
niskan är en maskin som utför mekaniska handlingar vilkas 
överföring till en maskin inte torde innebära några som helst 
problem, menade han.

Denna övertro delades varken av von Neuman eller Pascal 
före honom. Von Neuman insåg problemen med att den mänsk-
liga hjärnan inte bara hanterade logiken och matematiken utan 
också hade förmåga att hantera ett tvetydigt mänskligt språk 
som opererar med analogier.343 Pascal, som konstruerade den 
första räknemaskinen, kunde trots det ana logikens gränser. 
Enligt honom hade man inget annat val än att lita till känslor 
och intuition. Något han uttryckte i aforismen Hjärtat har sina 
skäl vilka förnuftet inte känner till.344
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Till skillnad från logiska maskiner är människan inte ens 
logisk vid framställningen av logiken.345 I en uppsats uttrycker 
sig Lars Gårding , en av Sveriges mest framstående matematiker 
på följande sätt: ”Tjusningen med matematisk problemlösning 
är kontrasten mellan den slutgiltiga lösningens stränga form 
och den stora roll som vision och intuition spelar”.346 Redan i 
början av 1930-talet visade Kurt Gödel med en avhandling att 
det inte fi nns någon anledning till övertro på logikens system 
inom det naturvetenskapliga området.347 Varje logiskt system 
hävdade han var ofullständigt. Det fi nns en del paradoxer 
som bevisar detta. En av dem är Bertrand Russels paradox om 
barberaren i en stad, som rakar alla som inte rakar sig själva. 
Paradoxen blir tydlig när man försöker avgöra om barberaren 
hör till dem som rakar sig själva eller inte.

Människans verksamhet består inte bara av det som kan 
beräknas. Mänskliga val kan inte alltid fångas i algoritmer. 
Grunden för människan är att hon är medveten om sin exi-
stens. Hennes framtid bestäms av beslut som fattas i nuet base-
rade på gårdagens erfarenhet. Medvetenheten om att kunna 
påverka sin framtid gör henne i stånd att ifrågasätta sina egna 
beslut, en egenskap som kräver att hon har distans till sig själv 
och ett omdöme som står över det omedelbara. Att övergå från 
att lösa ett problem till att börja granska spelets regler, och 
ifrågasätta dess villkor är en genuint mänsklig egenskap. Det 
är också en mänsklig insikt som behövs för att avgöra om en 
algoritm är tillämplig i ett specifi kt avseende, inte ytterligare 
algoritmer.348 
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Vetenskap och konst eller mötet mellan 
ingenjören och diktaren

När ungefärligheten på alla områden hotas till livet av den tyran-
niska exaktheten på alla områden, då har det stora kriget mellan 
poet och ingenjör börjat. Sinne för fri ungefärlighet är det högsta 
mänskliga.349

Harry Martinson  

Den bilden Harry Martinson  målar upp om exakthetens tyran-
ni tillkom under det brinnande andra världskriget. Den åter-
speglar också till stora delar mellankrigstidens och ingenjörs-
konstens hårda vetenskapliga omdaning. Denna utveckling 
blev särskilt tydlig efter andra världskriget och spred sig till fl er 
områden än de traditionellt tekniska.350 På många håll lever 
den strävan kvar än i våra dagar. Mötet mellan ingenjörerna på 
företaget Combitech Systems och en skönlitterär författare är 
ett exempel på motsatsen. Ett möte som kan fungera som en 
katalysator, öppna helt nya perspektiv och berika ingenjörs-
konsten. 

En majdag 1998 vandrar ett hundratal ingenjörer och pro-
jektledare från Combitech Systems, ett högteknologiskt före-
tag, in i en sal på ett hotell i Reykjavik för ett ovanligt möte. 
Den isländske författaren Einar Már Gudmundsson , var inbju-
den att tala om sitt författarskap. Syftet med mötet var att, 
inom ramen för dialogseminariet, undersöka vilka förbindelser 
det fi nns mellan författarskap och systemutveckling. 

Inför mötet läste alla deltagare hans senaste bok Universums 
änglar och ett antal andra berättelser. En av dem var Vilka är 
sjuka och vilka är det inte, en refl ektion över boken.351 Temat 
var ”den skapande processen”. Einar Már Gudmundsson  har 
funderat en del på vad det innebär att vara författare, säger 
Christer Hoberg , verkställande direktör på företaget.352 

En vanlig bild som människor har av författare är att han 
eller hon sitter framför sin skrivmaskin eller dator och skri-
ver ett antal timmar om dagen. Det stämmer också. Men 
själva skrivandet utgör endast den mindre delen av arbetet med 
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boken. Det som är det egentliga arbetet är förarbetet inför en 
bok. Det är ett arbete som tar betydligt längre tid än själva 
skrivandet, det är mycket mödosamt och man vet sällan på för-
hand vart det leder. Förarbetet till en bok kan egentligen pågå 
hur länge som helst, berättar Gudmundsson . Det går alltid att 
följa ett spår, träffa och samtala med fl er människor och besöka 
ytterligare platser. Men tiden sätter gränser. Man kan inte följa 
alla spåren hur länge som helst. Man kommer till en punkt då 
man som författare tvingas inse att nu måste jag klippa till. Nu 
skriver jag.353 Det arbete som man då har framför sig är att 
bringa sina tankar i ordning för att forma en berättelse. Det 
har sina svårigheter, menar han, men det saknar den osäkerhet 
som omger förarbetet.

Det visade sig att Einar Már Gudmundsson hade satt ord 
på många av de begrepp som man på Combitech Systems bara 
anade i sina projekt. Uttrycket klippa till som han använder som  
en markör för att skilja faktainsamlandet från skrivarbetet, 
var klargörande. Han drar en skarp gräns mellan vad fi losofen 
Hans Larsson  kallar för det intuitiva och det diskursiva, menar 
Christer Hoberg . Här går faktainsamlandet in i en ny fas, ska-
pandet av en berättelse. 

För Christer Hoberg är insikten klar. Han ser att den pro-
cess som Einar Már Gudmundsson berättar om är samma pro-
cess som den Combitech Systems använder för att driva sina 
projekt. ”Tidigare satte vi igång direkt och började arbeta med 
ett förslag som vi trodde var lösningen på kundens problem”, 
berättar Christer Hoberg. Alltför ofta visade det sig att vi hade 
missförstått kundens syfte, mål och intentioner menar han. 
Det huvudsakliga arbetet lades ner på problemlösningen när 
problemformuleringen var det egentliga problemet. 

Att sedan i efterhand försöka bringa reda i en härva av 
nedlagt arbete är både tidsödande och kostsamt. För Christer 
Hoberg  framstår denna insikt som den viktigaste lärdomen i 
mötet med Einar Már Gudmundsson . Hans betoning av för-
arbetets betydelse för bokens tillblivelse var klargörande. ”För 
vår del”, menar Christer Hoberg, ”innebär detta att vi måste 
fördjupa vårt samtal med våra kunder på ett sätt som skiljer sig 
radikalt från vad vi hittills har gjort”. 
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”Tidigare utgick vi ifrån att våra kunder visste vad de ville, 
en uppfattning som vi haft anledning att revidera. Nu gällde 
det att ta sig tid med våra beställare för att försöka förstå deras 
intentioner och bygga oss en bild av vad de ville åstadkomma 
även om de inte uttalat kunde uttrycka det. Den processen 
måste få ta den tid som behövs, men vi måste också bli skickliga 
nog att kunna avgöra när den har nått sin mognad. Då måste vi 
som Einar Már klippa till och skrida till verket med att kodifi era 
systemet”, avslutar Christer Hoberg . 

Förutom mötet med författaren Einar Már Gudmundson 
hade resan till Island ytterligare ett mål. På Combitech Systems 
hade förtruppen de nios gäng precis avslutat en serie dialogsemi-
narier med erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning. Det hade 
pågått i nästan ett år. Resultatet, ett nästan färdigt manuskript 
till boken Precision och improvisation, skulle nu presenteras för 
företagets övriga medarbetare.354 I boken presenteras företa-
gets nya syn på kunskap, kunskapsutveckling och erfarenhets-
utbyte. 

Varför börjar egentligen ett framgångsrikt företag i en dyna-
misk bransch fundera på att använda sig av till synes icke kon-
ventionella metoder? Under en tid då företaget växte kraftigt 
hade man känt problem med kunskapsutvecklingen. En grupp 
kärnpersoner, duktiga systemutvecklare, var drivande i utveck-
lingen. De unga civilingenjörer som kom in var kompetenta 
men initiativet i projekten förblev trots det i händerna på den 
ursprungliga kärngruppen. De erfarna konsulterna var tvungna 
att vara med i de tunga projekten vilket ledde till en för företa-
get ohållbar situation som i längden hämmade tillväxten. Att 
de äldre hade svårighet att skola in de yngre blev mer och mer 
uppenbart.

Men hur man skulle skola in de unga eller var kunskapen 
fanns, var det ingen som kunde sätta fi ngret på. De formella 
projektbeskrivningar som projektledarna upprättade efter var-
je projekt förmådde, endast fånga upp projektens mekaniska 
sidor. Det egentliga kunnandet var erfarenhetsbaserat och helt 
intuitivt hos de mer erfarna projektledarna.355 Svårigheterna de 
äldre hade att lära upp de yngre hängde sålunda samman med 
att kunnandet inte ens var verbalt tillgängligt för dem själva 
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som påståendekunskap. På företaget Combitech Systems fanns 
ett ambitiöst formellt program för enskild kunskapsutveckling 
som programmering, arkitektur och projektledning. Var och en 
disponerade en kvot att ägna åt egen förkovran men det fanns 
få klara idéer om vad tiden skulle användas till för att utnyttjas 
effektivt. Efter hand blev det allt tydligare att denna kursin-
riktade utvecklingsverksamhet inte var svaret på det aktuella 
problemet. 

Med dialogseminariet, konfrontationen med en för del-
tagarna helt ny typ av texter och sättet att refl ektera, växte 
insikten om att problemet hade med den gemensamma kun-
skapssynen att göra. Den kunskapssyn som började tona fram 
under seminarierna gav öppningar, dels om hur själva kunska-
pen skulle utvecklas inom företaget, dels hur man på bästa sätt 
skulle ta hand om de nya i gruppen. ”Nu blev nya perspektiv 
helt uppenbara för oss, två år tidigare hade vi inte förstått pro -
blematiken”, säger Hoberg .

Presentationen av lärdomarna från dialogseminariet, den 
nya kunskapssynen som utvecklades bland medlemmarna i De 
nios gäng som hade gått dialogseminariet tillsammans, skiljde 
sig på avgörande sätt från den gängse syn på kunskap man 
hade på övriga företaget. Här var det påståendekunskapen 
som regerade. På tyst kunnande baserad erfarenhetskunskap 
var helt främmande för den kulturen. Reaktionen blev därför 
delvis häftig. I efterhand är det kanske inte förvånande att reak-
tionen blev sådan. Det motsatta hade varit ännu mer uppseen-
deväckande. Det gick lite väl fort fram och alla var inte riktigt 
med på tåget. Att försöka spänna förbindelser mellan tillsynes 
helt skilda verksamheter som till exempel ett systematiserat 
ingenjörsarbete och en författares kreativa skrivprocesser är 
ingen självklarhet. Det är något som fordrar övning, tid och 
refl ektion. Så var det också för Christer Hoberg själv, som vi 
har sett.

För De nios gäng, den grupp på Combitech Systems som 
aktivt deltagit i dialogseminariet under ett antal månader, var 
detta endast den självklara följden av de insikter man hade 
utvecklat under seminariet. För de övriga var det delvis en 
omskakande omvälvning. ”Ni ber oss att kasta bort alla de 
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metoder och processer som utgör vår yrkeskunskap och anam-
ma en författares ansats”, var det någon deltagare som invände 
mot ledningen.

Det är egentligen inte konstigt att det blev reaktioner. För på 
den tiden fokuserade branschen på formella processer, metoder 
och beskrivningar. Boken Precision och improvisation står delvis 
för något annat. Av en del upplevdes den därför som ett hot. 
Samtidigt antyder titeln Precision och improvisation något som 
de fl esta, kanske alla kände på sig, att det fi nns mer än bara det 
formella, erfarenheten, känslan och intuitionen. ”De som inte 
varit med på resan har svårt att acceptera slutmålet, speciellt 
om man själv inte ens haft en tanke på att köpa en biljett”, säger 
Thomas Ericson en av deltagarna i mötet.356 

Ett par år senare, var alla med på tåget, säger Christer 
Hoberg. Dialogseminarier är nu ett etablerat begrepp på före-
taget, och det fi nns en upparbetad väg för hur nya medarbetare 
gradvis skolas in i företagets kunskapsfi losofi .357 Både Christer 
Hoberg och Thomas Ericson refererar till händelserna kring 
den nya kunskapssynen på Combitech Systems med metaforen 
resa. Egentligen en inte alltför ovanlig metafor då man talar om 
bildning. Men det är inte bara så att de övriga inte ens hade köpt 
en biljett utan de hade från att ha stått stilla på perrongen ryckts 
med av ett tåg som passerade stationen utan att sakta ner. Det 
kunde rimligtvis inte bli något annat än en chock för dem.

Tydligare än så kan inte sambandet mellan ledar- och lärar-
uppgiften framstå, en kunskap som egentligen var självklar för 
Montaigne . Med all önskvärd tydlighet säger han att det inte är 
”framförandet av sanningen som är det viktigaste utan hur den-
na sanning framförs”, en insikt som av Galilei  får sin konkreta 
gestaltning.358 Budskapet i hans bok, Dialogen om de två världs-
systemen skulle hårdraget kunna sammanfattas på ett fåtal sidor 
som han, i princip, hade kunnat skicka till Vatikanen. Men 
boken kom att omfatta en prövande dialog på mer än femhund-
ra sidor. I varje detalj bygger Galilei sedan upp sitt resonemang 
med förklaringar, exempel och experiment samt invändningar 
mot allt i syfte att få med sig läsaren och få honom övertygad 
av bevisföringen, vilket Simplicio, representant för kyrkans 
uppfattning, till slut var tvungen att gå med på.
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Att Galilei  fi ck leva vidare beror antagligen på att han inte 
bestämt hävdade att förhållandena i världen förhöll sig som i 
hans beskrivningar utan att det kunde förhålla sig så och att 
hela dialogen inte är till för att övertyga någon utan endast för 
deras nöjes skull.359

Idag är det inte bara Combitech systems som själva använ-
der sig av dialogseminariemetoden utan konceptet är något 
som ingår i deras affärsidé. De utbildar projektledare från andra 
företag i branschen för att de i sin tur ska använda det i mötet 
med sina kunder.360 För projektledarna på Combitech Systems, 
är begreppet klippa till idag mättat med innebörd. 

Det fi nns en allmän utbredd föreställning att ingenjörer löser 
tekniska problem. Fram till 2003 var det den enda föreställ-
ning som återspeglades i högskolelagen. En av lärdomarna från 
Combitech Systems projekt är att det svåra i ingenjörens arbete 
egentligen inte ligger i att med formella metoder arbeta fram 
en lösning utan att tillsammans med beställaren förstå och for-
mulera vad problemet egentligen handlar om. Men hur får man 
människor, som inte vet vad de vill, att uttrycka sina behov? 
Vägen dit kan vara snårig och kanske inte alls framkomlig 
endast genom formaliserade och tekniskt rationella frågor. Det 
är kanske genom indirekta metoder som skönlitterära texter, 
dramaturgi och vetenskapsfi losofi  man får söka sig fram. Det 
är möten med konstnärer och analogier med deras intuitiva 
metoder, till exempel det tidigare beskrivna mötet med Einar 
Már Gudmundsson , som ger öppningar.

I varje projekt är problemformuleringsdelen den mest krea-
tiva och samtidigt den mest diffusa.361 Den går i princip inte 
att formalisera utan negativa konsekvenser för projektet. Den 
är också ryggraden i utvecklingsarbetet. Det tar tid att arbeta 
upp en gemensam bild. Ett nära samarbete med beställaren 
kräver dialog som inte väjer för analogier och metaforer vilka 
mottagaren tolkar utifrån sin erfarenhet. ”Beslutet att man 
nått denna punkt måste grunda sig på att man är övertygad 
om att deltagarna byggt upp en sådan inre bild. Det fi nns inga 
formella kriterier för att så har skett”.362 Om den senare delen, 
konstruktionsfasen, i ett projekt präglas av en systemteoretisk 
ansats så kan den tidigare delen sägas vara hermeneutisk. 
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Självklart är den teoretiska utbildningen en viktig del i 
civilingenjörens vetande. Och den kan teknologen tillägna sig 
på så många olika sätt ”Men för att kunna göra en rimlig tolk-
ning och bedömning av händelser som ligger utanför regelbo-
kens beskrivningar, att kunna handla i oförutsedda situationer, 
krävs mångsidig praktisk erfarenhet. Det är den refl ekterande 
förtrogenheten med praktiken som kan ge de teoretiska kun-
skaperna liv”.363 

Formallogisk kunskap och erfarenhetskunskap 

Vid en föreläsning på KTH hösten 2002 sa Marvin Minsky,364 
en av Artifi cial Intelligence (AI) förgrundsgestalter: ”Män  niskor 
tror att det är svårt att modellera känslor och lätt att modellera 
logik, och det är precis tvärtom”. För honom var erfarenheten 
något man kunde bygga in i formaliserade AI-systemen. Den 
inställningen tycks inte en praktiker som Christer Hoberg  helt 
hålla med om. I ett av sina möten med lärarna på KTH, i dialog-
seminariet, menar han att det inte är de tekniska problemen som 
är svåra, det är att få människor att känna sig engagerade. De 
unga civilingenjörer som kommer har ingen förståelse för detta.

Mötet mellan författaren Einar Már Gudmundsson  och 
ingenjörerna på Combitech Systems är exempel på ett möte 
mellan konst och vetenskap. Det är först när ingenjörsvetenskap 
inbegriper refl ekterad färdighet, förtrogenhet och omdöme 
som man kan börja tala om ingenjörskonst. På samma sätt 
som det fi nns ett systematiskt inslag i en författares skrivande 
fi nns det också intuitiva inslag i en ingenjörs värv. Konsten har 
därför potential att analogiskt berika erfarenheten och arbetet 
med vetenskapen. Det motsatta är inte heller otänkbart. 

Det som Christer Hoberg  uttrycker med meningen ”Vi såg 
inte till att de var med på tåget”, är en av de viktigaste nycklar-
na till allt utvecklingsarbete. Att medarbetarna är med på tåget 
redan när det startar. Att ställa människor inför en situation 
där de gamla regler de behärskar inte längre gäller och tvinga 
på dem nya, vars innebörd de inte behärskar, är att beröva dem 
tryggheten i yrkesutövningen. För ett ögonblick hade Christer 
Hoberg glömt bort sin egen erfarenhet. En kunskap han hade 
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men som han inte visste om. Något han uttrycker i meningen 
”två år tidigare hade vi inte förstått problematiken”. Med den 
beskriver han de erfarenheter han gradvis hade skaffat sig 
under den gemensamma refl ektionen i dialogseminariet. Varje 
förändring avsedd att göra ingrepp i en kultur som omfattas 
av fl era måste ske gradvis och i dialog med de berörda. De 
måste hinna utveckla de nödvändiga kunskaper, erfarenheter 
och attityder för att följa med på resan. För en skicklig ledare 
eller lärare sker detta mer eller mindre intuitivt. En skicklig 
regissör, som analogi till ledare, beskrivs av en skådespelare på 
följande sätt: ”Han är fenomenal på att lyssna på skådespelarna 
– inte för att ta reda på vad de vill utan för att veta var pjäsen 
befi nner sig”, skriver Christer Hoberg i boken Precision och 
improvisation.365 

Dialogseminarierna på Combitech Systems tjänade dels som 
ett forum för erfarenhetsutbyte mellan vad man skulle kunna 
kalla mästare och lärling, dels en arena för att sätta kunskapen 
i rörelse.366 De visar ytterligare en viktig sak som inte har stått i 
fokus men som förtjänar att nämnas. Nämligen att lärlingen är 
en förutsättning för att mästaren ska refl ektera och uttala den 
kunskap som tidigare låg slumrande inbäddad i erfarenheten. 
Att rakt upp och ner be en utövare berätta om sin erfarenhets-
kunskap är ibland som att be en fågel förklara fysiken bakom 
fl ygtekniken. I motiveringen till priset Årets lärare som Henrik 
Eriksson fi ck 2002 står det att han är ”engagerad och har fyn-
diga exempel”. När jag vid ett samtal frågade honom om han 
kunde nämna några exempel som han använt sig av blev han 
svarslös. Först i samband med praxisstudierna kunde jag höra 
dem fl öda direkt i undervisningen.

Det är därför nödvändigt att iscensätta en miljö som möjlig-
gör begreppsbildning kring erfarenhetskunskapen. Dels för att 
yrkeskunnandet ska föras framåt, dels för att göra det möjligt 
att skola in unga i yrket. Det är, bland annat, i denna iscensätt-
ning som dialogseminariet har visat sin lämplighet. Det har 
utvecklats just för detta ändamål men man ska inte göra sig 
några illusioner om att det av sig självt garanterar några resul-
tat. Det beror på hur dialogseminariet genomförs. Det är högst 
avhängigt av dem som leder och deltar i det. 
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Vår vanliga föreställning att mästaren är den som har kun-
nandet som lärlingen ska tillskansa sig är endast delvis sann. 
För att bli mästare är man beroende av att ha lärlingar. Det är 
just arbetet att under en lång tid refl ektera över den egna erfa-
renheten och vara i dialog med lärlingar som aktualiserar ver-
balisering av väsentliga delar av mästarens tysta kunnande.367 

I De nios gäng, den ursprungliga gruppen i dialogsemina-
riet på Combitech Systems, ingick fyra erfarna och fem unga 
projektledare. De ungas deltagande i dialogseminariet var lika 
nödvändigt som de äldres. Men dessa grupper lärde sig själv-
klart olika facetter av sitt yrkeskunnande. Det är här inte 
alls bara fråga om metoder och modeller även om det många 
gånger visar sig att mindre erfarna har ett visst motstånd att ta 
till sig dessa då de inte kan se nyttan med det de beskriver. I 
metoderna saknar de stöd för det de inte kan – att se lösningen. 
De med lång erfarenhet däremot hittar sina personliga metoder 
och modeller för att få grepp om problemet.

Skådespelaryrket som mönster på 
yrkeskunnande

Institutionen för Numerisk analys och datalogi är en av de få 
institutioner på KTH som publicerar sina kursutvärderingar 
på Internet. Överlag tycks teknologernas omdömen om under-
visningen vara positiva. Ibland hittar man dock en och annan 
kommentar som får en att tänka efter. Vid ett tillfälle fastnade 
jag för en kommentar som pekar ut en särskild aspekt av lära-
rens yrkeskunnande. Studenten som har skrivit den vänder sig 
till en namngiven assistent i kursen med följande ord: ”Otrevligt 
bemötande från en handledare (Måns). Kan man inte vara trevlig får 
man i alla fall låtsas vara det – visa lite professionalism!”368

Kommentaren säger, till att börja med, ingenting om assi-
stentens ämneskunskaper. Inte heller förmågan att undervisa i 
ämnet är föremål för missnöjet. Det som studenten vill påpeka 
är den attityd med vilken han blir bemött. Studentens kon-
struktiva förslag om vad assistenten bör göra åt saken tycks 
vara genomtänkt och vittnar om en insiktsfull människokän-
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nedom. Han begär inte av assistenten att tycka om alla studenter 
utan det räcker med att han låtsas göra det. 

Det studenten egentligen pekar på är en av de egenskaper 
som läraren har gemensamt med skådespelaren, en förmåga 
att dra en skarp gräns mellan det privata (inte att förväxla med 
det personliga) och det offentliga, kanske inte några egenskaper 
man i första hand tänker på eller förknippar med en lärares 
yrkesutövning. Men låt oss se vad en jämförelse kan tillföra. 

I dialogen Skådespelarens paradox skriven 1770 undersöker 
upplysningsfi losofen Denis Diderot  vad som i grunden utgör 
skådespelarens skicklighet. Han väljer skådespelarens yrkes-
kunnande och menar att det med fördel kan stå som en modell 
av skicklighet för andra yrken där utövaren har att göra med 
människor, exempelvis läkare, sjuksköterskor och lärare. 

Det som står i fokus när Diderot  skärskådar skådespelarens 
yrkeskunnande är i grunden samma distinktion som teknolo-
gen i citatet ovan gjort. Diderot skiljer på känslomässighet och 
känslighet.369 Det förra tycks han mena hör till den privata sfä-
ren och det senare till det offentliga. Känslomässigheten grun-
dar bedömningen helt på känslor och grumlar tankarna för skå-
despelaren. Äkta sorg är till exempel inte vad åskådarna vill se. 
Vad de vill se är en gestaltning av en situation som griper dem 
till den grad att de själva blir berörda och ibland gråter. Med en 
rik fl ora av exempel konkretiserar Diderot sina synpunkter med 
namngivna skådespelare från den franska teatervärlden under 
sjuttonhundratalets senare del. 

En känslosam skådespelare, menar han, skulle inte kunna 
spela samma pjäs med samma intensitet två gånger i rad. De 
känslor som intensifi erade hans första uppförande skulle helt 
falna bort vid tredje eller fjärde omgången. Den känslige skå-
despelaren med kallt omdöme däremot registrerar allt som 
händer under de första gångerna och låter det berika hans 
skådespel allt eftersom han samlar på sig erfarenheter från 
spelningar. 

Till skillnad från den känslige skådepelaren har den känslo-
samme ingen jämn rollgestaltning. Är han inspirerad kan han 
göra en briljant insats. Nästa dag går det inte att känna igen 
spelet då inspirationen inte infi nner sig. Men att vara beroende 
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av inspirationen är ingenting man kan räkna med. ”Det är inte 
den våldsamma personligheten som griper oss, säger Diderot , 
den förmågan är förbehållen den behärskade”.370

På dialogseminariet berättar Håkan Kullvén om hur han 
känner sig upprymd efter lyckade föreläsningar till vilka han 
varit inspirerad. Reaktionen lät inte vänta på sig. ”Det är inte 
du som ska vara inspirerad utan de som kommer dit för att 
studera”, säger Bo Göranzon . Clas Pehrsson  som har en lång 
musikerkarriär bakom sig infl ikar och säger: ”Räkna inte med 
inspirationen”. 

En skådespelare har kanske också far, mor, fru och barn. 
Som alla andra har han dagar då han känner sig glad och dagar 
då han känner sig ledsen och en kropp som har sina behov. 
Han kan rimligen inte komma till teatern en kväll och säga 
till direktören: ”Tyvärr ikväll kan jag inte spela. Hur ska jag 
kunna få folk att skratta när mitt privata elände inte känner 
några gränser?”. 

I motiveringen till Årets lärare, har vi konstaterat att orden 
”engagerad och brinner för sitt ämne” förekommer nästan 
jämt. Det är en god förutsättning, men vad som är ännu vik-
tigare, förutom gedigna ämneskunskaper, och som kanske ofta 
åsyftas men sällan uttrycks i ord, är att läraren är engagerande 
och entusiasmerande. I en essä i Dagens Nyheter skriver Jan Stolpe, 
att Montaigne  aldrig lyckades överföra den entusiasm han 
kände inför sina resor till sitt sällskap.371 De längtade hela tiden 
efter att få åka hem och kunde inte förstå vad som drev honom. 
Det är den sortens känslor Henrik Eriksson till exempel förmår 
väcka hos studenterna, ork att ta itu med sitt arbete och lägga 
ner tio timmar på varje föreläsning, som har mest betydelse för 
deras studieresultat. 

En vanlig föreställning bland många på KTH är att det 
räcker om läraren brinner för sitt ämne och är entusiastisk. 
Med automatik antas detta smitta av sig på studenterna. Mot 
det talar en rad exempel som jag har tagit upp här. I sin analys 
av skådespelarens yrkeskunnande menar Diderot  att känslosam-
heten är betecknande för alla medelmåttiga skådespelare och 
det är snarare avsaknaden av känslosamheten som gör skå-
despelare sublima.372 Det är inte de känslor en skådespelare 
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känner som är det viktiga utan de han lyckas skapa hos sina 
åskådare.

Känslosamheten kräver dessutom ett större energiuttag för 
varje ansträngning.373 Känslosamma skådespelare blir därför 
utmattade efter en föreställning på ett sätt som skådespelare 
som använder omdöme och distans inte blir. Liknande erfa-
renheter berättar Clas Pehrsson  från musikundervisningen. 
Musikstuderande blir ibland så utmattade att de knappt orkar 
titta upp när de hunnit halvvägs in i valkyrian därför att de har 
spänt sig så i hela kroppen. Diderot  betonar känslosamheten 
och Pehrsson den ringa erfarenheten som källor till utmattning. 
Kombinationen torde i vart fall vara förödande för praktikern. 

När är en skådespelare som bäst? undrar Diderot.  Är det när 
han är ung och eldig och blodet rusar i ådrorna, då den lä ttaste 
påverkan rubbar ens innersta känslor och då själen blir fyr 
vid minsta gnista? Nej det tror jag inte”, svarar han. Duktiga 
skådespelare når höjden av sin konst efter lång erfarenhet ”när 
lidelsernas hetta har svalnat och när huvudet blivit kallt och 
hans sinne behärskat. Det bästa vinet är kärvt och bittert under 
jäsningstiden”, säger han. ”Det får sin fyllighet först genom 
lång lagring”.374 

Han ger ett antal exempel med vilka han vill visa att för-
nuftiga skådespelare som håller distans till pjäsen är de som 
bäst förmår skapa avsedda känslor hos åskådarna. Han berät-
tar om en skådespelare, Le Kain–Ninias, som stiger ner i sin 
faders grav och skär halsen av sin mor och kommer upp med 
händerna fulla av blod. ”Ändå skjuter han med foten i kulissen 
ett diamantörhänge som en skådespelerska har tappat”. Känner 
denne skådespelare något? frågar han sig. Det är kanske just 
när en skådespelare är behärskad och inte känner någonting 
själv som han överlägset förmår gestalta de känslor som ska 
förmedlas av pjäsen.375

Förmågan att kunna agera i sitt yrke och samtidigt vara så 
närvarande att man förmår hantera det oförutsedda tycks vara 
ett tecken på skicklighet även inom läraryrket. Det har med rytm, 
närvaro och urskillningsförmågan att göra. Med refl ekterade erfa-
renheter förmår den skicklige läraren urskilja det dagliga och van-
ligt förekommande, och koncentrera sin blick på det ovanliga. 
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Diderot  säger att teatern föraktas bara av de skådespelare 
som blivit utvisslade. I motgångens stund är det lätt, att sky 
det som för bara kort stund sedan innebar allt i ens liv.376 Äkta 
skådespelartalang, menar Diderot, är förmågan att grundligt 
känna de yttre tecken hos den själ som man lånar, och gestalta 
dem på ett så övertygande sätt att de hos åskådaren framkallar 
de nödvändiga sinnesförnimmelserna som behövs för att skapa 
en känsla. ”En efterbildning som förstorar allting i åskådarnas 
medvetande och som bildar grunden för deras omdöme”.377 
Där känslosamheten förstorar impulser som man tar emot är 
känsligheten kopplat till ett utvecklat omdöme som är inriktat 
på att skapa känslor hos åskådaren. För att kunna gestalta en 
känsla väl ska skådespelaren, paradoxalt nog, inte själv behärs-
kas av den.378 

Just denna distinktion ligger farligt nära manipulationen, 
skådespelarens äkthet och uppriktighet. Upplever han eller hon 
de känslor som de spelar? Den frågan diskuterades redan under 
antiken. Platon  ansåg att en skådespelare genom att härma en 
annan personlighet inte var uppriktig, och det var ett av hans 
skäl att se kritiskt på skådespelaren. Så menade han i Staten att 
diktarens konst inte är grundad på hans egen erfarenhet och 
insikt och därför borde förkastas ur stadsstaten.379

På dialogseminariet var det många som engagerades djupt 
i analogin mellan skådespelarkonsten och lärarens skicklighet. 
Henrik Artman vände sig mot tanken att försöka övertyga stu-
denterna om kunskapen. Han menade att mer än någon annan 
skolform är högskolan till för att öva studenternas kritiska tän-
kande. Därför måste läraren förhålla sig neutral och låta dem 
själva få avgöra. Med exemplet Svante Lindkvist och Einsteins 
pipa som jag redogjorde för tidigare visade Leif Handberg en 
erfarenhet som talar mot detta. Han visade hur man skapar 
känsla och närvaro i det första momentet i berättelsen och 
samtidigt lämnar ett bidrag till att utveckla någon sorts kritiskt 
tänkande hos åhörarna i det andra.

Det är detaljrikedomen av de konkreta händelserna kring 
Grekernas stormning av Troja i Aiskylos tragedi Agamemnon 
som får kören att tro på Klytaimestras berättelse om seger. 
Något som en symbolisk eld inte förmådde dem att tro tilläg-
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ger Leif Dahlberg. Galileis noggrant genomförda Dialog om de 
två världssystemen är en enda lång övertygande bevisning på det 
heliocentriska systemet, som ett ytterligare exempel.

Att fånga åhörarnas uppmärksamhet innebär inte alltid att 
man gör det i syfte att påverka dem i en bestämd riktning, vil-
ket exemplet med Einsteins pipa visar. Det kan vara som i alla 
dramer och tragedier att visa de dilemman som fi nns inbyggda 
i tillvaron. Den antika grekiska teatern var till slut i mångt och 
mycket en gestaltning av de stora frågeställningar som fi lo-
soferna skrev om, ett sätt att göra dem gripbara för den stora 
allmänheten och överlämna ställningstagandet till dem, vilket 
egentligen är själva poängen med teatern.380 

Skådespelarens ansvar ligger i att vara verket trogen och 
vara så trovärdig som möjligt oavsett om han ska gestalta en 
mordbrännare eller tyrann – inte att gestalta sina äkta känslor 
utanför spelet. Räcker inte hans erfarenheter får han använda 
fantasin. Ty det är på det viset som han tjänar åskådaren bäst, 
genom att få honom att känna känslor och ta ställning. 

Analogin med skådespelarens paradox visar sålunda både 
skillnader och likheter med lärarens praktik. Skådespelaren 
behöver inte vara en mordbrännare eller tyrann för att spela 
rollen trovärdigt. Han behöver heller inte alltid ha ett bekym-
merfritt privatliv för att kunna få åskådarna att skratta. Skåde-
spelet utför han på en personlig och yrkesmässig bas och han 
bestämmer själv över sitt uttryck. Vid en närmare granskning 
är mönstret egentligen likartat. Kan en lärare inte vara trevlig, 
säger teknologen, får han låtsas vara det. 

Diderot  hjälper oss att analogiskt kasta ljus över väsentliga 
delar av lärarens praktik. Att vara engagerad och vänlig eller 
åtminstone låtsas vara det är egenskaper som har med prak-
tikutövningens logik att göra inte med vetenskapens.381 Att 
utesluta dessa emotionella sidor skulle utarma, ibland helt mot-
verka syftet med denna vår yrkesutövning. Därför, menar jag, 
att de emotionella aspekterna i lärarens yrkesutövning förtjänar 
en bättre uppmärksamhet om vi strävar att utveckla skicklighet. 
En viktig uppgift för den skicklige läraren är att vara inspire-
rande och engagerande för att studenterna ska våga och orka ge 
sig i kast med sina studieuppgifter och klara studierna. 
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Analogier och metaforer likt de exempel jag nyss har avhand-
lat är inte utan vidare lättillgängliga för noviser. Det som 
utmärker nybörjarens ansats är att han är så upptagen med att 
lösa de omedelbara handgreppen i undervisningen att han inte 
förmår omfatta de övergripande mönstren. Utan denna över-
blick är analogier och metaforer mera till besvär och frustra-
tion än till hjälp. De kan inte göra det enkelt för novisen att se 
målet. För den skicklige, däremot, är dessa analogier givande, 
då han kan bortse från allt som är vardagligt i yrkesutövningen 
och koncentrera sin blick på de centrala mönstren.

Det krävs en hel del skolning och refl ektion för att träna upp 
det analogiska tänkandet och kunna urskönja de mönster och 
samband som dessa analogier lyfter fram mellan olika yrkes-
kunnande och erfarenheter. Först när man har nått kompeten-
sen inom det aktuella yrkeskunnandet är man kanske mogen 
nog att kunna ge sig i kast med det analogiska tänkandet. 
Dialogseminariet har visat sig vara ett utmärkt forum där man 
systematiskt kan öva upp denna förmåga, särskilt i övergången 
mellan kompetensstadiet och skickligheten.

En refl ekterande praxis

Som framgått tidigare är dialogseminariet ett forum för gemen-
sam refl ektion över egna och andras erfarenheter i syfte att för-
ädla yrkeskunskapen. Betoningen av gemensamt är här av vikt för 
kunskapsbildningen och ger refl ektionen sin praxis identitet. I 
den här fallstudien har tio lärare med varierande längd på erfa-
renhet och grad av refl ektion deltagit i dialog seminarieserien. 
Den egna drivkraften är en viktig förutsättning för att frivilligt 
delta och lägga ner den tid och det kvalifi cerade arbete som 
seminarieserien trots allt innebär.

Som tidigare antytts föregås refl ektionen och skrivandet 
av läsningen av särskilt utvalda texter. Dels sådana texter vars 
syfte är att fördjupa den kunskapsteoretiska kunskapen och 
dels de texter vars syfte är att stimulera minnet och väcka till 
liv slumrande erfarenheter. Initialt utgör den första sortens text 
en igångsättning av refl ektionen som är nödvändig inför det 
gemensamma dialogseminariet. Vid seminariet läser var och en 
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upp sin text och får den kommenterad av de övriga deltagarna, 
dialogen. Kommentarerna är av olika art. Ibland är det fråga 
om ytterligare erfarenheter som bekräftar företeelsen, ibland 
av nya tolkningar som utvidgar eller modifi erar författarens 
tolkning och ibland kanske erfarenheter som rent av motsäger 
eller begränsar begreppens användning. 

Teman varierar från gång till annan. I några deltagares 
refl ektionstexter kan man ibland följa denna variation ganska 
tydligt. Det hindrar dock inte en del andra från att hålla fast 
vid grundläggande teman och gräva djupare och djupare för 
varje gång. Martin Grimheden var till exempel intresserad 
av olika aspekter av dialog i undervisningen. Håkan Kullvéns 
essäer handlade bland annat om dels alternativa modeller för 
att lägga upp kurser, dels en kunskapsteoretisk undersökning 
om begreppens natur. Främst då om begreppen entydigt går 
att defi niera eller inte, och i vilka sammanhang det var lämpligt 
att arbeta med strama respektive problematiserande beskriv-
ningar. Henrik Erikssons intresse handlade huvudsakligen om 
på vilket sätt han kunde få teknologerna intresserade av under-
visningsämnet. 

Några av de här idéerna lyftes fram i idéprotokollen, fördju-
pades och problematiserades ibland. Ett annat drag i idéproto-
kollen som är en uppteckning av dialogen mellan deltagarna 
är att i en refl ekterande del av protokollföraren lyfta fram de 
underliggande mönster som dialogen kretsade kring. Ofta utan 
att riktigt kunna sätta fi ngret på vad det egentligen handlar 
om. Det innebär inte att protokollföraren alltid kunde förklara 
de processer som dialogen initierade och underhöll, mer än 
en gång kunde man konstatera en verkan utan att kunna ange 
några som helst orsaker. 

Avståndet mellan insikt och handling visar sig i det här fallet 
vara kortare än man anar. Men vad som satte igång processen 
förblir nog höljt i dunkel. En antydan fi nner man dock i den 
ömsesidiga inspiration deltagarna själva stod för i denna miljö. 
När samme Henrik Eriksson läste upp en text vid ett senare 
tillfälle fi ck han kommentaren av Christer Lindh att den inte 
behöver ge några svar på frågor: ”den är inspirerande och det 
räcker”. Om det bland annat är denna sorts inspiration som ger 
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lust till handling är inte helt otänkbart, men man kan inte veta 
säkert. Axel Ruhe å sin sida kommenterar, utan synlig anled-
ning: ”Jag har undervisat i trettiosex år men det är först nu när 
jag talar om det som jag inser hur roligt det är”. 

En refl ektion ger vid handen att Axel just nu tolkar om sina 
långvariga undervisningserfarenheter i ett helt nytt ljus och de 
framstår mer stimulerande än vad de någonsin tidigare gjort. 
En omtolkning av erfarenheter som gjordes efter en betydligt 
kortare tidsrymd står Håkan Kullvén för. Efter att länge ha 
betraktat dialogen kring Leif Handbergs text kunde han bidra 
med följande insikt: ”Jag gillar den här texten skarpt och spe-
ciellt diskussionerna efteråt. Jag hade jättesvårt med texten den 
här gången och slängde boken i väggen vid ett tillfälle.382 Tex-
ten och diskussionerna runt omkring tycker jag ger meningen 
till de här seminarierna, och nu när man lyssnar förstår man på 
ett annat sätt /…/ Så jag är glad att du [Leif Handberg] skrev 
den här texten, det betyder mycket”, säger Håkan Kullvén.

Ovanstående var exempel på en aspekt av det omtolknings-
arbete av erfarenheter som ägde rum under dialogseminariet. 
Det är ofta ett ansträngande arbete med betydande energiuttag 
och vars konsekvenser på hållningen och identiteten man bara 
kan ana. Ett arbete som inte sällan uppbådar mod och hand-
lingskraft för att inte säga en stärkt tilltro till det egna omdö-
met. Inte sällan föregås det av en lång bearbetningsprocess där 
stelnade begrepp fokuseras och löses upp från sin förstelnade 
form och laddas om med nya exempel och erfarenheter som 
ger dem en helt ny innebörd. Det är denna process som är 
central för den praxisbaserade begreppsbildningen. Begrepps-
bildningsprocessen är en känslig process som är beroende av 
ett bejakande för att komma tillrätta. I ett analogiskt exempel 
beskriver Henrik Artman hur beroende den är av bejakandet 
hos medmänniskor och hur förödande motmänniskor kan vara 
för dess utveckling. 

Den miljö som gynnar födelsen av begreppen kan liknas vid 
en kuvös där begreppen fortfarande är så sköra och spröda att 
de inte tål en hårdhänt behandling i form av negativ kritik vid 
det här stadiet.383 En av refl ektionens viktigaste uppgifter är att 
till ytan lyfta de egna konstitutiva exemplen som formar våra 
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begrepp. Men att rakt upp och ner redogöra för de erfarenheter 
som konstituerar våra begrepp är ingen enkel sak. Exemplen är 
inte öppet tillgängliga för minnet, därför måste det stimuleras. 
För att utveckla vår syn på verkligheten måste vi gå tillbaka till 
de konstituerande exemplen, lösa upp dem ladda dem med nya 
emanciperande exempel. Det är genom våra begrepp vi uppfat-
tar verkligheten. Därför är det också de som måste utvecklas. 
Det är när vi kan överskrida det givna, utvidga vår praxis, som 
refl ektionen har fyllt sin begreppsbildande funktion.

Att se är att tro brukar det heta. Våra erfarenheter är egent-
ligen i mångt och mycket endast en räcka omständigheter vi 
har upplevt, människor, handlingar och situationer vi har varit 
med om. Det ska mycket till för att ifrågasätta vad vi med egna 
ögon har bevittnat. Vad vi ofta bortser ifrån är att det vi ser och 
upplever gör vi genom vår förförståelse, ibland består den mest 
av fördomar. Det är genom en rad fi ltreringar vi tolkar vad vi 
har varit med om för att skapa mening.384 Och mening och ord-
ning är vad vi hela tiden strävar efter att skapa.385 För kaos för-
sätter oss i obalans. Och där kunskapen eller självkännedomen 
brister är vi utlämnade åt våra egna förutfattade meningar. Det 
är mänskligt att lita på sina erfarenheter och utgå från dem när 
man möter nya situationer. Har man inte refl ekterat över sina 
erfarenheter i gemenskap med andra är risken att utgå ifrån att 
den egna tolkningen är den enda möjliga inte så avlägsen. 

I dagligt tal säger vi att solen går upp och solen går ner utan att 
ägna det någon vetenskapsteoretisk tanke. Men solen går upp 
och ner endast om vi organiserar vårt seende i ett geocentriskt 
perspektiv. Det är endast inom denna uppfattning som våra 
sinnliga observationer får sitt berättigande. När Galilei  på sex-
tonhundratalet började lägga fram bevis för den heliocentriska 
världsbilden stötte han på kraftigt motstånd. Det var inte bara 
från kyrkans män utan även från allmänheten. Den heliocent-
riska världsbilden strider inte bara mot kyrkans uppfattning 
om jorden som centrum för universum och människan som 
Guds avbild utan även mot den allmänna sinneserfarenheten 
att solen går just ”upp och ner”. Organiserar man fakta på ett 
visst sätt är det nästan alltid svårt att få syn på andra uppfatt-
ningar.386
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Paradigm och anomali

I sin epokgörande bok De vetenskapliga revolutionernas struktur 
kallar fysikern och vetenskapshistorikern Thomas S Kuhn  de 
sätt på vilka forskare organiserar fakta och de sammanslut-
ningar som uppstår kring dem för paradigm. Kuhn ger en 
fyllig beskrivning av vad begreppet paradigm står för.387 Han 
ger fl era exempel på hur ett paradigm blir till, övergår i vad 
han kallar normalvetenskap för att sedan överges när det inte 
längre förmår förklara besvärande anomalier i naturen. Ett av 
de exempel som markerar paradigmskiften är den nyss beskriv-
na övergången från den geocentriska till den heliocentriska 
världsbilden. Den geocentriska teorin kunde inte förklara en 
rad företeelser som till exempel fi xstjärnor, årstider eller sol-
årets exakta längd.388 Dessa, så kallade, anomalier tvingade de 
geocentriska forskarna att under lång tid hitta på nya komplet-
terande och alltmer invecklade förklaringar för att redogöra för 
de avvikande observationerna. Till slut övergavs den geocent-
riska världsbilden helt. Detta menar Kuhn är ett mönster som 
beskriver paradigmens uppgång och fall.

 Omstart

I motiveringen till Årets lärare stod det att Henrik Eriksson 
”stimulerar studenterna till lustfyllt lärande och brinner för sin uppgift 
som lärare. Hans glädje smittar av sig på studenterna. Hans under-
visning är välstrukturerad och fylld av fyndiga exempel”. En snabb 
genomgång av motiveringar till tidigare utsedda lärare visar att 
begreppen engagemang och entusiasm är fl itigt förekommande 
i olika former och kombinationer.

Men på samma sätt som fi xstjärnor, årstider och solårets 
längd var anomalier för den geocentriska världsbilden förekom-
mer inte begrepp som entusiasm och engagemang till exempel i 
de etablerade forskningsperspektiven inom lärande och under-
visning. De tillhör den emotiva kategorin som inte ägnas upp-
märksamhet inom den formaliserade vetenskapens paradigm. 
Likväl är de av central betydelse för praktiken. En rad liknande 
begrepp arbetades upp under refl ektionen i dialogseminariet: 
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omstart, närvaro, trovärdighet, intuition, improvisation, antända stu-
denter, och analogiskt, hård mot musiken men mjuk mot musiceran-
det för att bara nämna några. I det följande tänker jag redogöra 
för de sammanhang dessa dök upp i och utgjorde föremål för 
refl ektionen i dialogen.

Redan under det inledande dialogseminariet berättade Håkan 
Kullvén att när han kom till KTH och höll sina föreläsningar 
trodde han att alla teknologer skulle komma till hans övnings-
grupp och lämna de andra tomma. Det blev tvärtom. Det kom 
inte en enda teknolog till hans övningsgrupp. I en refl ektion 
menar han att han fi nner det han just förklarat så logiskt och 
klart att om någon student inte förstår beror det bara på att 
studenten inte hört. Han tar därför om samma förklaring igen 
fast andra gången långsammare och högre. En teknolog som 
beklagade sig hos Martin Grimheden för liknande erfarenhet 
med en annan lärare kunde dra slutsatsen att denna typ av 
handling bara tar tid i onödan. Efter ett par gånger var det 
aldrig någon som frågade mer, tillade han. Martin lanserade 
därför begreppet omstart, ett begrepp som hade potential att 
förse läraren med verktyg att hantera denna företeelse. Omstart 
är ett begrepp som har en lång tradition inom teknologspexen. 
När som helst under föreställningen kan publiken ropa omstart, 
och då ska ensemblen vara beredd att spela upp den aktuella 
scenen en gång till, fast på ett nytt sätt. 

På samma sätt är det för en skicklig lärare. Varje gång han får 
frågan är han beredd att förklara på ett annat sätt. Och precis 
som i spexen är förklaringen som bäst när den berör studen-
tens situation, refererar till hennes erfarenheter eller aktuella 
händelser.389 

Förmågan att på stående fot som lärare kunna improvisera 
och leverera träffande förklaringar, exempel och analogier är 
en av de viktigaste intuitiva tillgångarna. Det är som student-
spexen visar ett resultat av att man är väl förberedd. Endast då 
blir man i stånd att kunna frigöra sitt kunnande och använda 
sin fantasi och associationsförmåga. På samma sätt som impro-
visationen inom jazzen är improvisationen i undervisningen 
frukten av en skarp närvaro i nuet. Att, som skicklig lärare, 
improvisera innebär liksom improvisationen för musikern att 
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man behärskar reglerna och därutöver har utvecklat en känsla 
för lyhördhet till de teman som dyker upp för att kunna spinna 
vidare på dem. Att improvisera är att vara i fas.

Vid ett tillfälle kom dialogen att analogiskt kretsa kring 
trovärdighetens betydelse för läkekonsten. Många unga läkare 
underskattar betydelsen av att inför patienten visa trovärdighet 
i kunnandet. En läkare som varken tror på sin diagnos eller 
på den medicin han skriver ut till patienten kan antagligen 
inte förvänta sig någon större verkan. Placeboeffekten kan 
ibland visa större effekt. Clas Pehrsson  känner igen detta från 
musikutövningen. Musiker kan vara osäkra på sin förmåga och 
sin tolkning av det stycke som ska framföras och darra som ett 
asplöv före och efter konserten, men under tiden de står på 
scen och framför sitt stycke fi nns inget annat val än att på ett 
övertygande och självklart sätt framföra de musikstycken de har 
övat på. Det är något Ann Wallström betonar i undervisningen 
av barockmusiken. Hon kallar det för Carmen-attityden.390 Axel 
Ruhe känner igen det från egen undervisning. Teknologerna 
vill se matematiken fungera i verkligheten innan de är beredda 
att tro på de beräkningar som beskriver vibrationer i rör och 
liknande. 

Det krävs tid för inskolning i arbetssättet. Ett analogiskt 
arbetssätt som biter sig fast vid de konkreta och ansvarsfordran-
de erfarenheterna, vilket vi oförtrutet måste påminna oss själva 
om. Det är ett arbete som kan vara nog så krävande när de 
abstraktioner man är inskolad i hela tiden lockar med allmänna 
till intet förpliktigande ord. Dialogseminariegruppens heteroge-
na sammansättning i erfarenhet och refl ektion var en ovärderlig 
tillgång. Redan på det inledande seminariet hade vi berört cent-
rala begrepp i lärarens yrkeskunnande och ingen avmattning 
kunde skönjas under hela dialogseminarieseriens gång. 

De bilder, analogier och metaforer som kom till användning 
pekar in i erfarenhetsvärlden. Begrepp som omstart, blir till 
synekdoke som frammanar helheten, pekar in i erfarenheten. 
De gör språket effektivt för de invigda men sätter också en 
gräns för hur mycket av erfarenheten utomstående kan göras 
delaktiga i. Det gäller att vara medveten om det och slussa in 
de nya i yrkesgemenskapen.



2198. Från systemteori till refl ekterande praxis

Dialogseminariet för alla behov?
Det är lätt att, efter en sådan genomgång, få intrycket att 
dialogseminariemetoden är en säker metod som kan användas 
närhelst yrkesutövare ska refl ektera över sin praktik och att 
detta automatiskt leder till yrkeskunnandets utveckling i alla 
sammanhang. En sådan tolkning vore inte rättvisande och kan 
rent av leda till mindre angenäma överraskningar.

Till att börja med tror jag att förtrogenheten med dialog-
seminariemetoden hos ledaren är en förutsättning, utan den 
är det knappast möjligt att ro i hamn ett sådant projekt. För 
det andra är dialogseminariemetoden ingenting jag bedömer 
lämpligt att använda utan urskillning vare sig för noviser eller 
avancerade nybörjare och knappast heller för många kompe-
tenta yrkesutövare.391 Att sätta ihop en grupp kompetenta och 
skickliga lärare som är mogna nog att fritt refl ektera över sitt 
yrkeskunnande och söka svar på upplevda problem är inget 
som passar alla. För det tredje är samspelet mellan de enskilda 
medlemmarna i gruppen av största betydelse.

Det huvudsakligen analogiska arbetet i dialogseminariet är 
i första hand inriktat på att utveckla en praxis.392 På ett sätt är 
arbetet ett sökande efter sanningen men det är inget som sker i 
form av övergripande hypotesprövande eller falsifi erande. Vad 
som bland annat blev allt tydligare under dialogseminariet är 
att de emotionella aspekterna av lärarens yrkeskunnande och 
insikterna om det egna handlandet och varandet är minst lika 
viktiga som de kognitiva och praktiska färdigheterna. Arbetet 
är inriktat på att ta fram de konkreta erfarenheterna till refl ek-
tion och underordna dem gemenskapens tolkning, helt befriat 
från stora berättelser. Ett arbete som för många har visat sig 
vara stärkande för det självständiga tänkandet och tilliten till 
det egna omdömet och slutligen stimulerande för lusten att 
undervisa. 

Sammanfattning – metod och refl ektion

I det här kapitlet refl ekterar jag kring två renodlade perspektiv 
i lärarnas yrkesutövning, det monologiskt systemteoretiska och 
det dialogiskt refl ekterande. Det systemteoretiska perspektivet 
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härstammar från styrning av olika vapensystem och bygger 
på matematiskt rationella beräkningar. Systemets räckvidds-
anspråk har kritiserats av många framstående matematiker. 
Mänskliga mellanhavanden kan inte fångas in i algoritmer, 
endast människan är till exempel förmögen att övergå från att 
lösa ett problem till att ifrågasätta regler för problemlösning. 
Och endast människan är förmögen att ifrågasätta sina egna 
grundvalar.

Ingenjörsföretaget Combitech Systems har som tidigare 
nämnts använt sig av formaliserade kvalitetssystem och funnit 
dem begränsade i sin förmåga att hantera annat än påstående-
kunskap. När det handlade om att skola in yngre medarbetare 
i projektledningskunnandet där färdighet, förtrogenhet och 
omdöme är centrala beståndsdelar hade det systemteoretiska 
perspektivet inte mycket att erbjuda för kunskapsutveckling.

Det var först i samband med dialogseminarieserien som 
problemet med kunskapssynen och villkoren för praxiskun-
skapen blev synliga för deltagarna. Refl ektion över egna och 
andras erfarenheter genom analogier med konstnärliga yrken 
som till exempel mötet med författaren Einar Már Gudmunds-
son  var klargörande på avgörande punkter. Presentationen av 
insikterna från dialogseminariet med De nios gäng för de övriga 
i företaget blottade dock att kunskapen inte är något som kan 
överföras till andra människor. Var och en måste själv erövra 
den utifrån egna erfarenheter och förutsättningar. Dessa erfa-
renheter tydliggjorde nödvändigheten av ledarens pedagogiska 
insikter. Något Galilei  bevisligen genom upplägget av sitt verk, 
Dialogen om de två världssystemen var väl medveten om. 

På samma sätt har Diderots bok Skådespelarens paradox an -
vänts för att analogiskt betrakta vitala delar i lärarens yrkes-
kunnande. I det här fallet rörde det sig huvudsakligen om 
distinktionen mellan känslosamheten och känsligheten i yrkes-
utövningen, allt föranlett av en teknologs anmärkning. Genom 
ett antal exempel, försöker jag tydliggöra den insikts- och 
begreppsbildande refl ektionens betydelse för den gemensamma 
kunskapsutvecklingen i dialogseminariet. 

Den erfarenhetsbaserade refl ektionen visar sig genom många 
centrala begrepp vara helt annorlunda från teorins logik. Såväl 
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emotionell som intuitiv förmåga är centralt i skicklig yrkesut-
övning. Begrepp som engagemang, entusiasm, känslighet, och 
närvaro är, förutom kunskapens kognitiva aspekter, oundgäng-
liga i praktikens logik.

Begrepp rörande trovärdighet och sanning har visat sig vara 
problematiska och är kanske i behov av en djupare penetrering 
för att urskilja begreppens egentliga användningsområden. 
Det är i undervisningssammanhang aldrig tillåtet att framhålla 
något som inte är sant för att vara det. Men sökandet efter 
sanningen innebär inte att man kan göra anspråk på att man 
har den. Sanningen är endast möjlig att få i vetenskapliga frå-
gor som kan besvaras med sant och falskt. Vilket är det sanna 
livet, vilken är den sanna undervisningen, vilken är den sanna 
tolkningen av en text eller händelse? Eller till och med vilken 
är den sanna bilen? Dessa är exempel på frågor som inte med 
enkelhet låter sig besvaras med dikotomin sant eller falskt.

Under vissa givna förutsättningar fungerar dialogsemina-
riet tillfredsställande. Det har med gruppens sammansättning 
och erfarenhet att göra. Det har med deltagarnas hållning och 
öppenhet att göra samt med deras förmåga att urskilja den egna 
kunskapens härad och begränsning.

Dialogseminariemetoden fungerar enligt min mening som 
bäst då kompetenta lärare har stimulerats i refl ektionen kring 
egna och andras erfarenheter, och själva blivit engagerade och 
villiga att ta på sig ansvar för egen och kollegers kunskapsut-
veckling, en egenskap som är grundläggande för skickligheten. 
För noviser och nybörjare som saknar substantiell erfarenhet är 
dialogseminariemetoden med all sannolikhet, inte lämplig.
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9. Bildning, tradition och 
utveckling

Inledning

Sett i ett längre perspektiv tycks förändring vara det enda 
stabila tillståndet i KTH:s historia. Förändringens drivkrafter 
däremot är så många och djupgående att det skulle krävas en 
omfattande undersökning för att reda ut. Ett sådant utrymme 
fi nns det inte plats för i denna fallstudie. Inte ens då är jag säker 
på att man kan fastställa orsak och verkan.393 Om man får tro 
kaosteorin inom meteorologin kan en fjärils vingslag vid ekva-
torn ibland bestämma vädret vid nordpolen, men vilken fjäril? 

Ett tydligt mönster är att förändringar ofta är en motreak-
tion mot de etablerade kulturer som har degenererat och blivit 
tagna för givna. Där har slentrian slagit till och refl ektionen 
ofta utmönstrats. Nya trender är inte sällan kulturer burna av 
starka personligheter som i konkurrens med andra övertygar 
och ibland darwinistiskt får gehör för sina idéer som så små-
ningom lever vidare av egen kraft.

Kulturer, mönster och metoder är kraftfulla redskap som 
förenklar såväl vårt liv som vår yrkesutövning. Faran är, kan-
ske, när dessa blir cementerad slentrian och slår ut omdömet. 
Motkraften är den kritiska refl ektionen i gemenskap, där även 
de självklaraste grundvalar sätts ifråga, något som våra tidigare 
förebilder, från Galilei  till Hubendick , tydligt exemplifi erar. 
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Ett sätt att få syn på dessa ofta osynliga kulturer där vi själva är 
nedsänkta är bildningens väg.

Traditionalister och förnyare

Ombildandet av Teknologiska Institutet till Tekniska Hög skolan 
på 1870-talet innebar början till akademiseringen av ingenjörs-
utbildningen. Teknologiska Institutet hade under 1800-talets 
början vuxit upp ur en praktisk tradition. Eleverna betraktades 
i någon mån som lärlingar av lärarna som inte bara visste hur 
man skulle göra utan också kunde utföra arbeten med sina egna 
händer.394 Nu nominerades ett antal professorer, de allra fl esta 
av dessa kom från de etablerade universiteten i Uppsala och 
Lund. De tillförde ingenjörsutbildningen den teoretiska tra-
dition den hittills hade saknat. Teknikens utveckling under de 
decennier som skulle följa med områden kring elektrotekniken 
gjorde det dessutom mer än tidigare nödvändigt för ingenjö-
rerna med teoretiska studier i matematik, fysik, hållfasthetslära 
och även kemi.

Under lång tid pågick det en dragkamp mellan praktikerna, 
som kom att ikläda sig rollen som traditionalister, och den nya 
vågen av teoretiska akademiker som i mångt och mycket fram-
stod som förnyare. Erik Leijonacker var en av talesmännen för 
praktikerna medan Carl Ekman försvarade teoretikernas stånd-
punkt. Begreppen, praktiker och teoretiker stod dock för ett helt 
annat innehåll. Teoretikernas allt tilltagande dominans innebar 
en gradvis minskning av krav på praktik hos teknologerna både 
före inträde till högskolan och under själva utbildningen. 

Inte bara i lärarkollegiet utan även i Riksdagens utskott 
skulle debatten mellan praktiker och teoretiker ha återverk-
ningar. Båda sidorna var överens om att ingenjörsutbildningen 
måste reformeras men lösningarna på problemet gick klart isär. 
Inte oväntat ville teoretikerna förlänga utbildningen från tre 
till fyra år för att få rum med en fördjupning av de teoretiska 
ämnena medan praktikerna såg mer praktik som lösningen på 
de problem som plågade de utexaminerade ingenjörerna. Båda 
grupperna var överens om att de färdiga ingenjörernas standard 
och attraktion på arbetsmarknaden måste höjas då eleverna 
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från de tekniska läroverken ”icke med begärlighet mottagas i 
det praktiska livet”.395 De nyutexaminerade ingenjörerna fi ck 
nöja sig med de mest okvalifi cerade sysslorna inom industrin, 
som fi lare och liknande då de utan praktik inte kunde utföra 
mer avancerat arbete. Det är praktiker och inte vetenskapsmän 
vi ska utbilda, dundrade Leijonacker i ett inlägg.

Oemotsagd fi ck Leijonacker dock inte stå. För Carl Ekman 
som höll med om en förlängning av utbildningen till fyra år var 
roten till problemet i ingenjörernas låga standard snarare de 
klena teoretiska kunskaperna. Men han höll med om att prak-
tiken var av största vikt. Har inte eleverna erfarenheter från 
industrin redan före inträdet till KTH får de förvärva sig den 
under utbildningens två somrar. Där kan de öva de praktiska 
färdigheterna. Kunskapen om att praktiken före inträdet på 
KTH underlättade studierna hade man sedan tidigare. 

För Leijonacker var det olyckligt ”att de som leder de tek-
niska högskolorna är ’män som saknar praktisk erfarenhet i de 
yrken skolorna avse’, Militär- och navigationsskolorna fram-
stod därom som förebilder”.396 Debatten om förlängningen av 
utbildningen till fyra år och dess omläggning mot praktisk eller 
teoretisk inriktning skulle fortsätta i fl era decennier. På 1890-
talet skulle Peter Klason , även om han kom från Lunds Uni-
versitet, ställa sig på praktikernas sida mot den obligatoriska 
förlängningen av utbildningen. Han såg nyttan av praktiken 
men ville ha det fjärde året som frivilligt.397 Traditionalisterna 
talade för att utbilda ingenjörer som var attraktiva på arbets-
marknaden. För detta krävdes sex månaders praktik antingen 
innan man inledde utbildningen eller senast innan man började 
det fjärde året.398 Praktiken var inte i första hand menad att 
göra skickliga arbetare av ingenjörerna utan snarare en möj-
lighet att skaffa sig överblick över villkoren för industrin och 
kostnaderna för konstruktionsarbete, något som uppskattades 
av arbetsgivarna.399 

Den första disputationen av en teknisk avhandling på KTH, 
som ägde rum 1927, krönte förnyarnas seger. Hädanefter var 
det ingenjören som vetenskapsman som var det ledande idea-
let. Traditionalisterna som representerades av praktikerna fi ck i 
långa stycken fi nna sig i det långt drivna vetenskapliggörandet 
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av ingenjörsutbildningen. De trycktes tillbaka, men försvann 
inte helt. Hela perioden från 1930 till 1990-talet kan förenklat 
sägas utgöra en period med allt tilltagande vetenskapliga och 
teoretiska inslag i ingenjörsutbildningen och en motsvarande 
minskning av de praktiska momenten.400

På 1990-talets senare hälft ökade på nytt medvetenheten om 
den skillnad som fanns mellan högskolans alltmer teoretiska 
inriktning och industrins praktiska behov. Med ledning från 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) inledde KTH 
tillsammans med Chalmers och Linköpings tekniska högskola 
CDIO-projektet, ett kvalitetskoncept för ingenjörsutbildning-
en.401 Ett projekt som i formaliserad form, bland annat, försö-
ker återinföra praktiska färdigheter i ingenjörsutbildningen. 
Systemet har nu spridit sig till alltfl er ingenjörsutbildningar 
och kan sägas utgöra en kvalitetsstandard. I och med projektet 
har teoretikerna, de forna förnyarna nu blivit traditionalister och 
en helt ny grupp, CDIO-anhängarna, har övertagit platsen som 
förnyare. 

Från Kvalitetssystem till refl ekterande praxis 

Som vi har sett har kvalitetssystemen spridit sig i det sy-
stemteoretiska perspektivets kölvatten från ett begränsat tek-
niskt område till allt vidare kretsar. Idag förekommer de inom 
snart sagt alla samhällssektorer. Också på företaget Combitech 
Systems användes under många år ett sådant kvalitetssystem, 
Capability Maturity Model for software (CMM), en utveck-
lingsmodell som haft stor genomslagskraft i hela västvärlden 
sedan introduktionen i början av 1990-talet.402 Systemet förut-
sätter att utveckling inom företag är möjlig och utgår från klart 
urskiljbara steg i företagsmognaden. Hela systemet är indelat 
i arton defi nierade nyckelområden, Key Process Area (KPA) 
som i sin tur består av ett antal nyckelaktiviteter. Arbetar man 
i en bestämd ordningsföljd inom alla de trehundrasexton akti-
viteterna i systemet, har företaget klättrat från nivå ett till nivå 
fem, den högsta nivån i en utvecklingsskala. 

På samma sätt som många andra utvecklingsstandarder (ISO) 
tillhör CMM–modellen ett systemteoretiskt perspektiv som 
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utgår från att all kunskap är formaliserbar och kan inordnas i 
systematiska metoder vars anammande garanterar utvecklings-
resultat. Och på samma sätt som inom Artifi ciell Intelligens 
(AI) utesluter den svårdefi nierbara mänskliga erfarenheter och 
refl ektioner helt från processen. 

CDIO–systemet är, så vitt jag förstår efter att ha arbetat 
i det i några år, ett motsvarande system för ingenjörsutbild-
ningen. Det består av tolv standarder som nås genom att 
man tillämpar CDIO–syllabus som i sin tur innehåller fyra 
huvudområden indelade i underavdelningar till sammanlagt 
hundraåtta nyckelområden. I Nordamerika och många andra 
länder anses CDIO i princip garantera utbildningens kvalitet 
och svara mot ackrediteringskraven av ingenjörsutbildningar. 
I Sverige fi nns än så länge inte något ackrediteringsorgan men 
Högskoleverket har delvis anammat CDIO:s tolv standarder i 
utvärderingen av ingenjörsutbildningen i landet. 

Man skulle kunna invända att vilket system som helst som 
bidrar till någon slags utveckling av ingenjörsutbildningen är av 
godo och därför borde uppmuntras. Till viss del är detta också 
sant. Problemet är att man i det systemteoretiska perspektivet 
skiljer kunnandet från människan, och kunskapen ses ofta som 
en uppsättning regler som problemfritt går att använda helt 
oberoende av vem som använder dem och sammanhanget. Det 
är själva regeln som står i fokus inte regelföljandet, människans 
tolkning och tillämpning av regeln. 

Sören Östlund, programansvarig för ingenjörsutbildningen i 
farkostteknik, har varit projektansvarig för CDIO–projektet på 
KTH under perioden. Det är ett projekt som sedan introduk-
tionen 2000 har betytt mycket för farkostteknikprogrammet 
och för honom själv. I början av projektet säger han: ”Jag var 
av den övertygelsen att man kunde ta ett sådant måldokument 
och bocka av punkt för punkt, sedan var vi klara med det. Nu 
ser jag inte på kvalitetsarbete på samma sätt. Kvalitetsarbete 
är ett kontinuerligt arbete. Det handlar heller inte bara om att 
man har gjort en sak utan lika mycket om hur den görs”.403

”CDIO är ett ramverk som är bra när man vill börja arbeta 
med kvalitet. Det ger oss möjlighet att tillsammans börja refl ek-
tera kring ingenjörsutbildningens helhet på ett helt annat sätt, 
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något vi tidigare inte har gjort”, säger Sören Östlund. Det är 
en bra plattform att utgå ifrån, men det är inte allt. När lärarna 
äger problemet behöver man inte bry sig om CDIO längre. 
Att ta fram CDIO har varit det mest givande arbetet, inte att 
använda den. CDIO är nödvändigt men inte tillräckligt, menar 
han.

Kvalitetssystem som bygger på nyckeltal, det som verkar 
vara i ropet just nu, kan säga något om hur många kvadrat-
meter en högskola disponerar per student men kan inte mäta 
studenternas lärande. Att siffror kan missbrukas och tolkas hur 
som helst är Sören Östlund helt övertygad om.404 

CDIO har som mål att höja den ingenjörsmässiga kompe-
tensen hos lärarna, en lärare ska kunna undervisa i någon av 
de avslutande kurserna med konstruktion och tillverkning av 
tekniska system även om han inte är engagerad. Kursen skulle 
naturligtvis bli mycket bättre om han vore det. Om lärarna äger 
bollen, och inser betydelsen av sin egen kurs i helheten, kan de 
själva se vad som behöver göras och se konsekvenserna av sitt 
handlande för hela programmet. ”Vi hoppas att uppföljnings-
arbetet med vårt nya kvalitetssystem Lean production,405 som vi 
i vår tillämpning kallar för Kaizen, ett japanskt koncept som 
står för att förändra till det bättre och har använts på Toyotas 
bilfabriker, ska hjälpa oss få lärarna engagerade så att de blir 
skickliga och inte bara kompetenta”, avslutar Sören Östlund.

Han berättar om den kunskapsteoretiska resan han själv 
gjort i samband med CDIO–arbetet. Det är lätt att känna igen 
sig i det och tänka att vi alla kanske är födda som urskillnings-
lösa positivister, men genom ansvar, erfarenhet och refl ektion 
över andra verksamhetsområden än teknisk-naturvetenskap-
liga, inser många av oss att det fi nns andra världar som inte lätt 
låter sig fångas med rent mätbara metoder men som berikar 
vår verksamhet.406 I grunden är det inte formalismen i sig 
som är problemet utan den kunskapssyn som CMM, CDIO 
och andra modeller uttrycker med sina räckviddsanspråk. Det 
är en kunskapssyn som hindrar den erfarenhetsbaserade kun-
skapsutvecklingen från att fi nna livsrum. Den konkreta och 
lokalt förankrade erfarenhetsbaserade kunskapen osynliggörs 
till förmån för abstrakt och formaliserad kunskap. Resultatet? 
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Det systemteoretiska perspektivets metoder förmår inte möta 
de situationer som uppstår här och nu. Det leder oss obönhör-
ligen in i kompetensfällan där det metoddrivna arbetet gör det 
enskilda tänkandet överfl ödigt, det intuitiva initiativet häm-
mat och det personliga ansvaret oengagerat.

Att utveckla yrkeskunnandet är mer än att bara introducera 
kvalitetssystem. Det kunde Sören Östlund efter fl era års erfa-
renhet av dessa konstatera. Deras formaliserade ingenjörsmäs-
siga ansats är bättre lämpad för att initiera arbetet med tekniska 
lärare som har lättare att förstå och acceptera ansatsen. Frågan 
är om dessa formaliserade kvalitetssystem ger tillräckligt med 
näring för att starta och upprätthålla en kritisk refl ektion kring 
undervisning och lärande, eller om de kan ersätta förtrogenhe-
ten med ingenjörspraktiken hos lärarna. 

Kunskapsbildningen i praxisgemenskapen genom refl ektion 
handlar om hur man synliggör erfarenheten och utvinner kun-
skap, inte bara den enskildes utan gemenskapens erfarenhet. 
Den kunskapen kan inte till fullo formaliseras i regler.407 De 
explicita, regulativa, regler som existerar i en praxis är egent-
ligen de minst problematiska och kanske minst viktiga. I en 
refl ekterande praxis inser man att konstitutiva, regler är impli-
cita och måste arbetas upp på annat sätt än genom formulerade 
regler. Det är i mångfalden av regelbrotten när de implicita 
reglerna följs på ett nytt sätt som kunskapsbildningen sker. 
Det är ett moment som måste fokuseras, för det är i det ögon-
blicket som ordningen skapas. Likt schackreglerna som vi såg 
tidigare är de regulativa reglerna inte oviktiga men det är inte 
deras behärskning som utgör ett kunnigt schackspel. Det gör 
där emot blicken för helheten och förtrogenheten med det kon-
kreta. Det är med den intuitiva förmågan som man bestämmer 
sig för vad som måste göras i varje specifi k situation. I en sådan 
praktik är brotten mot reglerna brukligare, och det är just brot-
ten mot etablerade konstitutiva regler som kännetecknar den 
skicklige schackspelaren. 
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Metod och skicklighet

Exakta metoder hör naturvetenskapen och tekniken till. De 
förutsätter att man arbetar med storheter som är oföränderliga, 
ständigt uppför sig på samma sätt och till skillnad från män-
niskor saknar vilja och intention. Att arbeta med människor 
är ingenting annat än att ständigt ställas inför det orepeterade 
och det icke upprepningsbara livet. Så fort man inleder en dia-
log med frågor och svar, till exempel, är man på okänd mark 
och det som kan inträffa är svårt att överblicka. Lyssna till det 
här replikskiftet mellan en teknolog och en lärare på en före-
läsning:408

Teknolog: Du kanske tycker att min fråga var dum?
Lärare:  Ja … men nu fortsätter vi. 

Det är minst sagt svårt att föreställa hur formaliserade system 
kan ge ledning i enskilda fall som detta. Men just enskilda 
fall är de möten som utgör undervisningen. Självklart måste 
undervisningen planeras. För det är endast när den är väl-
planerad som man har möjlighet att börja improvisera. Men 
samspelet med studenter är något som är och förblir stundens 
ingivelse, där sätts lärarens omdöme på spel. Det fi nns föga tid 
för eftertanke, det som sker, sker omedelbart och intuitivt. 

Att planera med fantasi innebär att kunna föreställa sig var 
möjliga svårigheter ligger och där planera för alternativa förkla-
ringsmodeller som tillgodoser studenternas behov och lärstilar. 
Vad man planerar är undervisningen, lärandet sörjer studen-
terna själva för. Men även om man inte kan planera lärandet 
i sig så kan en skicklig lärare med sin lyhördhet stötta det och 
skapa förutsättningar för dess utveckling. Likt en orkesterdiri-
gent som skapar harmoni i helheten genom att uppmärksamma 
insatsen från varje enskild musiker och med en uppmunt-
rande blick bekräftar hans bidrag till helheten.409 I det system-
teoretiska perspektivet är beredskapen för mänsklig mångfald 
begränsad, ibland obefi ntlig. Varje ny svårighet möts med ännu 
en regel. Ty i regeln ser man lösningen. Vad det handlar om är 
att man blandar ihop regel och regelföljande. Systemteoretiker 
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vill förändra en praxis genom att tillföra fl er regler. De satsar 
kraft och energi på att förfi na reglerna när problemet i själva 
verket är regelföljandet.

Skicklighet hör ihop med ett gemensamt språk som man 
växer in i. Det innebär inte bara att man får nya instrumentella 
verktyg och begrepp att använda vid behov utan lika mycket 
utvecklar man en existentiell hållning. Förstelnade begrepp som 
tidigare använts mjukas upp i den gemensamma refl ektionen, 
laddas upp med berikande exempel som vidgar seendet och blir 
levande i nya språkspel. De sätts inte längre fast som peppar-
kaksform över den manglade verkligheten för att ge upphov 
till exakt likadana former. De växer som ur mångfalden av 
många musikers specifi ka bidrag till en harmonisk helhet i en 
symfoni. 

I snart sagt varje detalj känner man igen den skicklige lära-
rens träffande språk. Det kan liknas vid en dialekt. För den 
infödde och förtrogne behövs det inte många meningar för att 
med god säkerhet kunna fastslå om talaren är bördig från ett 
visst område eller inte. Varje ord, varje mening blir en synek-
doke som står för helheten. Henrik Eriksson som är van att 
vistas i feministkretsar förundras ofta över deras förmåga att 
efter bara några meningar med säkerhet kunna uttala sig om 
en nyanländ person. De kan direkt säga om personen är en av 
dem eller inte, menar han. På samma sätt blir ett genuint språk 
som organiskt växer i en refl ekterad gemenskap en dialekt som 
känns igen av den insatte. Visst går den att härma men risken 
att bli avslöjad fi nns i vartenda uttalande. ”Ett språk som är så 
levande att man måste tro på det” är allt annat än ett abstrakt 
och distanserat språk.

Metoder har kommit att bli den byråkratiska kunskapssynens 
sätt att säkerställa kvalitén. Man utgår ifrån att kunnande går att 
urskilja från den kunnige och likställer kunskap med informa-
tion som vem som helst skulle kunna läsa sig till. Genom att 
pricka av kriterier antas en lekman kunna avgöra om en lärare 
är skicklig eller inte. Vi föresvävas möjligheten att vem som helst 
med hjälp av kriterier och indikatorer ska kunna bedöma vad en 
skicklig violinist eller schackspelare är för något trots att man 
inte har den blekaste aning om något av kunskapsområdena. 
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I den högre utbildningen är det nu mål, kriterier och indi-
katorer som regerar. Nationella utvärderingar av ingenjörs-
utbildningen understryker detta. För att skola in noviser och 
leda dem till kompetensnivån är mål och kriterieansatsen kan-
ske inte helt fel. För skickligheten däremot krävs lärare med 
personligt engagemang.

Med metodförfarandet fi nns det risk att man skolas i en 
orubblig tro på att mål och kriterier är objektiva mått på kva-
litet, när det i själva verket i bästa fall fångar dess mekaniska 
sidor. Kvalitetssystem riskerar därför att vagga in oss i en falsk 
trygghet och slå ut vårt omdöme. Då krävs friska ögon som slår 
larm för att vi ska vakna till. Men den sortens kvalitetstänkande 
som till exempel genomsyrar de fl esta offentliga verksamheter 
inte minst långvården och skolan, visar ständigt att endast 
engagerade eldsjälar når ända fram.410

När skickligheten föreligger är den ett sätt att vara, en este-
tik som går utöver ansvaret. Det sätt på vilket man utför yrket 
blir som visselblåsarnas, ett estetiskt tvång som man knappast 
kan bryta emot. Allt som bryter mot denna estetik är sårande 
för den skicklige, en av drivkrafterna till varför den skicklige 
strävar efter att höja sitt eget och yrkesgemenskapens kun-
nande. Att erkänna misstag när man är skicklig är en befri-
ande handling som man kanske utför innan någon avkräver 
en ansvaret eller ens upptäcker att misstag har begåtts. Vid 
ett seminarium bad en skicklig lärare de utlandsfödda lärarna 
om ursäkt i samma ögonblick som han nämnde exempel med 
gamla svenska skådespelare. Han insåg direkt att detta exklude-
rade dem från dialogen. Samma estetik är verksam inom musi-
ken. Clas Pehrsson  upptäckte att Magnus spelade en ton som 
inte skulle vara med i ackordet. Det sårade hans skolade öra. 
Känslan för estetiken är inte förbehållen konsterna. Även inom 
matematiken eftersträvar man inte bara det sanna utan även 
det estetiska. Med dikotomin fransk och italiensk stil gjorde 
Ann Wallström sin barockestetik tydlig för musikstudenterna. 

I samspelet mellan lärare och studenter är estetiken ett 
uttryck för den helgjutna stilen. Det är en av krafterna som 
alltid är verksamma. Man kan inte i varje ögonblick logiskt 
redogöra för dess riktighet, sådan tid fi nns inte att tillgå i dia-
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logen. Men vid en senare refl ektion över handlingen, kan den 
skicklige, ofta utan svårighet motivera sin handling. Den hand-
lar om den skickliges intuition, som inte är något annat än ett 
skolat och ständigt verksamt omdöme. Det har tidigare sagts 
men det förtjänar att upprepas: varje möte med människor är 
unikt och har sina egna specifi ka förutsättningar. Det kan gene-
rella metoder varken förutse eller göra rättvisa åt. Det hänger 
ihop med sammanhanget, vilka de inblandade själva är, hur de 
förhåller sig till varandra och inte minst hur de tolkar varand-
ras utlåtanden och handlingar. I samspelet med studenter har 
det osagda eller halvt uttryckta ofta lika stor betydelse om inte 
större än det uttalade. I en sådan miljö fi nns det inga explicita 
regler att tillgå för att möta det oförutsedda, man är hänvisad 
till intuitionen, det skolade omdömet. 

Formaliserade kurser i högskolepedagogik skiljs ibland med 
ett bråddjup från den undervisningsverklighet som de gör 
anspråk på att beskriva och förklara. Deras möjlighet att bidra 
till för skickligheten viktiga egenskaper är därför begränsad. 
Erfarenhetsgrundade begrepp som har visat sig vara centrala i 
undervisningspraktik lyser med sin frånvaro från den metod-
drivna kunskapsansatsen. Erfarenhetskunnandet försummas 
eller ges en alltför perifer betydelse i stället för att tillägnas 
större uppmärksamhet och djupare omtanke. Av försök till 
erfarenhetslärande har vi hittills sett alltför få. Det är bland 
annat denna ontologiska och epistemologiska brist som den 
gemensamma refl ektionen i dialogseminariemetoden fyller. 

Den skicklighet som bär ända fram fokuserar på den erfaren-
hetsbaserade och refl ekterade kunskapen. Det är bland annat 
genom den hållning man intar till följd av upplevda och förvär-
vade insikter, liknande dem jag behandlade i det föregående, 
som man inser vad det innebär att vara lärare. Engagemang, 
närvaro och lyhördhet, som konstaterats är centrala för skick-
ligheten. De bygger på värden som man som deltagare själv 
måste komma till insikt om genom att i praktikgemenskaper 
refl ektera över sin erfarenhet och själv komma underfund om 
vem man vill vara. Här spelar förebilderna en central roll.411 
Själv anger Henrik Eriksson Tage Danielsson och Astrid Lind-
gren som två av de framträdande förebilderna. ”Man kan aldrig 
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tänka sig att de agerar som de gör bara för att hämnas eller 
framhäva sig själva, de har en helgjuten hållning”, säger han. En 
närmare förebild för Henrik Eriksson är hans egen matema-
tiklärare på KTH, Hans Rådström. ”Alla föll för hans charm, 
pojkar som fl ickor”, säger han.412

Skickligheten kan inte tas för given en gång för alla. Den 
fordrar ett ständigt verksamt omdöme. Den bygger på att våra 
handlingar på ett starkare sätt är knutna till vår stil, det vill säga 
vilka vi är. Varje utvidgning av erfarenheten innebär sålunda 
att vi förändras som människor. Om lärande innebär att man 
förändras innebär det i sin tur att vår stil befi nner sig i en stän-
dig förskjutning. Att inte lära innebär följaktligen att stanna 
vid ett förstelnat tillstånd. Frågan är, säger Canetti: ”Kan en 
människa som inte längre lär sig något känna ansvar?”413

Allt lärande värt namnet innebär förändring. Den person 
som har lärt sig en sak är inte längre samma person som innan 
han lärde sig den saken. Den som en gång tappat greppet om 
bilen vid halt väglag är inte samma förare som före händelsen. 
I en refl ektion över dialogseminarieserien säger Henrik Eriks-
son:

Lektioner har jag hållit i fyrtiofyra år och refl ektioner över lärar-
rollen har hört till vardagen eftersom alla i familjen är lärarkol-
leger. Jag tycker om att undervisa och lyckas ofta bra, så att delta 
i ett dialogseminarium om lärarrollen, var inte påkallat av något 
akut behov. Jag tror att det var nyfi kenhet som drev mej att anmäla 
mej, en misstänksam nyfi kenhet kan jag bekänna. /…/ Efterklok 
inser jag nu att jag inte var ute efter någon förändring för egen del. 
Nyfi kenhet och provokationslust var drivkrafterna och det är pin-
samt att medge det. För det blev förstås jag själv som fi ck glädje av 
seminarieserien och förändrades. /…/ Men det här är ju bara snack 
– blev det någon ändring i praktiken? Jag hade två stora nya kurser 
året efter seminariet och dom skilde sej verkligen rejält från mina 
tidigare kurser. Jag hade sådan lust att pröva nya idéer, så föreläs-
ningarna blev ganska originella, för att inte säga helknäppa. Men 
resultatet blev överraskande bra – teknologerna gick på alla föreläs-
ningar och gav lovord. 

I samma refl ektion berättar Henrik Eriksson om en mindre 
lyckad kurs i högskolepedagogik för doktorander.
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För ett år sedan bestämde riksdagen att alla doktorander skulle ges 
en pedagogisk utbildning. Vem som skulle ge dem utbildningen 
framgick inte. Någon anpassad kurs för denna målgrupp fanns inte. 
Ledningen på min institution fi ck idén att som ett första steg låta en 
erfaren lärare leda en enpoängskurs för alla våra doktorander. Den 
erfarne var jag och jag hade seminarium varannan vecka i två och en 
halv månad. Jag var minst sagt entusiastisk för uppgiften – plöjde 
pedagogikböcker och tänkte igenom vilka insikter jag hade att 
bibringa deltagarna. Det kom femtio deltagare till det första semi-
nariet och jag trodde nog att femtio deltagare så småningom skulle 
tacka mig för den bästa kurs dom gått. Så blev det inte. En deltagare 
skrev efter kursens slut ett brev till alla professorer för att uppmärk-
samma dem på vilken usel pedagogikkurs hon upplevt.

Att pedagogiklärare gör precis de fel som de varnar andra för att 
göra vet ju alla. Jag varnade för att låta undervisningen bli en dialog 
mellan läraren och ämnet, en dialog där eleven lämnas utanför, men 
det var den miss jag själv gjorde. Jag hade inte satt mig in i dokto-
randernas olika bakgrunder och råkade därför använda en ordvänd-
ning som fi ck några deltagare att känna sig utanför. Sedan hjälpte 
det inte vad jag sa, allt tolkades förstås till det värsta. 

Det här var första gången jag råkade ut för kraftig kritik, men jag 
har sett många kolleger i den situationen. Några blir nedbrutna, 
andra rycker på axlarna, men få lyckas göra något positivt av det. 
I mitt fall tycker jag att jag lyckats med det, och det tackar jag dia-
logseminariet för. Min reaktion blev refl ektion och refl ektionen gav 
värdefull insikt. Den kommer nog till pass i framtida spännande 
lärosituationer!

Att en matematiker överhuvudtaget vill hålla en kurs i högsko-
lepedagogik är ingen vanlig företeelse på KTH idag. Det hör 
ihop med den skickliges vilja att dela med sig av sina erfarenhe-
ter till kollegor. Men det fi nns en del fallgropar som man måste 
vara medveten om. För det första är den skickliges kunnande 
inte alltid ett kunnande som man i alla avseenden har satt ord 
på. Det är en färdighet i handling vitt skilt från påståendekun-
skapen. För det andra måste undervisningsmetoderna i varje 
enskilt fall anpassas efter både ämnet och målgruppen. För 
det tredje fi nns det risk att deltagarna upplever att de sitter i 
en asymmetrisk maktposition eftersom Henrik Eriksson är en 
ansedd kollega på institutionen och kan uppfattas som repre-
sentant för denna. Och för det fjärde upplevde de missnöjda 
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deltagarna som representerade ett humanistiskt perspektiv på 
en för övrigt starkt matematisk-naturvetenskaplig och teknisk 
institution att deras perspektiv på grund av Henrik Erikssons 
raljering ibland, tvärtemot vad han själv i ord påstod, snarare 
framstod som ett ovetenskapligt ämnesområde. Många såg sig 
därför tvungna att lämna kursen ibland under pågående lek-
tion. ”Den olyckliga formuleringen”, som Henrik Eriksson 
skriver i sin refl ektion, kom han senare fram till kan ha bott-
nat i hans hållning att hela tiden vilja ”stärka ingenjörernas 
självförtroende gentemot angreppen från dem som han ibland 
refererar till som de ”bildade humanisterna”. 

Denna ensidiga kunskapssyn som tar ställning för det natur-
vetenskapliga kunskapsperspektivet mot de samhällsvetenskap-
liga och humanistiska kan inte förväntas leda till något annat 
än en fördjupning av den klyfta som redan fi nns mellan de 
två kulturerna som C. P. Snow  kallar det. Det är med refl ek-
terad bildning som man lyfter sig själv över dessa ofrukt-
bara meningsskiljaktigheter. Därför vill jag fördjupa tankarna 
genom att dryfta några av bildningens viktigaste aspekter.

Slutligen har denna lilla utfl ykt till skicklighetens domäner 
tagit oss långt från den formaliserade metodens kriterier och 
objektiva påståendens härad, men den har gett oss en inblick i 
vad skickligheten kan innebära i både framgång och motgång. 
I princip har jag nu grumlat den bild av lärarutveckling som 
formaliserade system målar upp, de system som skiljer på 
kunskap och den kunnige, som delar på teori och praktik och 
som framför allt håller vattentäta skott mellan kognition och 
emotion. Men hur utvecklar man skicklighet utöver det som 
redan är sagt för att möta det oförutsedda? Det blir den frågan 
jag behandlar i de kommande avsnitten. 

Bildningens ansikten

Bildning menar Descartes  är förmågan att inse gränserna för 
det man håller på med.414 I dialogseminariet talar Axel Ruhe 
upprepade gånger om matematikens välsignelser medan Henrik 
Eriksson gång på gång påminner om dess begränsningar. Ett 
sådant tillfälle var när Axel Ruhe påstod att: ”matematiken 
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trots den träaktiga logiken har visat sig fungera förvånansvärt 
väl i många områden” och Henrik Eriksson svarade: ”inte 
inom meteorologin”. 

Bildning är också vår förmåga att bilda oss till vilka vi är, ett 
projekt som bara vi själva kan ta ansvar för. Vi ska därför vara 
misstänksamma mot alla utifrån ställda bildningsmål. Bildning 
står för förmågan att känna sig själv för att på ett bättre sätt 
kunna möta sina medmänniskor. Varje gång man som lärare 
får en ny kurs möter man ett antal nya studenter. Risken att 
man utgår från förutfattade meningar i upplägget och under-
visningen av en kurs är rätt stor. Även i mötet med enskilda 
studenter fi nns risk, om vi inte är uppmärksamma, att tillskriva 
dem avsikter eller tolka dem helt felaktigt. Vill vi komma san-
ningen närmare måste vi bli medvetna om våra egna fördomar 
och hålla dem i schack, men vi måste också bli medvetna om 
att vi inte kan vara objektiva när vi befi nner oss i en situation 
med andra människor. Vi kan aldrig upphäva våra horisonter 
och frigöra oss från dem för att tolka situationer i vilka vi själva 
är inbegripna. 

Tankar kring civilingenjörernas bildning är ingalunda nya. 
Under hela KTH:s historia debatteras ämnet periodvis livligt 
av en rad infl ytelserika personer både inom och utanför hög-
skolan. Erik Cederblom , en av de tidigare presenterade lärarna 
som ingick i den första professorsuppsättningen 1877, var en 
av dem som gjorde bildningsfrågan till sin. Hans engagemang 
går inte att ta miste på. Cederblom ser ingenjörsyrket som en 
i grunden etisk verksamhet och civilingenjören som bärare av 
en insikt och ett omutligt ansvar för de högre målen och för 
det allmännas och allas bästa.415 I introduktionen till varje 
föreläsningsserie, hade Erik Cederblom en dubbelföreläsning 
där han placerade det aktuella området och ingenjörsrollen 
i ett samhälleligt perspektiv. Med samma emfas talade hans 
lärjunge Edvard Hubendick  om etiska frågor i ingenjörens liv 
och leverne. Peter Klason , en av de mest belästa professorerna 
på KTH kunde som ingen annan väva in bildningen i både sina 
föreläsningar och enskilda samtal med teknologerna på labora-
tioner och vid andra tillfällen.

Bildningsfrågan karaktäriserar högskoledebatten i Europa 
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under hela 1800-talet vid etablerandet av universiteten och de 
tekniska högskolorna, från Humboldt och Berlins universitet 
till Oxford och Cambridge. Det som i Tyskland och Sverige 
betecknas som bildning betecknas i England och den övriga 
anglosaxiska världen med Liberal Education. Men varför är 
bildningen så viktig? 

Sedan antiken har en rad fi losofer och vetenskapsmän ägnat 
sig åt bildning. Men bildningsfrågan har kanske aldrig tidigare 
varit så angelägen för skapandet av gemensamma värden som 
i vårt i många avseenden heterogena samhälle. Bildning kan 
preliminärt sägas vara människans förädling av sina mänskliga 
anlag och förmågor. 

Bildningsbegreppet är så stort och omfattande och kan tas 
upp ur en rad olika perspektiv. Här är därför inte platsen att 
diskutera det i all dess mångfald.416 Men tre av dem förefaller 
mig vara centrala för lärarens skicklighet: bildning som hållning, 
bildning som kunskapssyn, bildning som helhetstänkande, intuition och 
rytm. Nedan ska jag försöka göra nedslag i dessa beståndsdelar 
och beröra dem kort i tur och ordning. 

Bildning som hållning

Bildning hos Gadamer  är först och främst medvetenheten om 
gränserna för den egna förmågan och det man håller på med. Det 
är också förmågan att kunna se förbindelser mellan olika före-
teelser i egna och andras erfarenheter. I sitt epokgörande verk, 
Sanning och metod, ägnar Gadamer stor uppmärksamhet åt bild-
ningsbegreppet. För honom ingår bildning tillsammans med sensus 
communis, omdömesförmåga och smak i de humanistiska grund-
begreppen. Bildningen är människans enskilda förmåga och strä-
van att utbilda sina naturliga anlag och förmögenheter.417 

I bildningen ingår förmågan att relatera det enskilda till det 
allmänna. Att till exempel ge efter för blind vrede utan måtta 
och proportion är obildat. Bildningen innebär också begärens 
hämmande och måttligheten i yrkesutövningen. Det är inte 
bara vad man arbetar med som man ska ha ögonen för utan 
även vem man arbetar för. Detta utgör den praktiska bildning-
ens bas som yttrar sig i att man uppfyller yrkets alla sidor och 
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gör yrkets sak fullkomligt till sin.418 Gadamer  hänvisar till 
Hegel som menar att människan tillägnar sig ett kunnande, en 
skicklighet och därmed också en egen självkänsla. Bildningen 
hör också samman med ”takt”. Att vara taktfull enligt honom 
är att låta bli att säga det som bör förbli osagt.419 Relateringen 
av det enskilda till det allmänna är också verksamt som ett 
estetiskt sinne. 

Med Sensus communis vill Gadamer  fästa uppmärksamheten 
på den allmänna meningen. Enligt honom tar den sig uttryck 
i vältalighet som humanistiskt ideal. I denna vältalighet fi nns 
visdomen inbyggd sedan antiken. Detta, menar han, är inte 
bara förmågan ”att säga någonting väl, utan också att utsäga 
det rätta, det vill säga det sanna”. Retoriken gör allt sedan 
antiken anspråk på att förmedla en livsvisdom, inte bara som 
ett sätt att nå fram med ett budskap vilket den kan uppfat-
tas som i våra dagar.420 Sensus communis syftar också på den 
allmänna viljan instiftad av gemenskapen. Det handlar inte 
om ”det abstrakt allmänna utan om det konkret allmänna, 
det som framställs av en grupp, ett folk en nation eller män-
niskosläktets gemenskap”. Gadamer hänvisar till Vico som tar 
ett steg längre och säger att ”det är ett sinne för det rätta och 
det gemensamma bästa”.421 Han menar också att uppfostran 
”inte kan gå den kritiska forskningens väg. Ungdomen vill ha 
bilder för fantasin och för utbildningen av sina minnen”.422 
Från Shaftesbury hämtar Gadamer begreppen wit och humor 
som viktiga aspekter av sensus communis. Shaftesbury ser inte 
bildningen bara som ”ett sinne för det gemensamma bästa, 
men också som kärlek till församlingen, naturlig tillgivenhet, 
humanitet och förbindlighet”.423

Omdömesförmågan är ständigt närvarande och kräver att man 
förstår den konkreta situationens speciella betingelser och 
agerar rätt därefter. Detta är naturligtvis kopplat till en djupare 
självkännedom och en kännedom om situationens historicitet 
likaväl som språkets och förförståelsens betydelse för det vi 
uppfattar av den. Det handlar om att förstå situationen rätt 
och momentant. Ett bildat hermeneutiskt förhållningssätt är 
”konsten att undgå missförstånd”.424

Gadamer  menar att omdömesförmågan, det sunda förnuftet, 
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är förmågan ”att på rätt sätt dra slutsatser av det man lärt och 
vet”. Att sluta sig till det enskilda ur det allmänna eller uppfatta 
något som exempel på en regel är ingenting som kan demon-
streras logiskt menar han. ”I brist på styrande princip befi nner 
sig därför omdömesförmågan i ett grundläggande bryderi. Den 
skulle behöva ytterligare en omdömesförmåga för att kunna 
följa en princip, vilket Kant  skarpsinnigt påpekade i Kritik av 
omdömeskraften. Det kan därför inte läras i största allmänhet 
utan bara tillämpas från fall till fall och är på så vis ett sinne 
snarare än en färdighet.425 

Smak är det sista begreppet Gadamer  behandlar inom ramen 
för bildningen och han menar att i den utan tvivel ryms en 
kunskapsform. ”Det som den goda smaken innebär, är att man 
förmår upprätta distans till sig själv och till sin egen förkärlek. 
Smaken är till sitt verkliga väsen ingenting privat utan en social 
företeelse av yppersta rang. Smaken kan till och med gå emot 
den enskildes böjelser som en dömande instans i namn av det 
allmänna som den åsyftar och företräder”.426 Smaken är därför 
ingen privat angelägenhet utan ett gemensamt vara. Smaken 
bestäms i en social samvaro. I Gadamers mening är smak det 
som såras av det smakvidriga och undviker det. God smak är 
en känslighet, som gör att man utan vidare undviker allt besyn-
nerligt, en reaktion som helt enkelt är obegriplig för den som 
inte har någon smak.

Smaken säger Gadamer  är besläktad med företeelsen mode, 
smaken är i högsta grad indragen men behöver inte vara slav 
under modets tyranni – tvärtom, det som är kännetecknande 
för den goda smaken är att anpassa det som modet kräver till 
den egna stilen. I begreppet smak ligger därför att man håller 
måtta också i modet och inte helt blint följer modets växlande 
krav utan fogar dessa efter det egna omdömet. Att hålla på sin 
stil innebär att ”man relaterar modets krav till en helhet som 
tillgodoser den egna smaken och man tar bara till sig det, som 
är sammansatt som denna helhet och låter sig därmed förenas 
med den”.427

Fördomar och förhandsmeningar kan vara både produktiva 
och utgöra grund för förståelse, men de kan också vara hind-
rande för förståelse och leda till missförstånd och vanföreställ-
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ningar. Att vara hermeneutiskt skolad innebär sålunda att vara 
medveten om traditionsinbyggda fördomar. Medvetenheten 
om dessa kräver att de först och främst blir synliga för oss. 
Det kan vi bara åstadkomma genom att vi genom vår bildning 
utsätter dem för konfrontation med kunskap, erfarenheter 
och fördomar från andra horisonter. Det är genom vår med-
vetenhet om våra fördomar som vi kan, åtminstone tillfälligt, 
upphäva deras makt över vår förståelse och ge oss själva tid att 
undersöka det som är för handen. 

Vi märker genast att vi rör oss med begrepp som berör den 
enskilde människan i grunden. Till skillnad från utbildning 
som är ett medel att nå ett mål är bildningen människans 
enskilda strävan att bilda sig själv. Man ska därför alltid vara 
misstänksam mot alla utifrån satta bildningsmål menar Gada-
mer . Att lära sig matematik, naturvetenskap eller teknik är 
medel att lösa ingenjörsproblem. Men bildningen blir däremot 
”det varmed och varigenom man bildas, helt gjort till eget”.428 
Det blir det egna varat.

Bildning som kunskapssyn

I introduktionen till C. P. Snows bok De två kulturerna skri-
ver Cellini att fysik länge har betraktats som den hårdaste av 
de hårda vetenskaperna. Dess metod satte en standard som 
andra vetenskaper eftersträvade. Länge sågs fysikens metod 
med avund. Fysik menar han har traditionellt varit det rigo-
rösa exemplet på deduktiv analys. Ett fåtal generella lagar som 
bestyrks eller falsifi eras genom induktion av kontrollerade 
experiment tillhandahöll den prediktiva kunskapen om hur 
universums fysikaliska egenskaper beter sig.429

Den så kallade ”nya fysiken” från nittonhundratalets första 
hälft har möblerat om denna modell på två olika men relate-
rade sätt. Först och främst genom upptäckten att universums 
tillkomst och dess ursprung en gång för alla har borrat in 
oförutsägbarheten, öppna svar och även teologielement i hjär-
tat av kunskapen om den fysiska världen. Kvantmekanikens 
utveckling med ”kaosteori” har tagits som täckning för start-
punkten för ’materialismens död’ det vill säga den mekanis-
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tiska modellen som varit dominerande sedan Newtons dagar.
För det andra har det revolutionära arbetets natur i teore-

tisk fysik, som astronomi och kosmologi, hjälpt till att utmana 
det vetenskapliga tänkandets modell. Den kännetecknas av att 
åstadkomna framsteg med hjälp av en kombination av rigorös 
deduktion och kontrollerade slutsatser av empiriska observa-
tioner. Fantasins, metaforernas och analogiernas roll och spe-
kulationer kring kategoriomvandlingar om inte minst intuition 
har kommit i förgrunden i större utsträckning än tidigare. 
Som resultat av dessa nya genomgripande förändringar är det 
vanligare idag att höra talas om det som förenar vetenskaperna 
än det som skiljer naturvetenskapen och humaniora, menar 
Snow.430 

Alexander Koyré å sin sida säger att man inte kan hålla 
Newton ansvarig för den utvidgningen av hans metod och 
den påföljande efterapningen av den. Vad man skulle kunna 
hålla den moderna vetenskapen ansvarig för är uppdelningen 
av vår värld i två. Vad som nu sker är att den ena världshalvan 
erövrar den andra. Den värld av ”egenskaper och förnimmelser 
som vi lever i, älskar och dör i ersätts av kvantiteternas värld, 
en förtingligad geometri i vilken det inte fi nns plats för män-
niskan”.431

Snows så väl som Koyrés ståndpunkter talar för en, om än 
inte mångfacetterad syn på människans kunskaper, så åtmin-
stone tvådelad. För Cellini är kunskapssynen kopplad till män-
niskans identitet. Vi rör oss inte bara med en enkel identitet 
menar han. Vi är yrkesmänniskor genom utbildning och det 
innebär inte att vår identitet helt och fullt bestäms av vårt 
yrkesmässiga val. Vi rör oss menar han, mellan överlappande 
identiteter – sociala, etniska, sexuella, religiösa, intellektuella, 
och politiska för att nämna några. Inte en enda av dem är stän-
digt i förgrunden och bestämmer vårt samspel med omvärlden 
eller dikterar våra svar. Analogt kan det inom vetenskapen 
inte endast fi nnas en form av kultur. Det gemensamma är ett 
lapptäcke av överlappande kulturer som befruktar och berikar 
varandra. Det varierar från situation till situation och graden 
av vårt deltagande i dessa gemenskaper. Den värld vi delar kan 
inte bygga på att vi bejakar vissa och avvisar andra.432 
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C. P. Snow  menar att denna gränsöverskridande verksamhet 
inte innebär något tvång för naturvetare och tekniker att läsa 
klassisk litteratur, som Dickens eller Shakespeare, utan snarare 
en uppmuntran att utveckla något som motsvarar tvåspråkig-
het. En förmåga att inte bara utöva våra specialiteters specifi ka 
språk, utan att även närvara och lära från allt som eventuellt 
kan bidra till en vidare kulturell dialog. 

Denna dialog kan inta många skepnader. Lysande författare 
som Stephen Jay Gould, Richard Dawkins och Stephen Haw-
king och inte minst C. P. Snow  själv, som respekterade skönlit-
terära författare och erkända vetenskapsmän.433 Utmärkande 
för dessa är att de illustrerar möjligheten att kombinera ett 
kreativt vetenskapligt arbete med den högsta nivån av kom-
munikation tillsammans med en bredare publik. 

C. P. Snow  kritiserar båda kulturerna för deras isolationism 
men han ger ingen antydan om hur skapandet av dialogen 
mellan det han kallar två kulturer kan gå till. Det gör däremot 
Cellini. Han citerar Wolf Lepenies om vad som behövs för att 
åstadkomma det vidsynta tänkesättet.434 Vad vi behöver, säger 
han, är ”mindre tragik, fåfänga och rigiditet och mer ironi, 
självkritik och förmågan att se det egna vetenskapliga arbetet 
från utsidan”.435

En av de saker C. P. Snow  ångrar är att han inte höll fast 
vid den ursprungliga rubriken till sin bok De fattiga och de rika, 
som syftade på rika och fattiga länder. Det var ur tragiken i 
detta förhållande som insikten växte fram hos honom och fi ck 
honom att lyfta blicken för att bli varse vad som är väsentligt 
här i livet, en relatering av det enskilda till det allmänna i Gada-
mers mening. I avslutningen av introduktionen skriver Cellini 
med följande ord: ”Med De två kulturerna ville C. P. Snow bidra 
till förverkligandet av två mål: Fred och mat”.436

Själv avslutar C. P. Snow  sin bok genom att tydliggöra syftet 
med den: “På samma sätt som nu, försökte jag i den ursprung-
liga föreläsningen endast isolera ett litet hörn av situationen: 
jag talade först och främst till lärare och studenter om något vi 
alla förstår och omfattar. Förändringar i utbildningen, kommer 
inte själva att lösa våra problem: men utan dessa förändringar 
kommer vi inte ens att inse vilka problem vi har”.437 
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Bildning som helhetstänkande, intuition och rytm

I boken Intuition, som kom ut mer än femtio år tidigare än C.P. 
Snows, De två kulturerna ifrågasätter Hans Larsson  det forma-
liserade arbetets hegemoni över i stort sett varje verksamhets-
område inom vår praktik. Det fi nns en risk, menar han, att 
man sätter allt för mycket av sin tilltro till på förhand bestämda 
regler och defi nitioner och glömmer bort att använda sitt eget 
omdöme. Vad värre är, är att ett omdöme som inte ständigt 
brukas förlorar sin känslighet och förmåga.438 

Den empiriska vetenskapen baseras på redan avslutade hän-
delser. Den handling som pågår i nuet, är intuitiv och ligger 
utanför dess räckhåll. Samspelet mellan människor går aldrig 
att förutsäga helt. Det fi nns alltid utrymme för det oförut-
sägbara. Där öppnar vi för vår förförståelse, vår förmåga att 
uppfatta och tolka, för våra förhoppningar och farhågor, och 
för intentioner och ibland fördomar. I ett samspel där vi själva 
ingår kan vi aldrig ställa oss neutrala och betrakta skeendet. Vi 
kan heller inte göra anspråk på att äga sanningen. Utgången är 
inte bara beroende av vad vi själva gör eller låter bli att göra, 
utan i lika hög grad hur andra ibland uppfattar vår intention 
och vår reaktion. Eftersom den pågående handlingen ligger 
utanför vetenskapens härad måste vi förlita oss till intuitionen. 
En intuition som förenar såväl vetande och kunnande som erfa-
renhet och bildning. I handlingen är det inte ändamålsenligt att 
endast bruka vetenskap och bortse från känslan. En sådan prak-
tik riskerar att brista i förståelsen av det som står för handen.439 
För det är känslan som knyter vetandets abstrakta kunskap till 
den konkreta situationens specifi ka villkor. Logikens maskor är 
för grova för att kunna brukas i känslans domäner.440 

Endast en begränsad del av verkligheten är föremål för 
vetenskap, resten ligger kvar i dunkel. Inom naturvetenskap 
och teknik resulterar vetenskapen, bland annat, i naturlagar, 
tumregler, metoder och teorier som har en prediktiv förmåga. 
Inom humaniora är detta inte möjligt. Samspelet mellan män-
niskor går inte att med säkerhet förutsäga i det enskilda fallet. 
Vetenskapen och logiken måste därför när de behärskar sitt 
stoff återknyta sambandet med känslan för att nå ända fram. 
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Det är genom att vara i nuet och samtidigt ha förbindelse med 
sitt vetande och sina erfarenheter som man förmår smälta sam-
man alla intrycken och se analogier för att kunna möta det som 
fordras av en i varje given situation.441 

”Ibland, lyckas man säga alla orden men det händer ingen-
ting på föreläsningen, lyckoruset uteblir”, säger Håkan Kull-
vén. Anledningarna därtill kan vara många. Som Aristoteles  
säger i Den Nikomachiska etiken. Det räcker tydligen inte med att 
endast säga det sanna utan man måste också svara upp vid rätt 
tillfälle, med hänsyn tagen till rätt saker, med rätt syfte och på 
rätt sätt, det är vad som är lämpligt och bäst och det är excel-
lensens kännemärke.442

När läraren behärskar alla sanningar återstår det att se 
ifall han förmår göra dem levande. Det gör han, bland annat, 
genom att ge dem en lämplig struktur och en passande språklig 
dräkt. Exempel, metaforer och analogier och inte minst närva-
ro får kunskapen att lyfta. Det blir som att ta med sig gruppen 
till särskilt utvalda utsiktspunkter där de själva kan överblicka 
fältet och lätt få grepp om kunskapens landskap. Ett arbete som 
bidrar till att skapa lusten och stärka studenternas vilja att ta itu 
med sina uppgifter.443 Det är, till exempel, brukligt i undervis-
ningen av matematik att läraren härleder ett antal bevis. Men 
om bevisen är det sätt på vilket människor lär sig matematiken 
förtjänar nog att utredas. Språkligt torde ett bevis vara en sam-
ling argument vars uppgift är att övertyga en person om riktig-
heten i det man vidhåller. Själva bevisförfarandet förutsätter att 
det inte föreligger ett förståelseunderskott. 

Även inom matematiken är landvinningar intuitiva, enligt 
många vittnesmål. ”Relativitetens lag blev först konstaterad på 
känslans område”, säger Hans Larsson .444 Lyssnar jag noggrant 
till de matematiker som deltagit i dialogseminarieserien så 
säger den ena att han först ser saker i färger, former och rörel-
ser och den andra att man tror på en sak innan man bevisar 
den.445 En metaforisk förklaring ger teknologerna en intuitiv 
förståelse av det de håller på med. I sin matematikundervisning 
har Henrik Eriksson, utom i några enstaka fall, helt uteslutit 
bevisen. Han har också slutat, som vi har sett, att gå igenom 
kursens alla delar och koncentrerar sig numera på de moment 
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som har varit inspirerande för honom själv. Där andra drar 
bevis försöker han komma med levande exempel. Det förefaller 
som om bevisvägen i matematiken inte nödvändigtvis behöver 
vara densamma som begreppsbildningsvägen då den verkar 
rationalisera bort förståelsemomentet.

 I olika grad tycks intuition fi nnas hos alla. Utan den skulle 
det annars bli svårt möta nya situationer. För till det okända 
räcker inte den erfarenhetsbaserade empiriska kunskapen helt. 
Vi svarar på frågor och deltar i improviserade samtal helt 
intuitivt. I det stora som i det lilla formas vår framtid därför 
av beslut fattade i nuet men baserade på erfarenheter från det 
förfl utna. Det vi kan säga någonting om, det diskursiva hör 
dåtiden till. Det intuitiva formar framtiden.446 Intuition fyller, 
bland annat, rummet mellan det vi kan och det vi inte kan. Det 
är därför ingenting som är subjektivt och godtyckligt utan i 
högsta grad något som baserar sig på kunskaper och erfarenhe-
ter men som dessutom förmår syntetisera det som situationen 
kräver. Novisens intuition är därför helt skild från den skickli-
ges skolade intuition. 

En forskare på ett stort företag beskrev en gång de idéer som 
lett till nya produkter som en slump. Christer Hoberg  menar 
att det hänger på de kunskaper och erfarenheter personen har. 
Hade han inte haft dem hade situationen passerat förbi utan 
att det lett till någon uppfi nning. Han hade inte kunnat upp-
fatta den och heller inte fånga den.447 Men själva gnistan kan 
liknas vid en slump förutsatt att villkoren för situationen är 
uppfyllda.

Det är tack vare intuitionen som läraren lyckas samman-
smälta sina kunskaper, erfarenheter och sin refl ektion till en 
sammanhållen helhet. Utan denna känsla är det kanske endast 
fråga om mekaniskt sammanfogade brottstycken. Skapandet 
av en organisk helhet och regelbrotten hör ihop med skicklig-
het medan det mekaniska regelföljandet hör ihop med kom-
petensen. Skickligheten märks i språket, när läraren fångar 
unika situationer och gör något av dem. Spontana analogier, 
metaforer och exempel skvallrar ofta om den skolade intui-
tiva förmågan.448 Den i stunden fångade humorn är ett annat 
exempel. 
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Att försöka defi niera skickligheten låter sig inte enkelt 
göras. På samma sätt som man kan möta dumhet av vitt 
skilda slag möter man varierande slag av skicklighet. Vad vi 
kan göra är att bedöma den när det väl föreligger, men endast 
den skicklige själv är i stånd att göra det. Vi måste därför se 
hur den yttrar sig från fall till fall och relatera det till en hel 
tradition för att kunna avgöra vad som är nytt och vad som 
är reproduktion. Inom många sporter är förmågan att han-
tera det oförutsedda tecken på högsta kvalitet hos en spelare. 
Samma sak gäller nog inom schackspel, att åstadkomma det 
oförväntade och överraska motståndaren är ett sätt att bedriva 
ett framgångsrikt spel.

 Att bryta det slentrianmässiga och överraska teknologerna 
med idel nya infallsvinklar och metoder är många gånger ett 
effektivt sätt att fånga uppmärksamheten och stimulera intres-
set på såväl föreläsningar som andra former av undervisning. 
Många exempel visar att det inte är möjligt att generalisera 
utan att tappa skärpa och precision. Om kravet på vetenskap-
lig kunskap stannar vid abstrakta begrepp kommer inte de 
konkreta fallen som fyller den med innehåll att kvalifi ceras till 
vetenskaplig kunskap, trots att det är just dessa som ger oss en 
känsla för hur den gestaltas i verkligheten. Av fl era konkreta 
exempel kan vi relativt enkel sluta oss till en abstraktion, mot-
satsen är betydligt svårare. 

Några doktorander i Henrik Erikssons kurs i Tillämpad peda-
gogik var, som jag tidigare berättatt, inte helt nöjda. Men i stort 
kunde de inte i skriftliga dokument peka ut någonting speciellt 
som var felaktigt i Henrik Erikssons undervisning. Senare sam-
tal med de inblandade gav dock vid handen att det var i bitonen 
hans undervisning brast. Att de fl esta i kursen ändå var nöjda 
visar ytterligare hur viktigt det är, inte bara vad man säger och 
hur man säger det utan vem man är eller uppfattas som. Data-
loger var i stort sett nöjda men inte humanister. Av dem upp-
fattades han som institutionens förlängda arm som såg ner på 
den humanistiska vetenskapen. Själv menar han sig arbeta för 
att förstärka teknologernas självförtroende i kulturdebatten.449 
Erfarenheten visar hur människor som deltar i samma aktivitet 
kan komma ut med helt olika tolkningar av sina upplevelser 
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beroende på vilka de är och den åskådning de håller sig med i 
relation till varandra.

Att gå från ord till handling är en ytterst kritisk övergång. 
De fl esta av oss har erfarenhet av att offentlig information säl-
lan mer än marginellt påverkar människors agerande. Viljan 
att skrida till verket måste stimuleras och det är genom känslan 
man uppbådar inför uppgiften som den påverkas. Dialogsemi-
nariet har visat sig, tack vare den insiktsorienterade refl ektio-
nen i gemenskapen, ha en stärkande inverkan hos många delta-
gare för viljan att utveckla undervisningen. Det handlar om ett 
meningsskapande, en känsla av att hitta hem som detta tar sig 
uttryck i. I en betraktelse säger Axel Ruhe: ”Jag har undervisat 
i trettiosex år och det är först nu när jag talar om det som jag 
inser hur roligt det är”. Henrik Eriksson säger ”Jag struntar allt 
oblygare i att gå igenom kursen och försöker i stället att för-
medla och återskapa de stora matematiska upplevelser jag har 
haft”. Nyfi ken frågar Leif Dahlberg när han började göra det: 
”Nu i samband med dialogseminariet”, blev svaret.450 Martin 
Grimheden har genomfört en rad förändringar i sina kurser 
och kontakten mellan många deltagare fortsätter långt efter det 
att dialogseminariet är slut. 

När allt kommer omkring, säger Hans Larsson,  är ”de peda-
gogiska lagarna, desamma som de estetiska. I fråga om ordvalet 
skulle i alla fall mycket vinnas, om /…/ läraren vinnlade sig om 
att fylla samma fordringar som diktningen ställer på ordvalet”. 
Att göra ämnet åskådligt och levande och samtidigt skapa lust 
hos studenten att vilja ta itu med arbetsområdet är något helt 
annat än att mekaniskt presentera ett innehåll. Det är självklart 
att lärare är människor med olika förutsättningar men det 
är inget tvivel om att refl ektion och samhörigheten i praxis-
gemenskapen hos de fl esta har en positiv inverkan på viljan att 
utveckla praxisen och samla kraft mot förstelnade former av 
undervisning. 

Det är lätt att få uppfattningen att det Hans Larsson  talar 
om endast angår föreläsningar och seminarier som man får 
anta att han var förtrogen med. Men vad det i grunden handlar 
om är egentligen det estetiska ledarskapet. På KTH består en 
vanlig kurs allt som oftast av undervisningsmomenten före-



lärarens yrkeskunnande248

läsningar, övningar, laborationer och räknestugor. Det är inte 
bara formerna för undervisningen som är avgörande för om 
den bli ska bli lyckad eller inte. Minst lika viktigt, om inte vik-
tigare, är hur kursen genomförs. Utförd på rätt sätt är tanken 
med de fyra undervisningsmomenten lysande men risken att 
den på grund av slentrian ibland förfelas på vägen är mer över-
hängande. Ett orefl ekterat traskande i gamla hjulspår suddar 
lätt bort den ursprungliga uppgift som varje del egentligen är 
tänkt att tillföra helheten. Få är de lärare, enligt min erfarenhet, 
som likt Henrik Eriksson ser föreläsningarna, som ett moment 
där läraren har möjlighet att skapa klarhet i ämnesområdet 
för studenterna, ge ett handtag för att kunna greppa det och 
framför allt inspirera teknologerna till det fortsatta arbetet i de 
övriga momenten. 

För att få syn på traditionens förblindande inverkan behövs 
ibland en omskrivning. Det kan handla om en analogi, en 
metafor och ibland även ironi. Deras uppgift är att för oss 
presentera det invanda på ett så överraskande och ibland drab-
bande sätt att vi våldsamt slås av det orimliga i våra vanor och 
vårt agerande. Vi får syn på saker som för länge sedan har smält 
samman med bakgrunden och för oss upphört att existera. På 
en lärarkurs sa en deltagare en gång att: ”Den enda som ibland 
övar på övningen är övningsassistenten själv”. Den som är för-
trogen med undervisningspraktiken på KTH inser med en gång 
det ironiska i uttalandet och börjar refl ektera över sin egen 
praktik. Det sedda kan sedan aldrig göras osett. För KTH-kul-
turen utomstående människor är det lätt att den giftiga udden 
passerar obemärkt. 

Rytm

Att sammanfoga brottstycken till ett mönster är tecken på att 
man hittat en rytm. En förmåga läraren utvecklar när skillna-
der och likheter ständigt pekas ut i dialogen. Vi har sett många 
exempel av det från dialogseminariet i kapitel två. I sin under-
visning i barockmusik ger Ann Wallström oss exempel på hur 
det kan gå till. ”Du ska se övertygande ut som Carmen. Du 
har något viktigt att berätta”, säger hon till en violinist. I nästa 
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andetag uppmanas cellisten att låta stråkarmen hänga löst 
och ledigt för att kunna framhäva det svängiga och dansanta i 
barockmusiken. Allt framfört i all vänlighet och Ann Wallström 
ger intrycket av att vara en stödjande handledare som står på 
studenternas sida och entusiastiskt hejar på när de utför de 
olika momenten.

Förutom mönsterbildningen har rytmen många andra aspek-
ter med avgörande inverkan på undervisningen. En av dem är 
den takt som samtalet håller. Där brådska råder är det svårt att 
tänka. Ännu svårare är det att lära. Läraren har möjlighet att 
ange undervisningsrytmen. Men den möjligheten präglas till 
stor del av hans föreställning om vad för slags aktivitet under-
visningen egentligen är. Uppfattas den som en aktivitet av kun-
skapsöverföring är det inte helt otänkbart att han driver upp tem-
pot för att hinna med så mycket som möjligt. I detta perspektiv 
ses kunskapen som en kumulativ vara som studenten ska lagra 
i minnet för att senare i arbetslivet ta fram och använda. En 
sådan praktik bygger inte så sällan på datormetaforen och kan 
visa sig vara mycket kontraproduktiv för lärandet.451 Paradoxen 
i ett sådant perspektiv är att ju mer ambitionen ökar hos lärare 
att fylla kurserna med ytterligare innehåll desto ytligare blir 
lärandet hos studenterna. 

En skicklig lärare, däremot, vet att detaljkunskaper endast är 
viktiga när de är satta i sitt sammanhang och det är i studen-
ternas färdigheter och inställning till ämnet som det bestående 
i lärandet sker. Lärarens undervisningsrytm präglas av ett lugn 
som är avpassat för gruppen, deras förkunskaper och innehål-
lets intensitet. I sitt tal känner han av stämningen och tillåter 
sig pauser där de behövs. Han ger studenter tid att tänka efter 
vad som har sagts och att förbereda sig på det som ska komma. 
Ty det är i resonansen han åstadkommer hos studenterna som 
lärandet sker, vilket Christer Lindh så träffande under dialog-
seminariet tidigare anmärkte.

Den skicklige läraren är som den skicklige tecknaren. På 
stående fot vet han hur många streck han kan ta bort utan att 
helheten i den bild han vill framställa försvinner. I dialog med 
studenter känner han av hur många detaljer han kan utesluta 
från sin framställning utan att det påverkar helheten. Det är 
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trots allt teknologernas emotionella utveckling som lägger 
grunden till deras kognitiva mognad. 

Att läraren till det yttre håller en lugn rytm innebär inte han 
går på sparlåga. I sitt inre sorterar han om, bearbetar intryck, 
kortar och lägger till vid behov och allting sker som vore det 
världens självklaraste saker. När konstverket är fullgånget sopar 
det undan varje spår av ansträngning menar Hans Larsson .452 
Frånvaron av rytm ger inte bara upphov till att framställningen 
blir behaglig eller stressig utan är direkt kopplad till om fram-
ställningen överhuvudtaget blir klar eller helt obegriplig. 

Lika viktig som rytmen är tonen i tilltalet. Ibland kan den 
ha avgörande betydelse i förhållandet till teknologerna. Någon 
kanske tänker att det i tekniska sammanhang är av mindre 
betydelse. De exempel jag tidigare visat vittnar om att så inga-
lunda är fallet. Att tilltala teknologer i undervisningen kräver 
en god portion takt och bildning, ett förhållningssätt som till 
stora delar faller under humanioras kunskapsområde och har 
lite att skaffa med det tekniska. 

Sammanfattning – Vetenskap, erfarenhet 
och bildning

Vid ombildandet av Teknologiska Institutet till Tekniska Hög-
skolan på 1870-talet pågick en dragkamp mellan de gamla 
lärarna, som företrädde praktiken i ingenjörsutbildningen, och 
de nya akademikerna, som förespråkade teorins fördelar. De 
senare sågs som förnyare medan de förra fi ck iklä sig rollen som 
traditionalister.

Under större delen av nittonhundratalet dominerade teore-
tikerna med ett allt tilltagande inslag av vetenskap i ingenjörs-
utbildningen på bekostnad av praktiken vilket blev påtagligt 
under seklets senare hälft. Först i slutet av 1990-talet höjdes 
röster ledda av framstående amerikanska universitet om att 
utbildningen blivit alltför teoretisk och därmed betänkligt fjär-
mat sig från ingenjörens praktik.

Det kvalitetssystem, kallat CDIO, som nu har introducerats 
på KTH och andra tekniska högskolor har till uppgift att införa 
praktiska moment i ingenjörsutbildningen och reformera den. 
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CDIO antas i varje fall ha startat någon sorts refl ektion kring 
undervisningen där sådan tidigare i stort lyst med sin frånvaro. 
Fem år efter introduktionen av CDIO–konceptet är det på 
nytt dags att införa ytterligare ett kvalitetssystem Kaizen för att 
befästa och ta vid där CDIO slutade.

Det huvudsakliga målet med dessa ansträngningar är att hos 
lärarna utveckla entusiasm och engagemang i undervisningen 
så att de på egen hand tar ett helhetsgrepp och ansvarar för 
utbildningen. Ett utvecklat omdöme förutsätts vara nödvän-
digt för att den enskilde läraren ska inse konsekvenserna av sitt 
handlande för den övriga utbildningen. 

Problemet är att den systemteoretiska kunskapssynen som 
genomsyrar dessa formaliserade kvalitetssystem förhindrar män-
niskor från att se praxisens kunskapssyn. Den refl ekterade fär-
digheten, förtrogenheten och det praktiskt övade omdömet får 
inte tillräckligt utrymme för att utvecklas. Paradoxen om hur 
formaliserade systemteoretiska kvalitetssystem ska generera 
emotionella dispositioner som entusiasm, engagemang, tillit 
och intuition tycks inte bekymra många.453 

De erfarenheter som de systemteoretiska kvalitetssystemen 
CDIO och Kaisen utlovar uppvisar en förbluffande likhet med 
de erfarenheter vi tidigare sett från Combitech Systems. Deras 
huvudsakliga slutsats är att den kunskapssyn dessa kvalitets-
system företräder med sin fokus på påståendekunskap och med 
sitt räckviddsanspråk är ett hinder för att se andra kunskapsar-
ter som är förbundna med praxis; färdighet, förtrogenhet och 
omdöme.

Inte heller förmår dess formaliserade kvalitetssystem uppbå-
da entusiasm och engagemang som är hårdare kopplade till de 
insikter var och en själv kommer fram till i den gemensamma 
refl ektionen över erfarenheten. En refl ektion som också har 
visat sig stärkande för läraridentiteten och lusten att utveckla 
det egna yrkeskunnandet. Det är bland annat genom veten-
skapsteoretiska impulser, språkfi losofi n, skönlitteraturen och 
analogier med konsten som ett högteknologiskt företag som 
Combitech Systems har funnit väg ur den låsning som de hade 
med utvecklingen av praxiskunskap på företaget. 

För läraren har det visat sig vara nödvändigt inte bara med 
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djup och bredd genom naturvetenskapens påståendekunskap, 
utan även med erfarenheter inom det område utbildningen 
avser. Först då kan han ge en ”sannare” bild av de färdighe-
ter yrkeslivet fordrar av blivande ingenjörer. Att rigga upp 
för teknologens vetenskapliga kunskapsbildning och förmedla 
erfarenhetsbaserat kunnande från arbetslivet fordrar såväl egen 
erfarenhet som förmåga att förmedla densamma. En kunskap 
som kräver helt andra redskap än de som är gängse inom den 
formella utbildningen. Det handlar i stor utsträckning om ett 
sätt att vara.

Bildningen har ibland beskrivits som konsten att inse be -
gränsningen av det man håller på med och att undgå miss-
förstånd. Tre av bildningens ansikten ges utrymme i kapit-
let bildning som hållning, bildning som kunskapssyn och 
bildning som helhetstänkande, intuition och rytm. Bildning 
som hållning beskrivs med Gadamers kategorier sensus com-
munis, omdömesförmågan och smak. Bildning som kunskapssyn 
avser förmågan att inse gränserna för det man håller på med 
och erkännandet av andra kunskapsformer, i synnerhet de 
som utgör praxis. Slutligen bildning som helhetstänkande och 
intuition innebär förmågan att i handling kunna relatera det 
enskilda till det allmänna och inse intuitionens betydelse i all 
handling så väl matematisk, naturvetenskaplig som humanis-
tisk och inte minst i samspelet mellan människor.

Bildningen som kunskapssyn innebär en utvidgad syn om 
ve  tenskapernas räckviddsanspråk menar bland andra C. P. Snow . 
Alla vetenskaper kan inte följa fysikens experimentella meto-
dik. Även inom denna disciplin har på senare år ett osäkerhets-
moment introducerats. Hans Larsson  menar att intuitionen är 
en högst rationell egenskap. Det är den som är verksam vid vårt 
möte med det oväntade, mobiliserar vårt erfarenhetskunnande 
och knyter an våra allmänna kunskaper med de konkreta situa-
tioner där vi är verksamma. 

Slutord

Nu har vi nått slutet på den här upptäcktsresan där föremålet 
har varit lärarens skicklighet, dess utveckling och bedömning. 
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Färden har lett oss vida omkring och vi har vänt på otaliga 
stenar längs vägen. Några visade sig gömma åtskilligt mer än 
vad som kunnat få plats i denna fallstudie. Andra har däremot 
lättare avslöjat sina hemligheter.

Lärarens yrkeskunnande har visat sig vara ett praktiskt och 
betydligt mer mångfacetterad yrke än den förenklade bild som 
den formaliserade ansatsen vill göra gällande. Skicklighetens 
utveckling är i första hand ett tillvaratagande av situations-
bundna erfarenheter som det refl ekteras över och granskas 
i gemenskap. Det är i denna refl ektion som fi nlogiken, den 
organiska logiken, som Hans Larsson  säger, kommer till sin rätt 
till skillnad för den grovlogik, den mekaniska logiken, som den 
formaliserade syllogismen står för. Det är snarare intuition än 
abstrakta beskrivningar som ger ledning till en informerad 
handling. 

Den dokumenterade och granskade gemensamma refl ektio-
nen över erfarenheter i dialogseminariet har visat sig ha stor 
potential att utveckla lärarens omdöme i konkreta situationer. 
Ett arbete som jag bedömer väl kan göra anspråk på att göra 
lärarens erfarenhet beprövad. Andra vägar återstår självklart att 
utforska. Det är frestande att tänka att en gemensam refl ektion 
inte kan något annat än påskynda utvecklingen av lärarens 
yrkeskunnande, hans praktiska skicklighet. Det torde i varje fall 
inte verka menligt på denna utveckling. Rimligen kan ingen 
bli sämre av att refl ektera och särskilt inte tillsammans med 
andra. 

Att bedöma lärarens skicklighet har visat sig vara en grann-
laga uppgift och den står långt ifrån lekmannens förmåga att 
avgöra med hjälp av kriterier. Ty liknande kriterier säger något 
bara till den som kan använda dem. För den som saknar förtro-
genhet med yrkespraxis är de inte till mycket hjälp.

Finns det bara en lärarskicklighet som alltid gäller? Svaret 
är både ja och nej. Bildningen, kunskapssynen, människo-
kännedomen och känsligheten hör till de kategorier som är 
allmängiltiga för en lyckosam lärarpraxis oavsett vilket ämne 
man undervisar i. Däremot hör kunskapsbildningen, de kon-
kreta exemplen och talande berättelserna till ämnet och det 
tillhörande yrkeskunnandets praxis. Trots det vill jag ändå lyfta 
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ett varningens fi nger så att man inte stirrar sig blind på detal-
jer och glömmer bort att det till slut är helheten som avgör. 
Lärarna kan vara helt olika men ändå lika skickliga. Därför kan 
kriterier för bedömning vilseföra snarare än hjälpa. Regler är 
som bekant överfl ödiga för den kunnige och inte mycket till 
hjälp för novisen.

Det är viktigt att studenternas röster blir hörda då man utser 
skickliga lärare, men att helt basera beslutet på detta omdöme 
kan ibland vara problematiskt. En förankring i yrkesgemenska-
pen är också av stor vikt. Skickligheten kan inte uteslutande 
vara en privatsak mellan studenter och lärare. I vad mån den 
skicklige läraren bidrar till praxisgemenskapens kunskapsbild-
ning är minst lika viktigt.

I sann mening har arbetet med denna fallstudie inneburit ett 
ifrågasättande av mycket av det jag tidigare själv hållit för san-
ning. I den betydelsen har min egen bildningsresa egentligen 
bara börjat.

Slutligen, om bildning är en viktig uppgift för högskolan, 
för att utveckla det ansvariga medborgarskapet hos studen-
terna, stärka självtilliten och främja dialog över gränser måste 
vi starkt överväga att tillhandahålla arenor där lärarna själva 
kan skaffa sig förstahandserfarenheter av denna bildningsverk-
samhet för att i sin tur vara i stånd att skapa möjligheter för 
studenterna att bilda sig.
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10. Refl ektioner kring metoden

Inledning

När den isländske författaren Einar Már Gudmundsson  en 
gång blev tillfrågad om vilken metod han använder då han skri-
ver, svarade han: ”Du kan bara se metoden i efterhand. Om du 
skriver efter en metod blir det, tror jag, mekaniskt. Men efteråt, 
kan du nog fi nna en struktur”.454 

Att metodkapitlet har hamnat sist i den här avhandlingen 
är för mig den naturliga ordningen med tanke på hur metoden 
har vuxit fram. Delvis hänger det samman med hur fallstudiens 
syfte har utvecklats och preciserats under arbetets gång. Det 
var först under dialogseminarieserien som problemställningen 
började klarna för mig. Främst handlade det om att tydliggöra 
innebörden i lärarens yrkesskicklighet för att skilja den från 
kompetensen. Ett begreppspar som inte bara allmänt utan 
även bland lärarutbildare på högskolan ibland används urskill-
ningslöst. Ett par besläktade frågor blir också av intresse i detta 
arbete, dels att försöka ringa in villkoren för lärarskicklighetens 
utveckling dels att diskutera bedömningen av denna skicklig-
het. Att det fi nns skicklighet bland lärarna är något som står 
över allt tvivel. Men hur man utvecklar denna skicklighet och 
skolar in generationer av nya lärare i det praktiska kunnandet 
är på långa vägar inte givet. 
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I fallstudien undersöker jag lärarskickligheten utifrån förtro-
genheten med yrkeskunnandet. Först och främst utifrån min 
egen fl eråriga lärarerfarenhet men också utifrån min roll som 
handledare och lärarutbildare för högskolans lärare. Fallstudien 
utgår därför, i mångt och mycket, från yrkeskunnandets egna 
premisser och är en undersökning med ett antal kollegor, inte 
en undersökning om lärare. Tidigt under seminarieserien und-
rade Axel Ruhe vilka frågor jag ansåg vara viktiga, eller vilka 
begrepp jag avsåg undersöka. Och tänkte jag använda delta-
garna som möss och skriva om dem i avhandlingen? Henrik 
Eriksson var snabb att besvara frågan: ”Möss brukar inte ha 
för- och efternamn som deltagarna kommer att ha i avhand-
lingen. Till skillnad från boken Precision och improvisation, som 
vi har läst och där man inte kan identifi era vem som har sagt 
vad, står vi alla med våra namn i idéprotokollen. Det är Khalid 
El Gaidi som tolkar vad vi säger och tar ansvar för det, trots att 
det i vissa avseenden kan tyckas vara kontroversiellt”. 

De frågor som har legat till grund för fallstudien har jag 
försökt att undersöka bland annat med hjälp av två olika empi-
riska studier: dialogseminarieserien och praxisstudier. Vid en 
första anblick kan dessa studier verka vara helt olika men likhe-
terna enligt mig är betydligt större än skillnaderna. I varje fall 
kompletterar de varandra på ett fruktbart sätt. Självklart måste 
man ha ett genomtänkt tillvägagångssätt, en lämplig metod 
som kan besvara de frågor och aspekter man är intresserad av 
att lyfta fram. Självklart måste den metoden också vara öppen 
för insyn, men man måste vara medveten om att varje metod 
har både fördelar och nackdelar. 

Metod enligt Nationalencyklopedin är ett planmässigt eller 
vetenskapligt förfarande för att vinna kunskap eller lösa pro-
blem.455 Det handlar alltså om en uppsättning regler som i 
princip gör tänkandet överfl ödigt. Det säger sig självt att ingen 
forskare medvetet vill förlita sig helt på en given metod och 
ge upp sitt självständiga tänkande. För min del innebär dialog-
seminariemetoden en ram med ett specifi kt förhållningssätt 
som gör det möjligt för såväl deltagarna som forskaren att stär-
ka det självständiga tänkandet och arbeta upp en medvetenhet 
om vad vi kan göra anspråk på att veta. Huvudsakligen sker 
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detta med hjälp av vetenskapsfi losofi , språkfi losofi  och konst 
som kunskapskälla, främst litteratur och teatern. 

De bakgrundstexter som används i dialogseminariet är ori-
ginaltexter av stora tänkare som Michel Montaigne , René Des-
cartes , Galilei , Leibniz och andra. Läsning av originaltexter är 
ett centralt inslag. Med begreppet uppförandepraxis tydliggör 
Clas Pehrsson  nödvändigheten att gå tillbaka till originalkäl-
lor då man står inför uppgiften att tolka och spela den äldre 
musiken.456 Med talande exempel visar han hur orkestrar, som 
med obruten tradition säger sig framföra den äldre musiken sedan 
upphovsmannens dagar, rejält kan avlägsna sig från den tolk-
ning tillgängliga tryckta källor kan tänkas tillåta. En djupare 
kunskap om kompositören, hans idévärld och samtida littera-
tur ger mångfacetterade klangbottnar vid framförandet av den 
äldre musiken än vad traditioner förmår frambringa. 

På samma sätt är det med vetenskapliga traditioner. Flera 
är de forskare som refererar till de ursprungliga verken på 
vilken traditionen bygger än de som faktiskt har läst dem. 
Detta förhållande gör att generationer av forskare bygger sina 
resonemang uteslutande på andras tolkningar. Det är lätt att 
ett sådant förhållningssätt leder till konformitet i tolkningen 
snarare än bidrar till dess mångfald. Något Descartes  var med-
veten om och tydligt varnade för.457

Språkfi losofi n handlar bland annat om meningsbildning och 
språkets relation till verkligheten. I den logisk-analytiska tradi-
tionen försöker man åstadkomma detta genom begreppsanalys 
som härstammar från nittonhundratalstraditionen, huvudsak-
ligen företrädd av Russell, Frege och Moore och senare Wien-
kretsen. Dessa använder sig av logiskt analytiska metoder som 
till en del baserar sig på att defi niera begreppen och på så sätt 
bestämma deras användning i verkligheten. Den senare Witt-
genstein  vänder sig mot denna tradition och menar att mening 
skapas i användningen av begreppen i specifi ka kontexter, 
språkspelen. Begreppen har enligt Wittgenstein inte en för 
alltid fast betydelse utan betyder olika saker från sammanhang 
till sammanhang och dessa måste vi ge akt på. Han menar också 
att vårt sätt att tänka till stor utsträckning påverkats av New-
tons mekaniska världsbild. Vi vill gärna se orsak och verkan i 



lärarens yrkeskunnande258

samspel med människor när vi i själva verket borde säga att så 
kan det ha gått till och på många andra sätt också. Wittgenstein 
förordar ett holistiskt synsätt som inte utesluter emotionerna 
från det som tas i övervägande.

Konsten med dess intuitiva och på de enskilda erfarenheter-
na baserade beskrivningarna, knyter an till den wittgensteinska 
synen och tillhandahåller analogier som gör det möjligt för 
oss att kunna urskilja och göra fruktbara distinktioner. Såväl 
litteraturen som teatern förser oss med konkreta exempel där 
helheten kommer till sin rätt.

I dialogseminarieserien har vi strävat i den riktningen ge -
nom såväl läsuppgifterna, essäskrivandet som dialogen. För 
det mesta var texterna ett prövande av de egna tankegångarna 
och omprövning av erfarenhetstolkningen. Ibland gav de även 
uttryck för egna tillkortakommanden och de problem de brot-
tades med. Dialogen präglades av en genuin öppenhet. Stun-
dom kunde skapande motsättningar också uppstå, till exempel 
kring kunskapssynen vilket jag tidigare redogjorde för. 

Att från början fastslå en detaljerad metod som bestämmer 
vilka begrepp man ska undersöka och hur man ska gå tillväga 
reducerar deltagarna till att besvara i förväg bestämda frågor. 
Då skulle man missa hela den undersökande poängen som 
är fallstudiens syfte. Det som var av betydelse här var just de 
prövande tankarna och de såväl överraskande som avlägsna 
analogier som det vimlade av under dialogen. Där har konsten, 
framförallt musiken, haft en framstående plats som både Arild 
Jägerskogh, Henrik Eriksson och andra ständigt återkommer 
till. Teater- och reseledarmetaforen var fruktbara och spelade 
stor roll i struktureringen av många deltagares refl ektion i 
dialogen. Det öppna upplägget uppmuntrade till associationer 
och gav upphov till ett rikt material som inga uttänkta frågor 
i världen hade kunnat förutspå. Framför allt hade många del-
tagare genom egen refl ektion i dialogen kommit fram till egna 
insikter. Detta arbete blev möjligt tack vare en ständig återgång 
till de erfarenheter som ursprungligen var konstituerande för 
de egna begreppen. I den gemensamma refl ektionen, mjukas 
förstelnade begrepp upp när de möter andras mer övertygande 
tolkningar och laddas om med nya erfarenhetsexempel. 
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Detta är kärnan i den dynamiska begreppsbildningsproces-
sen. Det är tack vare regelbrotten, som de nya begreppen ger 
upphov till praxisutveckling. Henrik Eriksson talar om att han 
försöker återskapa och förmedla de stora matematiska upple-
velser han har haft. Axel Ruhe kommer efter trettiosex år som 
lärare fram till insikten om hur rolig undervisningen egentligen 
är. Håkan Kullvén å sin sida konstaterar att undervisningen 
inte handlar om att vara skådespelare och briljera med sina 
presentationer, utan snarare om att vara regissör och skapa 
förutsättningar för teknologernas kreativitet. 

Under arbetets gång lärde jag mig själv se en ny dimension 
på skillnaden mellan kunskapsreproduktion och kunskapspro-
duktion, framför allt med Christer Hobergs erfarenheter med 
dialogseminariet på Combitech Systems. I det första fallet vet 
man från början vilka frågor som behöver besvaras. Arbetet 
går ut på att hitta ett svar eller en problemlösning. Detta visade 
sig också vara ett av problemen med ingenjörsutbildningen. 
I projektet Sällskap ville teknologerna ha en kravspecifi kation 
av Karl Dunér. Men något helt defi nierat problem hade han 
inte.458 I analogi med modellen komplexitetsmax som Christer 
Hoberg  utvecklade på Combitech Systems är problemdefi nie-
ring det svåraste steget i ett projekt och det som tar längst tid. 
Det kräver en humanistisk tolkningsförmåga som är helt skild 
från den tekniskt rationella ansatsens.

Men detta är endast ett förfarande som kan äga riktighet vid 
reproduktionen av redan kända system. Ska man skapa något 
nytt kan man inte logiskt deducera sig fram till en defi nition 
av problemet. Ordning måste organiskt få växa fram ur det 
kaos som det okända och komplexa innebär. På liknande sätt 
kan man tänka sig att forskare, som både saknar förtrogenhe-
ten med forskningsområdet, och utgår från i förväg bestämda 
frågor inte kan fånga det som är av intresse för kompetenta 
och skickliga inom yrkesområdet. Den forskare som kommer 
ut ifrån kan möjligen ibland se företeelser som blivit osynliga 
inom en praxis men utan förtrogenheten har man ingen möj-
lighet att urskilja eller peka ut detaljer som saknas i denna 
praxis.

För att bedöma en skicklig praxis inom ett visst yrkesområde 
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räcker det inte med allmän kunskap. I bedömningen av skick-
ligheten ingår inte bara förmågan att kunna se de aspekter av 
skickligheten som är synliga utan även i förekommande fall 
de egenskaper som fattas den. Det förutsätter en förmåga att 
kunna relatera skickligheten till en yrkestradition och urskilja 
originella regelbrott från reproducerande regelföljande. Något 
som bara den med yrkeskunnandet förtrogne kan göra. Ett 
kvitto på att man har träffat rätt får man då skickliga utövare 
fi nner kritiken träffande och införlivar den i sin praktik för 
att utveckla praxis. Den forskare som inte är förtrogen med 
yrkeskunnandet däremot kan om hennes metoder tillåter, ge 
formaliserade impulser till yrkesverksamma för att nå upp till 
kompetensstadiet mera sällan till skickliga utövare.459

Eftersom fallstudien undersöker fl era aspekter av lärarskick-
ligheten var det inte möjligt att hålla sig strikt till en och sam-
ma metod. Ett antal varianter av metoden har därför använts. 
Nedan ska jag redogöra för dem i tur och ordning. 

Dialogseminariemetoden

När jag drog igång dialogseminarieserien, undersökningens 
första fas, organiserade jag träffarna med specifi ka teman kring 
vilka vi förde dialog under en hel arbetsdag åt gången. Dessa 
teman antydde förekomsten av möjliga dilemman i yrkesutöv-
ningen. De hade inte varit möjligt att formulera utan min för-
förståelse av lärarens yrkeskunnande. De valda teman, utgjorde 
en utgångspunkt. Det som sedan utspelade sig i både texterna 
men framför allt i den påföljande dialogen utvidgade inte bara 
temat utan gav nya perspektiv som man knappast kunde för-
utse vid planeringsstadiet. 

Dialogseminarierna handlade om refl ektion skild från själva 
undervisningen. En förutsättning för den sortens refl ektion 
är att det inte föreligger något omedelbart krav på handling. 
Refl ektion i handling är också nödvändigt, men av helt annat 
slag och det avser jag återkomma till senare i kapitlet. Det kan 
handla om att man hejdar sig mitt i en mening, därför att man 
just då inser att den student man har framför sig på ett bättre 
sätt skulle tillgodogöra sig förklaringen om man anknöt till just 
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hans tidigare erfarenheter, eller till ett annat exempel än det 
man från början hade tänkt sig. Ibland kan det handla om ett 
betraktande av ens egna handlingar, liksom utifrån den situa-
tion man är inbegripen i. Man modifi erar något som man har 
erfarenhet av hämtat från en annan kontext för att det ska passa 
för den aktuella situationen. Vid planering av undervisnings-
moment kan det också handla om de föreställningar man gör 
sig om vad som skulle kunna hända i en undervisningssituation 
innan den har ägt rum.

Det erfarenhetsbaserade yrkeskunnandet liknar, som jag 
berättade tidigare, i många avseenden behärskningen av moders-
målet. Även analfabeter behärskar sitt modersmål för vardags-
bruk till synes utan några som helst problem. Men att fråga 
dem om vilka grammatiska, syntaktiska eller semantiska regler 
som styr språkets användning kommer med all sannolikhet inte 
att leda till några klargörande svar, om några överhuvudtaget. 
Det krävs speciella studier för att behärska den begreppsap-
parat som analytiskt systematiserar språkanvändningen. För 
många lärare som inte ägnat tid åt systematisk refl ektion över 
undervisningserfarenheter i gemenskap, vilket är en förutsätt-
ning för språklig begreppsbildning, fi nns det risk att svaren, 
som i det förra exemplet, inte blir särskilt upplysande. 

Men att ställa frågor om lärarskickligheten innebär också 
att man gör sig en föreställning om helheten av denna skicklig-
het. En vetenskapsteoretisk utgångspunkt som förutsätter att 
varje företeelse har en essens som kan defi nieras med nödvän-
diga och tillräckliga villkor missar mångfalden i skickligheten. 
Skickliga lärare kan vara det på så många olika sätt och ändå 
vara lika effektiva på att stimulera sina studenter till lärandet.

Att undersöka den erfarenhetsbaserade yrkeskunskapen in -
nebär därför att man inte utan vidare kan använda sig av inter-
vjumetoden som huvudsaklig undersökningsmetod, och ännu 
mindre av endast skriftliga enkäter. För hur skulle frågor vara 
formulerade för att få de insikter som jag vid upprepade tillfäl-
len redovisade till svar? 

Distanserade metoder kan objektivera undersökningsdelta-
garna på ett sätt som är oförenligt med den förståelse och hori-
sontsammansmältning som jag försöker åstadkomma i det ini-
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tiala skedet av fallstudien. Dialogseminariet med särskilt ut  valda 
texter, deltagarnas enskilda refl ektionstexter och den påföl-
jande dialogen, som ofta sker på indirekt sätt genom analogier 
och metaforer, kan ibland visa sig vara det snabbaste sättet att 
komma fram till pudelns kärna. Att tala om egna yrkesmäs-
siga tillkortakommanden av icke sällan känslig karaktär kräver 
både tillit till gruppen och omskrivning i analogier som tjänar 
som en mask genom vilken man direkt når pudelns kärna. Ur 
den kunskap och de insikter som blir resultatet av den gemen-
samma refl ektionen, kvalifi ceras den enskilda erfarenheten till 
en gemensamt beprövad erfarenhet. Den påståendekunskap som 
blir resultat av detta arbete utgör sedan den synliga delen av 
yrkeskunnandets isberg. Utan den bärande och ofta ordlösa 
erfarenhetsdelen under vattenytan kan inte den synliga delen 
existera. Det handlar som i behärskningen av modersmålet 
om en färdighet som vi har men som vi utan särskild skolning 
knappast vet något om och ännu mindre syste matiskt kan for-
mulera i ord.

Dialogseminariemetoden erbjuder en yttre ram inom vilken 
det kunnande som fi nns inbyggt i erfarenheten med hjälp av 
indirekta metoder kan väckas till liv och analogiskt komma 
till uttryck. Den yttre formen av dialogseminariemetodiken 
använde jag i den första empiriska delen i denna fallstudie. 
Den genomfördes med tio deltagande lärare på KTH under 
läsåret 2002–03 och bestod av sju heldagsseminarier. Som 
förberedelse inför varje möte förväntades deltagarna läsa två 
slags särskilt utvalda texter. Bakgrundstexter som fördjupade 
tankegångarna kring ett specifi kt ämne och impulstexter som 
var tänkta som en inspiration till det egna skrivandet. Till 
seminarierna hade varje deltagare med sig en skriven refl ek-
tionstext på en A4-sida. Författaren läste sedan upp sin egen 
text under seminariet, och tog med rösten därmed ett direkt 
ansvar för innehållet. Därefter följde själva dialogen. Var och 
en fi ck i tur och ordning reagera på texten genom nya erfaren-
hetsexempel. Ibland utvidgade de nya exemplen erfarenheten, 
ibland begränsade de den och ibland motsatte de den helt och 
hållet. Den inre formen handlar om den hermeneutiska hållning 
som genomsyrar dialogseminariemetoden. Den kommer tydli-
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gast till uttryck i bland annat kunskaps- och människosynen. 
I dialogseminarieserien agerade Bo Göranzon  som ordfö-

rande och jag själv som protokollförare. Dialogen spelades in 
och transkriberades. Därefter vidtog en process av sållning, 
bearbetning och tolkning. Det första idéprotokollet bestod 
praktiskt taget bara av vad deltagarna själva hade sagt under 
dialogseminariet. Min dubbla roll som protokollförare och 
forskare var dittills fortfarande otydlig för mig vilket resultera-
de i att jag helst inte ville blanda in mina egna tolkningar redan 
vid insamlandet av empirin. Men det otvetydiga beskedet från 
deltagarna lät inte vänta på sig. Med eftertryck efterfrågade 
många mina egna tolkningar och synpunkter på den dialog de 
hade fört.

Till det andra protokollet började jag försiktigt föra in mina 
kommentarer lite här och var med en kursiverad stil som skilde 
sig från själva återgivningen av dialogen. På så sätt blev det 
lättare för deltagarna att se idéprotokollets olika beståndsdelar. 
Redan efter det första försöket blev reaktionen mycket positiv. 
Jag fann det sedan praktiskt att samla in alla mina kommen-
tarer och tolkningar till slutet av protokollet under rubriken 
Efterord. 

Efterorden bestod både av en metarefl ektion över avhand-
lade ämnen i dialogen och ett utpekande och förtydligande av 
mönster som förekom i dialogen. De innehöll också nedslag 
i enskilda deltagares intresseområden, ett försök att utveckla 
ämnet med utgångspunkt i dialogen och de resonemang som 
deltagaren själv stod för. Ett annat perspektiv handlade om att 
vara lyhörd för den begynnande begreppsbildningen. Ibland 
handlade mina kommentarer om att peka ut viktiga ämnen 
som berördes i dialogen men som jag bedömde vara i behov 
av mer fördjupning med hjälp av ytterligare erfarenheter och 
analogier. Ofta kunde jag lyfta fram delar av replikskiften som 
var upplysande och värda att uppmärksammas och kanske även 
ibland fördjupas. Protokollen återkopplades till deltagarna för 
att kontrollera om de kände igen sig i både sina uttalanden och 
den tolkning jag gjorde av dem.

Några av de teman som avhandlades i dialogseminarieserien 
gav upphov till ett antal kapitel i denna bok. Diskussionen 
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om kunskapssyn ledde till exempel till kapitlet om kunskapers 
mångfald. Martin Grimhedens omnämnande av sina förebilder 
Nils Abrahamsson och Göran Manneberg, Axels Ruhes refe-
rens till gamle TG och Henrik Erikssons hänvisning till Tage 
Danielsson, Astrid Lindgren och hans egen matematiklärare på 
KTH, Hans Rådström, ledde till kapitlen om naturvetenska-
pens och teknikens förebilder. 

Efterorden i idéprotokollen upplevdes av de fl esta som intres-
santa och upplysande, några enstaka deltagare tyckte vid fl er-
talet tillfällen att de var ”intelligenta, skickliga och njutbara”. 
Inte mycket för deras skönlitterära kvalitéer utan mera för den 
ordning de lyckades skapa av dialogen, de mönster de vaskade 
fram och det djup de kunde sammanställa av ”våra halvkokta 
uttalanden”, som Henrik Eriksson en gång kommenterade.

Refl ektionen

Det fi nns en del litteratur som på ett eller annat sätt handlar 
om refl ektion. Allt är inte av intresse för min framställning. 
Men det fi nns dock anledning att redogöra för ett par exempel 
som kan tjäna som bakgrund för att tydliggöra vad refl ektionen 
i dialogseminariemetoden egentligen innebär. 

Refl ektionen har kommit att bli ett fl itigt använt begrepp 
i lärande och undervisning. I den moderna tappningen, sedan 
åtminstone början av nittonhundratalet, är den kanske mest ini-
tierad av Donald Schöns arbete The refl ective practitioner (1983). 
I boken vänder sig Schön  mot vad han kallar för det tekniskt 
rationella systemet präglat av den positivistiska epistemolo-
gins syn på praktik.460 Det han i huvudsak är intresserad av 
är refl ektion i handling, som kommer till uttryck i den situation 
praktikern är inbegripen i och hans samspel med verktyg och 
material. Ett centralt exempel i boken handlar om samtal mel-
lan en lärare och en arkitekturstudent. Uppgiften handlar om 
att designa en grundskola på en sluttande tomt. Samtalet rör 
sig kring studentens förslag som läraren ömsom stöttar och 
ömsom ifrågasätter. 

Schöns arbete har inspirerat författare i skilda yrkesområden 
vilket har gett upphov till en rad efterföljande böcker. Han 
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är också en av inspiratörerna till Den svårfångade refl ektionen, 
en nyutkommen bok av Emsheimer , Hansson och Koppfeldt. 
Emsheimer driver en linje med de tankar Koppfl edt redogör för 
om Ricœur , en annan inspirationskälla. Deras resonemang gli-
der obehindrat mellan begreppen refl ektion och tolkning utan 
att klart redogöra för sambandet mellan dem. Centralt i denna 
tolkning är Ricœurs insisterande på metod för tolkning och 
kraven på medvetna processer för att kunna legitimera förkla-
ringen och tolkningen. Tydligast är kravet på avståndstagande 
från varje form av intuition i denna process. 

Några glimtar från kapitlet ”Metod och refl ektion” får tala 
för sig själva. Metoden som Emsheimer  tillhandahåller som 
slutkläm på boken blir just i form av kokbok, något han redan i 
början av boken trodde sig ha lyckats undvika.461 Metoden går 
ut på att bland annat använda datorns funktioner som klippa 
och klistra för att lägga textstycken bredvid varandra tills ny 
ordning i materialet har framträtt.462 Läsaren uppmanas att 
göra tolkningar och att inte vara rädd för att lägga in sitt eget 
tänkande. Därefter prövas tolkningen. Hur den nya ordningen 
kommer fram, får vi ingen förklaring på.

När intervjupersonerna i en undersökning gång på gång 
säger att refl ektion är en intuitiv process tolkar han det som en 
brist i deras medvetande om refl ektionsprocessen. ”De saknar 
en plan som är möjlig att lägga på bordet för granskning”, säger 
han.463 Det Emsheimer  möjligen åstadkommer med klippa och 
klistra är bearbetningsförfarandets mekaniska sidor. Sambandet 
med tolkningsprocessen förefaller vara väldigt skört. Logiskt 
borde metoden, om den fungerar, resultera i exakt samma 
tolkning oavsett vem som utför tolkningsuppgiften. Så vet vi 
sällan är fallet. 

En av redaktörerna till den Stora Encyklopedin, Jean Le 
Rond D’Alembert (1717–1783) vars uppgift var att teckna ner 
yrkeskunnandet i de olika skråna beskriver saken på följande 
sätt: De regler man upptecknar för de sköna konsterna gäller egentligen 
bara deras mekaniska sida; det är med dem som med teleskopet: det 
hjälper blott den som kan se.464 Våra omdömen om olika veten-
skaper betecknar han med orden evidens, visshet, sannolikhet, 
känsla och smak. 
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Tolkning är en skapande process. Den har krav på sig att på 
en och samma gång vara förankrad i det givna och gripa efter 
fantasins ordnande kraft. En träffande tolkning utvidgar seen-
det och fördjupar förståelsen om den föreliggande saken. Dess 
kännemärken är förmågan att se något som någonting annat. 
Exempel, analogier och metaforer är små dikter som slår oss 
med all kraft och får oss att se det vi tidigare var blinda för, det 
handlar kort uttryckt om en konst. Att fullständigt kartlägga 
denna intuitiva process torde vara en grannlaga uppgift. 

Refl ektionen i dialogseminariet som jag redogjorde för främst 
i kapitel två handlar huvudsakligen om att refl ektera över egen 
och andras erfarenheter. Att refl ektera innebär bland annat 
att försöka fi nna de mönster som fi nns dolda i erfarenheterna 
och identifi era moment där det egna kunnandet sätts på spel. 
Erfarenheterna är normalt ingenting som vi har tillgång till på 
beställning. De texter vi läser är därför till för att främst sti-
mulera minnet och fantasin för att skapa ordning och fi nna de 
mönster som fi nns inbyggda däri. Att se lösningar till tidigare 
låsningar är en process som huvudsakligen är intuitiv. Någon 
fullständig kartläggning av den har mig veterligen ingen, på ett 
övertygande sätt, hittills kunnat åstadkomma. 

Refl ektionen i dialogseminariet är främst en insiktsoriente-
rad refl ektion över egna och andras erfarenheter. Den handlar 
om att utveckla en särskild sorts seende. Ett analogiskt seende 
med vars hjälp man skådar sin egen och andras erfarenheter. 
Erfarenheter kan ibland till och med vara smärtsamma. Därför 
kan användningen av masken, det vill säga refl ektion genom idé-
historiska, litterära och språkfi losofi ska texter ge den nödvän-
diga distansen för att snabbt komma till väsentligheter. Refl ek-
tionen är nödvändig när vårt kunnande inte längre fun gerar, 
säger fi losofen Allan Janik .465 Inte sällan måste dock seende 
skolas för att överhuvudtaget kunna uppfatta att kunnandet 
inte fungerar som trattkantarellmetaforen tidigare visade.

Men trots att de erfarenheter som bränner till mer än något 
annat aktualiserar refl ektion fi nner vi ibland andra former 
också. En ren önskan, åtminstone initialt, att stanna upp och 
tillsammans med andra refl ektera över vardagens praxis är lika 
vanligt förekommande. 
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Även om man till en början inte direkt kan se nödvändig-
heten av refl ektionen är det inte ovanligt att man med den 
urskillningsförmåga som utvecklas under dialogen upptäcker 
det som tidigare var helt osynligt. Diderot  kallar refl ektionens 
dubbla grepp för dedoublement, en lärare som undervisar och 
samtidigt ser sig själv med studenternas ögon. Varje erfarenhet 
man refl ekterar över i dialogseminariet har potential att sätta 
igång refl ektionen över ytterligare erfarenheter och leda till en 
ny syn på världen. Denna refl ektion är helt skild från och sker 
långt senare än själva handlingen. Det är ett helt liv av erfaren-
heter man har att ösa ur.466 Ofta pågår refl ektionen också under 
en tid så att man har tillfälle att återkomma till och fördjupa 
de tankar impulserna ger upphov till. Refl ektionen kan också 
sträcka sig över år och resultera i avhandlingar eller liknande 
böcker.

Det är tack vare att man själv har kontroll över sin egen 
refl ektion som kunskapsbildningen kan resultera i drabbande 
insikter. Skickliga lärare kan ibland ana insiktens annalkande 
och till och med medverka i dess tillblivelse, men att fullstän-
digt redogöra för processen som har lett fram till den är ingen 
lätt uppgift. Teaterkritikern Leif Zern skriver om dialogen hos 
Shakespeare. Hamlet anar att hans far har blivit mördad och 
att den skyldige nu har gift sig med Hamlets mor och sitter på 
faderns tron. Han måste arrangera scener som ska avslöja san-
ningen. Hamlet har nämligen hört talas om att brottslingar som får se 
sina brott framställas på scenen blir så drabbade att de genast erkänner 
sina gärningar.467 

Mellan Donald Schön s och min förståelse av refl ektion, som 
den har kommit till uttryck i denna fallstudie, fi nns det både 
likheter och skillnader. Han tar avstånd från det han kallar det 
Tekniskt rationella tänkandet. Det visar starka likheter med det 
jag benämner för systemteoretiskt perspektiv. Men våra ansatser 
skiljer sig också när det gäller refl ektionens fokus. Där han är 
intresserad av refl ektion i handling mellan praktikern och situa-
tionen, gäller mitt intresse främst refl ektionen skild från hand-
lingen och utan handlingskrav. Det handlar om refl ektionen 
över egna och andras erfarenheter i gemenskap, i dialogsemina-
riet huvudsakligen helt skild från den dagliga verksamheten. 
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Praxisstudier

Efter dialogseminarieserien var det så dags för undersökning-
ens andra fas praxisstudier, som tre av lärarna fortsatte i. Deras 
ämnen höll sig nära varandra vilket garanterade en förståelse 
för och en inblick i även undervisningsämnet, inte bara i meto-
der. Det visade sig att det mellan dem fanns en skapande distans 
och en ömsesidig men inte förlamande respekt för varandras 
kunnande. Det blev givande refl ektioner kring undervisnings-
tillfällena och vi fi ck klart för oss vad många av de begrepp vi 
berörde under dialogseminariet, stod för i handling, begrepp 
som närvaro, språklig klarhet, rytm och humor gestaltades nu 
framför våra ögon. 

Alla tre deltog i planeringen, genomförandet och refl ektionen 
kring de undervisningstillfällen som var och en höll. Vid plane-
ringen som ägde rum ett par dagar före själva undervisningstill-
fället redogjorde den undervisande läraren för lektionspassets 
förutsättningar och hur tanken var att det skulle genomföras. 
Under själva lektionen satt de andra två lärarna ”passiva”, lyss-
nade och såg vad som utspelade sig. Och vid refl ektionen ett 
par dagar senare fi ck den lärare som höll lektionen först tillfälle 
att kommentera sin egen lektion varpå de andra lärarna kom 
med sina synpunkter, i en refl ekterande dialog.

Att lärare besöker varandras lektioner är ingen vanlig före-
teelse på KTH och inte heller på KMH, visade det sig. Ännu 
mindre vanligt är att kommentera varandras lektioner. Därför 
etablerar praxisstudierna på KTH en ny kultur där lärarnas del-
tagande i varandras undervisning möjliggör ett lärande genom 
gemensam refl ektion över egen och andras praktik.

Praxisstudierna bedrevs på såväl KTH och KMH, dock med 
olika syften. På båda ställena var det tre lärare som deltog i 
varje serie.468 På KTH deltog varje lärare, utom Axel Ruhe, med 
två undervisningstillfällen var och sammanlagt blev det fem 
lektioner. Praxisstudierna var ett sätt att direkt lära av prakti-
ken tillsammans med kollegor, men också ett sätt att utveckla 
själva praxisen genom samverkan av såväl planeringen som 
genomförandet och refl ektionen kring enskilda undervisnings-
tillfällen. Praxisstudierna på KMH var organiserade på samma 
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sätt som på KTH med den skillnaden att de endast bestod av en 
serie på sammanlagt tre undervisningstillfällen. Dessutom hade 
de ett för mig lite annorlunda syfte eftersom det handlade om 
en miljö som jag inte var van vid. Det främsta syftet blev därför 
att ta reda på om praxisstudierna på KMH kunde hjälpa mig 
se saker jag inte sett på KTH. För deltagande lärare var syftet 
detsamma som för lärarna på KTH.

Lärarna på KMH är huvudsakligen yrkesmusiker med lång-
varig erfarenhet. Detta präglade deras undervisning rätt tydligt. 
Under den korta men intensiva vistelsen där och refl ektionen 
över den blev jag klart medveten om den praktiska erfarenhe-
tens betydelse för undervisningen, vilket jag hoppas har fram-
gått med all önskvärd tydlighet i de föregående kapitlen. Vad 
jag här kunde se var att undervisningens förankring i praktiken 
starkt påminde om mötet mellan mästare och lärling. 

Intervjuer

Under senare delen av fallstudien intervjuade jag fem personer, 
alla intervjuer var halvstrukturerade. Dels hade jag ett antal 
frågeställningar som jag ville samtala med de intervjuade om, 
dels lämnade jag stor frihet åt dem att själva spinna vidare på 
de teman de fann intressanta.

 Ett sista inslag i metoden som jag har använt mig av i 
fallstudien är att försöka förstå lärarskickligheten genom att 
analogiskt skärskåda den genom en del litteratur. Galileis Dia-
log om de två världssystemen, Diderots Skådespelarens paradox och 
Descartes  Avhandling om metoden är exempel på dessa. 

Till slut. Deltagarna i fallstudien framträder med sina full-
ständiga namn. Det var de medvetna om redan i början av 
undersökningen och hade inga invändningar emot. Alla agerar 
vi som fullständigt ansvariga personer och står för det vi säger. 
Det intressanta med arbetet är inte att någon ska framträda i 
för honom ogynnsam situation utan att redogöra för den pro-
cess där verksamma lärare tillsammans refl ekterar kring egna 
och andras erfarenheter i syfte att utveckla sin praxis. 
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Den hermeneutiska tolkningen

Stora delar av föreliggande fallstudie kan ses som dimensioner 
av ett tolkningsarbete. Det handlar i första hand om texttolk-
ning, men också om handlingar i form av erfarenheter som så 
småningom omvandlas till text. Om avhandlingsarbetet till 
största delen består av tolkning är det inte mer än rimligt att 
tolkningsarbetet får utrymme i form av en refl ektion för att på 
så sätt kasta lite ljus över själva tolkningsprocessen och försöka 
göra den lite mer genomskinlig. I det följande tänker jag ge en 
kort historik till den hermeneutiska traditionens utveckling 
för att senare peka på några aktuella problem med tolkningen 
relaterade till fallstudien. 

Hermeneutiken har tidigare varit splittrad på en rad områ-
den som teologi, rättsvetenskap och fi lologi, men tack vare 
Fredrik Schleiermachers (1768–1834) arbeten har den blivit till 
en vetenskap om tolkning. Hans bidrag bestod i att göra her-
meneutiken till en generell tolkningslära som var oberoende av 
textens innehåll. 

Enligt Schleiermacher utgör texten ett stelnat uttryck av för-
fattarens mening och intention. Tolkningen blir därför liktydig 
med ett sökande genom inlevelse efter författarens intentioner. 
Men redan hos honom fi nner vi de drag som än idag är utmär-
kande för den hermeneutiska tolkningen; en pendling mellan 
del och helhet, fakta och tolkning samt inte minst referensram 
och textens innehåll. 

Wilhelm Dilthey (1833–1911) som återupptäckte Schleier-
macher vid förra sekelskiftet tog fasta vid och psykologiserade 
inlevelsekomponenten hos Schleiermacher. Det ledde till en 
förståelsens tolkning som skulle skilja sig från naturvetenska-
pernas förklaringsinriktade ansatser. Natur stod mot kultur 
och den vetenskapliga revolutionens kunskapssyn med orsak 
och verkan stod mot humanvetenskapernas förståelsemodell 
präglad av begreppsparet intention och handling. 

Genom sin Varaglömska försökte Martin Heidegger (1889–
1976) övervinna tolkningsproblematiken. Enligt honom är vi 
genom språket, traditionen och historien samt våra egna per-
sonliga bekymmer del av den verklighet vi försöker förstå och 
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kan inte ställa oss som neutrala för att betrakta den. Heidegger 
förfl yttar därmed tyngdpunkten i hermeneutiken från de epis-
temologiska till de ontologiska spörsmålen.

Hos Hans-Georg Gadamer  (1900–2002) tar den hermeneu-
tiska traditionen ytterligare ett steg i tolkningen av texter. Han 
är inte lika intresserad som Dilthey av intentionen och psyko-
logiserande avsikter bakom texten och författaren. Det som står 
i fokus för honom är horisontsammansmältningen som äger rum 
när textens horisont möter läsarens horisont. Han förfl yttar 
tyngdpunkten från författarens intentioner bakom texten till de 
möjligheter som fi nns i världen framför texten.469

Förutsättningarna för att textens och läsarens horisonter ska 
smälta samman i den hermeneutiska erfarenheten är att de inte 
störs av några metodologiska distanseringar, horisontsamman-
smältningen är för honom endast möjlig under förutsättning 
att man inte fjärmar sig från dialogens omedelbara närhet.470

I en intressant text, Tolkningens metamorfoser i hermeneutikens 
tidsålder, menar Bengt Kristensson Uggla  att den tyska hermeneu-
tiken huvudsakligen kan hänföras till förståelsens domäner.471 
Det är en tradition som försöker avgränsa sig från naturveten-
skapens och modernitetens olika former och som, enligt honom, 
för in förståelsens hermeneutik i en återvändsgränd. Förståelsen 
kan inte ske till vilket pris som helst.472 För att vara trovärdig och 
för att förståelsehermeneutiken inte ska marginaliseras måste en 
kritisk dimension introduceras i hjärtat av förståelsen.

Kristensson Uggla  ser klara likheter mellan Hans-Georg 
Gadamer  och Paul Ricœur  (1913–2005): ”Båda delar uppfatt-
ningen att tolkningens fokus bör förskjutas från författarin-
tentioner till textens ’sak’ och att de erkänner de kreativa tolk-
ningsmöjligheterna i mötet mellan läsare och text”, säger han. 
Skillnaden är att Ricœur ”insisterar på att Sanningen endast 
nås med hjälp av Metoden”.473 Kristensson Uggla menar att 
tolkningen för Ricœur innebär såväl förståelse som förklaring. 
Den första står för inlevelsens närhet och den andra för den 
kritiska misstänksamheten. Det är denna förklarande distanse-
ring, som har möjlighet att generera en annorlunda och bättre 
förklaring, menar han. 

För att tydliggöra innebörden av begreppet horisontsamman-
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smältning använder Gadamer  metaforen spel. Enligt honom 
är det först när man låter sig uppslukas av spelet och tar det 
på fullaste allvar som spelet blir till och man inser dess vidd. 
”Men just det faktum att man måste leva sig in i spelet tål inte 
störning från vetenskapens metodologiska manöver” säger Kris-
tensson Uggla .474

Till skillnad från detta homogena synsätt är den kritiska 
hermeneutiken hos Ricœur  heterogen och konfl iktfylld, menar 
han. Det spänningsfyllda dialektiska förhållandet som fi nns 
inbyggt i samspelet mellan förståelse och förklaring ger upphov 
till en tolkningarnas konfl ikt som ”öppnar mot en mångfald av 
teorier och metodologiska förhållningssätt”.475 Den viktigaste 
skillnaden mellan Gadamer  och Ricœur, menar Kristensson 
Uggla , är att Gadamer strävar efter att tolka annorlunda med 
hjälp av den hermeneutiska cirkeln medan Ricœur spränger 
den och gör om den till en spiral där det gäller att försöka tolka 
bättre. Tolkningar som i varierande grad strävar efter att vara 
relevanta, rimliga och sanna.

Fokuseringen på förståelsen av författarens intentioner leder 
lätt till missförstånd, som innebär att författaren skulle ha 
tolkningsföreträde för sin text. Så förhåller det sig ingalunda. 
När författaren återvänder till den föreliggande texten gör han 
det på samma villkor som vilken annan läsare som helst. Den 
dialog som uppstår om hur texten ska tolkas försiggår sålunda 
mellan olika läsare som har lika mycket rätt att tolka den före-
liggande texten. Författaren äger inte något tolkningsmonopol. 
På den punkten är Gadamer  tydlig. Han menar att den herme-
neutiska tolkningen ska sträva efter att förstå författaren bättre 
än han förstår sig själv.476

Helt riktigt menar Kristensson Uggla  att det allvarli-
gaste missförståndet när det gäller hermeneutiken är att den 
skulle vara liktydig med en långt driven relativism. Men att 
hermeneutiken är öppen för världen framför texten innebär 
ingalunda att man godtyckligt kan tolka texterna hur som 
helst eller att vilken tolkning som helst äger berättigande. 
Trots exempel på motsatsen råder det bred överensstämmelse 
om såväl tolkningen av historiska skeenden som domstolars 
fastställande av brottslingars lagvidriga uppsåt. 
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Det ligger i tolkningens natur att den är personlig och för-
ankrad i en tradition. Skillnader i tolkning är därför det natur-
liga tillståndet.477 Men att texten står öppen för tolkningar 
innebär inte att man kan tolka den hur som helst. Den sätter 
själv gränser för vad som ryms inom dess omfång i ett visst 
sammanhang. En ansvarig tolkning kan aldrig tillåta sig att så 
att säga vrida armen på texten för att avtvinga den innebörder 
den inte omfattar.

Gadamer  tar tydligt avstånd från dikotomins förståelse och 
förklaring, för honom förutsätter de varandra. Hermeneuti-
kens uppgift grundar sig på en polaritet mellan förtrogenhet 
och främlingskap.478 Men han varnar också för en mekanisk 
användning av metoder. De kan inte fånga det oförutsedda. 
Gjorde de det skulle det inte ha varit oförutsett. I tolkningen 
skapar geniet själv sina mönster och regler för att anpassa sig 
till situationens krav.479 Generella tolkningsregler förmår ofta 
inte fånga in det specifi ka med texten.

I den uppmärksammade boken Explanation and understan-
ding visar Wright att såväl förståelsen som förklaringen utgör 
omistliga delar av både naturvetenskapernas kausala såväl som 
humanioras intentionella kunskapsbildning. I mötet med verk-
ligheten lägger både den naturvetenskaplige forskaren och fors-
karen i humaniora, inte sällan i gemenskap, stor möda för att 
förstå hur de föreliggande fakta han fått fram ska tolkas. Först 
därefter uppstår behovet av att förklara företeelsen för utom-
stående. Förklaringen får inte sällan karaktären av matematisk 
bevisning i det ena fallet och en logiskt uppbyggd redogörelse i 
det andra. Vad som därutöver måste till är en gestaltning för att 
kommunicera med en större krets, till exempel i undervisning-
en. Denna kommunikation kräver inte sällan en dialog som går 
utöver den formella förklaringen. Ofta är det användningen av 
analogier och metaforer som skapar denna förståelse hos mot-
tagaren.480 Såväl förståelse, förklaring som dialog är mer än väl 
belysta i Galileis stora mästerverk Dialog om de två världssystemen 
(1634/1993).

Tolkningen av föreliggande fallstudie har strävat i samma 
riktning. En kontinuerlig dialog har förts med informanterna 
från början till slut. Under hela undersökningen har deltagarna 
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haft möjlighet att läsa och kommentera min tolkning i olika 
skeden, så även föreliggande avhandling. Deras synpunkter 
har i förekommande fall arbetats in. Till slut är det de som ska 
förstå sin praxis bättre för att kunna utveckla den.

Deltagarna i studien representerar mer än bara sig själv. De 
frågor de refl ekterar över, både i dialogseminariet och i praxis-
studierna, kan ha en allmängiltighet för lärarens yrkeskunnan-
de inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen i stort, även 
om det fi nns stora variationer mellan kontexterna.

Ledtrådar

Vilken är då den gemensamma röda tråden för alla dessa 
metodpraktiker? Under dialogseminarieserien handlade det 
om att vara uppmärksam på ett antal ledtrådar. Som synek-
doke, delen som föreställer helheten, skilde de sig för ett vant 
öga från den övriga omgivningen. Ledtrådarna blev under lång 
tid intryck att tolka och sätta i sammanhang för att senare i idé-
protokollet återföra till deltagarna och få dem bekräftade eller 
avfärdade. Det är värt att notera att det som sägs i dialogen inte 
på något sätt är uttömmande. Endast särskilda moment som 
upplevs som skavande och som pekar in i erfarenheten lyfts 
upp, en av anledningarna till varför jag tror att denna form av 
refl ektion i dialogseminariet till skillnad från praxisstudierna, 
som har konkreta och gemensamt upplevda erfarenheter, inte 
är särskilt lämpad för noviser.

Deltagarnas positiva reaktioner bekräftade att dessa intryck 
och den tolkning jag gav dem var något som bringade klarhet 
i yrkeskunnandet. Man kan fråga sig om någon annan forskare 
med en annan erfarenhet i en liknande situation skulle kunna 
få samma intryck och göra samma iakttagelser och tolka dem 
på samma sätt som jag fi ck möjlighet att göra. Min överty-
gelse är att sannolikheten är liten. De intryck jag får och den 
tolkning jag gör av dem grundar sig på både mina kunskaper, 
erfarenheter och den förtrogenheten jag har av läraryrket. Det 
är samma förtrogenhet som forskare i biologi utvecklar för 
biologiska system eller fysiker som ser världen som en samling 
fysikaliska storheter. 
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På KMH tillhandahöll praxisstudierna ett antal ledtrådar 
som ledde till att det så småningom blev möjligt att sätta ord på 
viktiga aspekter av den metod som utvecklades under arbetet 
med fallstudien. Låt mig påminna om ett par sådana iakttagel-
ser som jag tog upp i tidigare kapitel.

Den första iakttagelsen var i samband med en repetition. En 
oktett övar ett barockstycke under ledning av Clas Pehrsson  
och plötsligt stoppar han spelet när hans musikaliska estetik 
tydligen såras. Han ber dem spela ett ackord och anmärker 
genast ”någon spelar ett ess och där ska det absolut inte vara”. 
Cellisten erkänner direkt. 

Den andra iakttagelsen ägde rum vid ett undervisningstill-
fälle med Ann Wallström. Hon hade fl era sätt att tydliggöra för 
studenterna skillnaden mellan det franska och det italienska 
sättet att spela barockmusik. Klangen ska söka sig uppåt och utåt 
för att komma till uttryck snarare än att använda sig av ritar-
dando eller prestissimo. Den franska stilen, förtydligar hon, är 
vilsam och tillbakalutad till skillnad från den italienska som är 
på hela tiden. 

Båda exemplen är uttryck för mästarens estetiska kräsenhet, 
en hållning som är grundad i deras förmåga att urskilja detaljer 
i sin konst.481 Jag undrar hur den vetenskapsman är beskaffad, 
som med ord kan förklara för en icke musikaliskt skicklig per-
son hur man upptäcker ett ess i ett ackord eller hur man skiljer 
på fransk och italiensk spelstil inom barockmusiken på ett 
sådant sätt att personen också förmår göra det.482 

Exemplens ontologiska och epistemologiska implikationer är 
desto intressantare: att utifrån en ofullständig verbal beskriv-
ning av en musikalisk färdighet få en icke musikaliskt sko-
lad person att utföra eller ens uppfatta subtila nyanser i det 
beskrivna är att tillskriva orden mer än de kan förmedla. Det 
skulle innebära att all färdighets-, förtrogenhetskunskap och 
all erfarenhet skulle kunna skrivas ner och att den som har 
fått del av den också skulle kunna utöva den. Det skulle också 
innebära att all praktisk övning och alla direkta erfarenheter är 
överfl ödiga. Vi vet att så inte alls är fallet. Men det är vad den 
logisk-positivistiska epistemologin utgår ifrån.483

Vad Clas Pehrsson  och Ann Wallström lyssnar till är både 
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helheten och detaljen i musiken. Att det låter som barockmu-
sik, skulle kunna duga åt lekmannen, som exemplet på recen-
sionen av Biondis konsert från en musikamatör och en spe-
cialist försåg oss med i ett tidigare kapitel. Vad Clas Pehrsson 
och Ann Wallström gör är att de pekar ut detaljer i en helhet 
som den oinvigde inte har en tillstymmelse till chans att kunna 
uppfatta. I varje fall inte utan långvarig övning och kanske även 
en smula begåvning.484

Att kunna urskilja viktiga detaljer är en av de viktigaste 
färdigheterna som skiljer novisen från mästaren. För detaljerna 
är det som är svårast att uppfatta. Att utveckla den förmågan 
tar många år i anspråk att öva in. Att i en komplex verklighet 
urskilja detaljer och skapa en berättelse kring dem är något som 
förekommer lika mycket bland musiker som bland vetenskaps-
män och författare.

Det är utifrån ett antal detaljer, som Jupiters månar, sol-
årets längd och fallande kroppar, Galilei  fogar ihop fakta till 
den övertygande berättelsen. De kom synen på världssyste-
met med tiden att ändras från den geocentriska till den helio-
centriska.485

Att leta efter de för gemene man knappt urskiljbara detal-
jerna i naturen, som Galilei  och Darwin  gjorde är för det första 
frukten av en långvarig förtrogenhet med att studera planeter 
och djur. För det andra vittnar det om förmågan att kunna 
fl ytta fokus mellan det enskilda och det allmänna i en ständig 
pendelrörelse. Utan denna förmåga är det svårt att veta var 
man ska leta efter ledtrådar, för att inte tala om svårigheterna 
i att bygga upp förankrade och trovärdiga berättelser om hel-
heter.

Historikern Carlo Ginzburg  har mer än någon annan ut -
vecklat metoden med ledtrådar och använt den i sin forsk-
ning.486 Upprinnelsen till hans inspiration kom från konstve-
taren Morelli. Mellan 1874 och 1876 presenterade han en serie 
artiklar med en ny metod för att skilja de gamla mästarnas verk 
från kopiorna.487 Hans idéer väckte livlig debatt och häftiga 
motsättningar bland konsthistorikerna.

Morellis metod gick ut på att man skulle sluta koncentrera 
sig på de mest iögonfallande särdragen hos målningarna, efter-
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som de var lättast att imitera. Istället måste man ta fasta på 
detaljerna, och i ”synnerhet på dem som var minst känneteck-
nande för den skola konstnären tillhörde, till exempel örsnib-
bar, naglar, fi ngrar och tår”, menade han.488

Ginzburg  drar en analogi mellan Morelli och Sherlock 
Holmes. Det som hos Holmes kallas ledtrådar betecknas hos 
Morelli som stildrag. En intressant iakttagelse är att både 
Morelli och Conan Doyle, författaren till Sherlock Holmes, var 
läkare och följaktligen skolade i medicinsk semiotik, en modell 
som gör det möjligt att ställa diagnos på en dold sjukdom med 
hjälp av yttre tecken. Detta undgår ofta lekmannens öga.489

Exemplets makt

Den genomgång av kunskap jag hade i kapitel fyra visar att det 
fi nns skillnad på kraven för naturvetenskaplig och humanistisk 
kunskap. I stort handlar den naturvetenskapliga kunskapen om 
att med hjälp av erkända metoder komma fram till evigt sanna 
begrepp, regler och lagar som alltid stämmer oberoende av tid 
och rum. Det är ett arv som vi har från Platons dagar och som 
visat sig stämma. Matematiken och fysiken är exempel på dessa 
vetenskaper. Inom denna tradition är exemplen i bästa fall bara 
pedagogiska illustrationer avsedda att underlätta förståelsen av 
just de allmänna begreppen.490

 Wittgensteins språkfi losofi  visar att språket inte bara består 
av begrepp som kan defi nieras med nödvändiga och tillräckliga 
villkor utan att det fi nns andra, som till exempel begreppet spel, 
vars betydelse inte kan anges med fasta kriterier som stämmer 
på alla sorters spel. Det fi nns däremot drag som går igen från 
ett spel till ett annat på samma sätt som det fi nns familjelikhe-
ter mellan medlemmar av samma familj. Det fi nns nu en rik-
haltig litteratur som behandlar den sortens begrepp, de kallas 
porösa, öppna eller i grunden omstridda. Det har jag huvudsakligen 
behandlat i kapitel tre.

Om vi inte exakt kan ge tillräckliga och nödvändiga vill-
kor för givet begrepp har vi inget annat val än att ge ett antal 
exempel på hur begreppet används. Tillsammans blir exemplen 
det som avgränsar begreppet och ger det innebörd. I det här 
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perspektivet är inte exemplen något som bara är till för att 
underlätta förståelsen utan de är själva vägen till förståelsen 
om man vill undvika missförstånd. I alla perspektiv fi nns det 
alltid ett samband mellan det (väl valda) enskilda exemplet och 
de allmänna begreppen (principer, regler, lagar). Under dialog-
seminariet säger Christer Lindh att han tror att män niskor är 
mönsterigenkännande: ”De tar tjugofem exempel och abstra-
herar en egen teori. Har man bara tre exempel då blir det en 
primitiv teori”. 

Finns det någon metod för att välja träffande exempel, ana-
logier eller metaforer? Svaret måste tyvärr bli nekande. Den är 
en konst som är, och med all sannolikhet kommer att förbli, 
intuitiv. Klart är att den underlättas om subjektet har erfarit ett 
antal exempel och medvetet i gemenskap refl ekterat över dem. 
Då den distanserade och allmänna ansatsen inte är framkomlig 
har de konkreta exemplen därför kommit att bli ryggraden i 
föreliggande fallstudie. De är både mediet och budskapet.

Forskarens uppgift

När Nordenstam  skrev sin studie om sudanesiska moralföre-
ställningar samtalade han med tre informanter. Han skrev ut 
sina band och återkom till informanterna med sina texter för 
att få höra deras kommentarer och reaktioner. I sina texter prö-
vade han språket och uttrycken och frågade dem gång på gång 
om begreppens användning i olika sammanhang. Nordenstams 
arbetssätt har varit förebild i utformning och utveckling av 
metoder inom avdelningen för Yrkeskunnande och teknologi 
på KTH. Såväl Bo Göranzon  som Maja Lisa Perby  och Maria 
Hammarén  har tagit starka intryck av hans metod. Det har jag 
också gjort. Mellan Tore Nordenstams metod och min fi nns det 
dock både likheter och skillnader. Till likheterna hör att vi båda 
har ett fåtal informanter. Dialogen är något som fortgår över 
tiden och man återkommer till informanterna för att fördjupa 
sig i tankegångarna och få bekräftelse för tolkningarna.
Till skillnaderna hör att han studerar en kultur som han till en 
början är främmande inför. Själv studerar jag en kultur som jag 
är förtrogen med. Jag har arbetat som lärare i över tjugo år, från 
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grundskolan till högskolan. Som del av denna kultur har jag en 
relativt välunderbyggd förförståelse om läraryrkets beskaffen-
het. Det är både en fördel och en nackdel. En fördel därför att 
det ger en känsla av att man förstår vidden av yrkeskunnandet 
och omedelbart kan känna igen det genuina, en nackdel därför 
att dessa föreställningar kan fungera som begränsande i för-
mågan att se vad som faktiskt är viktigt i refl ektionen utifrån 
andra perspektiv. Något man måste vara vaken för. 

I en mindre uppsats gör Tore Nordenstam  en distinktion i 
forskarens olika roller som klargör viktiga ställningstaganden 
värda att refl ektera över.491 Han indelar forskarens hållning till 
sin egen uppgift i tre helt skilda slag som han väljer att kalla 
för: a) förståelse utan förändring b) förändring utan förståelse och c) 
förändring genom förståelse. Låt oss ägna en stund åt att försöka 
ta del av hans distinktion och se vilka implikationer det innebär 
för den ansats jag har slutit mig till.

Den första forskarrollen som han kallar för förståelse utan 
förändring betecknar en forskare som är verksam i en tradition 
där forskarens roll är att förstå förloppen. Att försöka ändra på 
dem är inte förenligt med hans objektiva roll. Det står därför 
helt utanför hans uppgift. En stor del av skolforskningen hör 
till denna grupp.

Den andra forskarrollen, förändring utan förståelse, kan ses 
som motsatsen till den första. Här är forskarens roll att bidra 
till förändring, men eftersom målen för förändringar är satta 
av uppdragsgivaren och inte av honom själv är det inte hans 
uppgift att söka förståelse utöver vad som är nödvändigt för att 
driva igenom förändringen. Till den här gruppen hör allehanda 
experter som anlitas för speciella ändamål.

I den tredje forskarrollen, förändring genom förståelse, är fors-
karens viktigaste uppgift att bidra till att de berörda själva ska 
bilda kunskap för att i fortsättningen vara i stånd att både iden-
tifi era och lösa sina egna problem. 

I den första rollen, förståelse utan förändring, ses forskaren 
som objektiv och neutral, han kan skilja på sina samhälleliga 
intressen och sin forskning. Föreställningen om att forsknings-
resultaten inte ska påverkas av forskarens ideologiska tillhörig-
het i samhällsfrågor tyder på en överdriven tro på objektivitet. 
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En del exempel från verkligheten talar ett helt annat språk. I 
en rad miljöfrågor från kärnkraften till mobiltelefonstrålning 
kan debattörerna åberopa forskning som stödjer alla åsiktsrikt-
ningar.

I detta paradigm ska forskaren i sitt observerande vara som 
en fl uga på väggen som inte påverkar det som studeras. Denna 
hållning har i ljuset av vetenskaper som kvantfysiken nyan-
serats väsentligt, då inte ens partiklar utan vilja är helt opå-
verkade vid observationer. Som tidigare berättats bestod det 
första idéprotokollet i dialogseminarieserien enbart av det som 
deltagarna själva hade sagt. Länge brottades jag med tanken om 
jag skulle infoga egna kommentarer eller inte. I mitt inre öra 
ljöd en månghundraårig röst ”forskaren ska vara objektiv och 
inte påverka det han studerar”. För hur skulle jag annars kunna 
hålla mig objektiv till ett material i vars skapande jag själv hade 
medverkat? 

Trots ett par års medverkan i dialogseminarietraditionen 
hade inte den djupsittande uppfattningen om forskarens distan-
serade ställning släppt taget om min föreställningsvärld. Det 
var först när dialogseminariedeltagarna själva med eftertryck 
efterlyste mina kommentarer som jag vågade klättra ner från 
väggen som den fl uga jag såg mig som och delta på samma vill-
kor som de övriga medlemmarna. 

Den andra rollen, förändring utan förståelse, känner vi igen 
från experten som tillkallas för ett speciellt uppdrag där upp-
dragsgivaren saknar kunskap och behöver inhyrda människor 
för att förverkliga hans mål. Här ses verksamheten vanligen 
som skild från expertkunskapen. Experten kan i liknande fall 
klä sitt uppdrag i en vetenskaplig dräkt som vid närmare 
granskning mycket väl kan te sig ytlig.492 Taylorismens under-
sökningar är ett klassiskt exempel på denna ansats.493 I det här 
perspektivet är man noga med att dela på dem som står för 
tänkandet och dem som står för handlandet.

Den tredje rollen, slutligen, förändring genom förståelse, bygger 
på att människor är suveräna och ska stödjas i att mer systema-
tiskt refl ektera över sin egen verksamhet. Det innebär inte att 
människor i allmänhet inte gör det, utan bara att den refl ektion 
som spontant kan uppkomma ibland är osystematisk och frag-
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mentarisk. Att tillsammans refl ektera över de konkreta exempel 
som konstituerar yrkeskunnandet ger en fruktbar och nödvän-
dig grund för en gemensam begreppsbildning. Det är genom 
det upparbetade språket och artikulationen av yrkeskunnandet, 
när man får grepp om helheten, som möjligheter till menings-
skapande och en utveckling av yrkeskunnandet sker.494

Någon metod som garanterar resultaten i denna refl ektion 
fi nns inte och kan förmodligen aldrig fi nnas. Det handlar om 
människor med egna horisonter som möter en forskare med 
en egen horisont. Om företaget ska lyckas beror på den tillit 
som man lyckas uppbåda och den samhörighet som uppstår lika 
mycket som tilltron till varandra och lyhördheten för rytmen i 
refl ektionen. Utan att våga spela in sig själv är det ibland svårt 
att nå djupare självförståelse och insikt.495 En sak som står utom 
allt tvivel, till skillnad från den tidigare antydda tayloristiska 
ansatsen, är att de människor som i det här perspektivet står för 
handlandet också är de som står för tänkandet. Det är också de 
som ansvarar för utvecklingen av sitt eget yrkeskunnande. Det 
är till denna kategori som föreliggande fallstudie hör. 

Kraven på vetenskaplig kunskap

I en refl ektion över vad som kvalifi cerar forskning till veten-
skaplig kunskap ställer fi losofen Tore Nordenstam  tre krite-
rier:496

1. Tolkningen är träffande (från de beskrivnas synpunkt i 
första hand)

2. Tolkningen förklarar det som de berörda gör (för utom-
stående i första hand)

3. Tolkningen fungerar som underlag för handling

Humanioras objekt är människornas handlingar till skillnad 
från händelser i naturvetenskapen. Handlingar måste på ett helt 
annat sätt än händelser tolkas för att bli meningsfulla för oss. 
Det är rimligt att den som tolkningen avser känner igen sig 
i tolkningen. Har man målet att lägga betingelserna till rätta 
för att utveckla verksamheten är det inte den absoluta sanningen 
man är ute efter utan en självförståelse av de inblandade. Man 
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rör sig inte med dikotomin objektivt och subjektivt utan tolk-
ningen är beroende av en intersubjektiv och ömsesidig förstå-
else som står som mål för verksamheten.

Kravet att tolkningen förklarar det de berörda gör för utom-
stående låter i förstone rimligt. Men rimligheten måste kunna 
nyanseras. Kravet kan tyckas bottna i uppfattningen att all 
kunskap restlöst kan göras om till påståendekunskap, vetandets 
kunskap, som till exempel hur högt Kebnekaise är. Den typ av 
kunskap som man med ens uppfattar helt och hållet. Som vi 
har sett fi nns det andra kunskapsarter som har med färdighet 
och förtrogenhet att göra, till exempel hur man upptäcker ett 
ess i det ackord där det inte ska vara. Begreppen har inte en för 
alltid bestämd betydelse utan ingår i olika språkspel och bety-
der olika från gång till annan. Det går inte att defi niera med 
nödvändiga och tillräckliga villkor. 

De som delar en praxis delar på gemensamma erfarenheter 
som laddar begreppen med betydelse. Därför kommer alla som 
inte delar denna praxis endast att förstå ett ytligt skikt ur varje 
text som handlar om denna praxis.497 Galilei  var fullt medveten 
om denna företeelse och lät därför Salviati säga till Simplicio: 
”Jag kan bara ge dig orden, men inte sanningarna”.498 Det är 
inget konstigt med det när man betänker att det för noviser 
exempelvis inom läraryrket tar år, kanske decennier av kun-
nigt, intresserat och refl ekterat arbete innan man når skick-
lighetsstadiet. Det den skicklige kan få ut av en text är ibland 
förborgade hemligheter för novisen.  

Det låter också rimligt att tolkningen ska fungera som 
underlag för handling. Man kan fråga sig vems tolkning, fors-
karens eller deltagarnas. Det viktigaste, som vi såg tidigare, är 
att deltagarna själva ska få syn på sina egna problem och vara 
utrustade för att kunna lösa dem. Då det är den enskilde läraren 
som är ansvarig för sin undervisning är det i vårt sammanhang 
inte bara fråga om att kunna utan också att vilja och våga 
genomföra förändringar och utveckla undervisningen. 

Att informell refl ektion över undervisningen i varierande 
grad förekommer på olika håll på högskolan är lätt att föreställa 
sig. Men vad jag här har fokuserat på är endast den refl ektion 
som sker i dialogseminarie- och praxisstudiernas former. 
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Det är inte säkert att blotta deltagandet i dialogseminariet 
garanterar utvecklingen av skickligheten. Det är inte ens säkert 
att man inom rimlig tid kommer att utveckla en egen organisk 
undervisningsstil. Här fi nns det kanske en uppgift för framtida 
forskning. Vad som däremot är rimligt att sluta sig till är att det 
fi nns fog för att säga att refl ektionen i dialogseminariet förstär-
ker medvetenheten om vilka krafter som står på spel. Insikten 
om undervisningsuppgiftens vikt blir tydlig, samhörighets-
känslan liksom lusten att undervisa kreativt stärks, modet att 
våga testa nya och djärvare undervisningsmetoder uppbådas, 
ansvaret och intresset för en fortlöpande förkovran stimuleras 
och slutligen kan den gemensamma refl ektionen kring under-
visningserfarenheten verka meningsskapande och leda till en 
höjd självkänsla. Det på sikt kanske också bidrar till att stärka 
undervisningens status på en forskande teknisk högskola.



lärarens yrkeskunnande284

Noter

1 Högskolelagen 1 kap. § 2 

2 Beteckningen dialogseminariemetoden i denna fallstudie innebär den 
metod som utgår från läsande av särskilda texter, skrivning av egen 
refl ektionstext, dialog med deltagarna och protokoll med justering. 
Dialogseminariemetoden inbegriper en viss syn på kunskap och ett för-
hållningssätt till kunskapsbildning som jag kommer att fördjupa under 
fallstudiens gång. 

3 ”… att föreställa sig ett språk är att föreställa sig en livsfom” säger 
Wittgenstein (1998) §19

4 Göranzon (1990) s 120 ff 

5 För en utförligare beskrivning av denna utveckling hänvisar jag till 
Göranzon (2001) s 11 ff.

6 I avhandling om metoden menar Descartes att logiken endast är bra 
för att visa för andra vad man redan på andra sätt har kommit fram till. 
Descartes (1637/1998) s 38.

7 Det systemteoretiska perspektivet behandlas utförligare i kapitel 7.

8 För en utförlig diskussion av det analogiska tänkandet, se Ratkic (2006) s 
101 ff.

9 ”Det förföriska i det kausala betraktelsesättet består i att det får en att 
säga: ’Naturligtvis – så måste det ha gått till’. Medan man borde tänka: 
det kan ha gått till så, och på många andra sätt” Wittgenstein (1992b) s 
47. Det tycks inte råda någon motsättning mellan det kausala systemet 
som äger sin riktighet inom matematik, naturvetenskap och teknik och 
det hermeneutiska som råder inom humanvetenskaper.

10 Gullers citerad i Göranzon (2001) s 47 f. 
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11 När utförsåkaren Ingemar Stenmark på sina glansdagar blev tillfrågad av 
en journalist om hur han bär sig åt för att åka från konkurrenterna sva-
rade han ”Hä bara åk”. I Theater and knowledge (2005) s 31, säger fi losofen 
Allan Janik: ”Det är ett välkänt faktum att stora mästare inom idrotten 
på samma sätt som målare eller skådespelare sällan är kapabla att säga 
någonting intressant om de färdigheter de har. Frågar man dem om vad 
de kan, svarar de genom att visa hur de gör något. Det är en lyckoträff 
om man stöter på någon idrottsman eller artist som kan förklara vad den 
gör”.

12 Detta gäller för de specifi ka förhållandena i yrkeskunnandet för skogs-
mästarnas och liknande yrken. Se ALLFA-utredningen om datorisering 
av försäkringskassan (Göranzon 1990) s 122ff. Det hindrar inte att 
datorer på andra områden som styrning av fl ygplan, vissa system i bilar 
och telekommunikationen kan användas framgångsrikt. Det är däremot 
bekymmersamt när man försöker använda datorer i komplexa områden 
som till exempel lärande och undervisning eller yrkeskunnandet som vi 
kommer att diskutera utförligt lite längre fram.

13 Perby (1995) s 109

14 A.a. s 34. Av den bild som många noviser förmedlar av sin förståelse av 
undervisningssituationen är analogin streckgubbe helt träffande enligt min 
erfarenhet. (Min kursivering).

15 Hammarén utvecklar sina tankar kring detta i boken Att skriva som metod 
för refl ektion, Brevskolan (1995) och har utvecklat sina idéer om skrivpro-
cessen i en uppföljare Att skriva ihop sig.

16 I Spelregler (Göranzon, 2001 s 167) säger han ”När Maria Hammarén  och 
jag utvecklade dialogseminariemetoden hade vi var sin startpunkt. Maria 
hade med sig ”skriva långsamt i självprövningens tecken, själv förde jag 
läsningen som omistlig impuls – mötet med andras erfarenhet genom lit-
teraturen”.

17 Hammarén (1999) s 182

18 A.a. s 98

19 I Tractatus logico-philosophicus visar Wittgenstein en kub som kan betrak-
tas på två olika sätt. Med detta vill han avvisa det enkla sättet att det bara 
fi nns ett sätt att betrakta världen på. (5.5423). 

20 För en utförligare diskussion kring begreppen kompetens och skicklighet 
se kap. 3.

21 Upp till kompetensstadiet är lärarna mest intresserade av ”Best practice” 
de redan lösta problemen. Skickliga utövare däremot är intresserade av de 
”olösta problem” se matematikern Lennart Carleson i DN 2006 - 05- 20 
”Envishet driver matematikgeni”. Där menar han att han endast är 
intresserad av utmaningen att lösa svåra problem. När det är gjort läm-
nar han området åt andra att utforska.

22 Larsson (1892/1997) s 8 ”… att vår teoretiska verksamhet i sin högsta 
form är av intuitiv art, och att det endast är skenbart som vetandet vid 
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övergången till detta sitt högsta stadium synes förlora sitt logiska sam-
manhang”.

23 Kao, J. citerad i Hoberg (1998) s 111 

24 Terese Stenfors-Heyes forskare, KTH /SU. Text skriven i samband med 
en lärarkurs på KTH Learning Lab.

25 Ursprungligen är jag utbildad till adjunkt i samhällskunskap och historia 
1982, undervisade i media 1991-1997. Mellan 1995 och 1997 uteslutande 
i multimedia på gymnasieskolan.

26 Enligt en dåvarande student, numera forskningsassistent på KTH ska 
läraren bland annat ha sagt till studenterna att ”köttet är villigt men 
anden är fattig” när de inte förstod det han förklarade.

27 Taylor (1911/1998) s 10

28 För en diskussion av information och kunskap se bland andra Liedman 
(2002) s 62 f.

29 Hackman, (2003) ”Den stora pedagogikbluffen” Universitetsläraren 
7/2003

30 ”Ett ords mening är dess användning i språket” säger Wittgenstein i 
Filosofi ska undersökningar § 43 

31 Jämför schack- eller skådespelarens praktiska kunskap. 

32 Det fi nns inom snart sagt vartenda yrke. En erfaren röntgenläkare kan 
med en blick urskilja en stor mängd detaljer och information och ställa 
en träffande diagnos där en otränad läkare ingenting ser. Det hände mig 
för några år sedan då jag stukade foten. Genom att kasta en blick på plå-
ten vände sig läkaren till mig och sade: ”Du har ett par gamla stukningar 
på samma ställe redan sen tidigare”, det stämde. 

33 I Perbys fallstudie, Konsten att bemästra en process (1995) poängterar hon 
hur viktigt det är för forskaren att vistas i några år tillsammans med dem 
vars yrkeskunnande man avser undersöka för att kunna förstå vad det går 
ut på.

34 Vid en dialogseminarieserie som jag genomförde på KTH under våren 
2006 deltog sju kvinnor och fem män.

35 Wittgenstein (1992c) s 91 f

36 ”Potatisarna skakar omkring”, påstående av Arild Jägerskogh. Genom att 
känna vibrationerna i kastrullskaftet kan man avgöra om potatisarna är 
kokta eller inte, men det kräver träning.

37 I sin avhandling Konsten att bemästra en process (1995) ägnar Perby ett helt 
kapitel åt det konkreta.

38 ”Det är roligt att vara så gammal som jag är, då kan man nämligen se 
modevågornas långsamma böljegång i det allmänna medvetandet. När 
det gäller undervisning har jag fått vara med om så mycket. Jag har spelat 
in hela föreläsningsserier på video, skrivit programmerat kursmaterial, 
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gjort direktsändningar i tv och radio, varit mentor för problembaserade 
studier osv. Jag vet inte om jag blivit klokare med åren, men min inställ-
ning är numera att den emotiva komponenten i utbildningen är minst 
lika viktig som den kognitiva”. Henrik Eriksson 2002-09-19.

39 Användning av metaforer och analogier är en mycket viktig del av såväl 
vardagsspråk som yrkesspråk. Här väljer jag att endast ta upp det som 
är viktigt för framställningen. För en grundligare genomgång av meta-
forernas användning hänvisar jag till Janik, A. Use and abuse of metaphors, 
Dialoger 65–66 Dialoger (2003), Lakoff, G.& Johnsson, M. Metaphor we 
live by, The university of Chicago press (1981).

40 I boken Snö går författaren Yngve Ryd igenom trehundra olika ord för 
snö och is på samiska. Dessa har han fått fram genom att intervjua en 
enda person, Johan Rassa född 1921 i Jokkmokk och renskötare hela sitt 
liv. Endast på skare fi nns det sexton ord. Det är i sitt yrke som Johan 
Rassa har utvecklat sitt kunnande om snön. Ryd (2001) s 308.

41 Göran Manneberg är utnämnd till Årets lärare på KTH 1991 och 2004.

42 Torsten Gustafsson (1904-1987) professor i fysik i Lund, rådgivare till 
statsminister Tage Erlander. Medverkade till att datorn SMIL byggdes i 
Lund 1956.

43 Galilei som vi senare ska se visade denna förmåga, men i fallet Christer 
Hoberg och Combitech Systems blev det kärvt under en tid. (Mer om 
detta senare i kapitel 8).

44 Att vara engagerande och entusiasmerande är viktigt då det inte räcker 
med att själv vara engagerad och entusiastisk. Det är till exempel inte den 
känsla som en skådespelare själv känner som är så viktig utan den känsla 
han förmår skapa hos åskådarna. 

45 Projektet Sällskap handlar om att förverkliga en idé om en teater som är 
obreroende av mötet mellan skådespelaren och åskådaren. Studenter på 
Mekatronikavdelningen, KTH bygger en mikroteater, små lådor (sextio 
centimeters höjd, fyrtio i bredd och lika mycket i djup) med diskret be -
lysning i vilka en femton centimeter stor människofi gur, omärkligt rör 
sig och oregelbundet då och då läser upp en dikt eller en text. Med sin 
entusiasm och sitt engagemang fi ck Dunér med sig studenterna och de 
blev lika besatta av projektet som han själv, berättar Martin Grimheden. 
Den sortens entusiasm kan man själv aldrig uppbåda hos studenterna om 
man ska arbeta med matematikuppgifter på ett traditionellt sätt, menar 
han.

46 The spectral transformation Lanczos method for the numerical solution of large 
sparse generalized symmetric eigenvalue problems. Math Comp, 35:1251-1268 
(1980).

47 Artikeln ”Racertävling mål för studenter” i Dagens Nyheter 2005-05-21 

48 Kommentaren föranleddes av att Henrik Eriksson läste upp en text som 
började så här: ”Intuition, analogiskt tänkande, fördomar, ord med 
mycket olika värdeladdning som betecknar samma fenomen, nämligen 
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benägenheten att dra slutsatser från otillräckligt [medvetet] underlag 
/…/ där den kan tillämpas är logiken överlägsen intuitionen. Det känner jag på 
mej. (Min kursivering)

49 Novis, nybörjare kompetent, skicklig och mästare är en distinktion som 
Dreyfus, H. och Dreyfus S. gör i  Mind over machine. (1986) s 19 ff. (Jag 
återkommer till deras modell i nästa kapitel).

50 Diskussionen anknyter till det som Thorolf Hedborg anmärkte i sin 
kommentar till Axel Ruhe tidigare: ”Det är med viss avund som jag 
tänker på matematiklärare”, säger han. Inom företagsekonomi, fi nns det 
begrepp som kan täckas av fl era ord men också ett ord som täcker fl era 
begrepp. Detta skapar en väldig röra. Även om det matematiska språket 
är torftigt och träaktigt, som Axel Ruhe säger, så är det enkelt och vack-
ert, det är distinkt och klart. Hade det varit så i företagsekonomi hade vi 
levt i en bättre värld”, säger han.

51 Det handlar om ett fall av våldtäkt som fanns beskrivet i DN i början av 
februari 2002. I en uppföljande artikel i DN 2003-11-04 stod det att läsa 
”Dags att förändra våldtäktslagen” av Maria Carlshamre.

52 I Maja Lisa Perbys avhandling Konsten att bemästra en process (1995) s 34 
skriver hon att nybörjare gör sig en bild av fabriken som kan liknas vid 
en streckgubbe och med erfarenheten blir bilden fylligare. 

53 Wittgenstein (1992) § 139

54 Nordenstam (2005) s 89 

55 I sin kommentar säger Bo Göranzon att det är just detta vi försöker på 
dialogseminariet.

56 En lärare på KTH brukar låta sina teknologer skriva anonyma lappar i 
slutet av föreläsningen med de frågor och funderingar de har. Sedan går 
han igenom dessa i början av den påföljande föreläsningen och integrerar 
resten i genomgången. 

57 Texten som Håkan Kullvén talar om är Holubs text, ”Maxwells demon 
eller Om kreativitet”, Dialoger 50-51/1999 som var läsuppgiften till det 
aktuella seminariet.

58 Göranzon (2001) s 159

59 På Arkitektur, en av KTH:s institutioner, fi nns det dock på grund av del-
tidsarbete många praktiker som lärare. 

60 I kapitel 7 under rubriken ”Dialogisk kunskapsbildning” ger jag tre 
exempel på hur denna dialog kan gestalta sig i undervisningen på KTH. 

61 von Kleist, ”Om tankarnas gradvisa tillkomst vid talet”. Dialoger 64/2002

62 ”Om man ska göra sig förstådd genom språket, krävs inte bara överens-
kommelse i defi nitionerna utan också (hur sällsamt detta än kan låta) en 
överensstämmelse i omdömena…” Wittgenstein, (1998) § 242.

63 Den skola vi har idag växte fram samtidigt som industrialismen och 
skiljer sig från lärande i mästarlära som var dominerande långt in på 
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1800-talet. Inom hantverken lärde sig lärlingen yrket genom att delta 
i tillverkningen av riktiga varor fast oftare med de enklare momenten. 
Lärandet var endast en bisak, försörjningen var huvudsaken. Det är 
ibland lätt att glömma bort i skolans värld att undervisningen inte alltid 
resulterar i lärande och att lärandet inte förutsätter undervisning.

64 Galilei hade också anledning att refl ektera kring praktik och teori. Han 
säger: ”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 n-
nas 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 
utantill, 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”. Galilei (1993) s 53.

65 I sin bok The concept of mind (1949) gör Gilbert Ryle en viktig distinktion 
mellan ”know that och know how”, en distinktion som i princip kom att 
prägla varje diskussion kring yrkeskunnandet sedan dess. Det är en viktig 
insikt. Vad som tycks vara ännu viktigare är att det räcker inte bara med 
att veta hur utan man måste också ha mod och vilja att handla för att 
någonting ska bli av. 

66 Axel Ruhe citerar Agneta Pleijels bok En vinter i Stockholm, där hon för-
klarar varför hon inte blev matematiker när hennes far var en framstå-
ende sådan.

67 Henrik Eriksson säger att han själv är en sådan lektor eftersom två av 
hans barn har blivit professorer i matematik.

68 Axel: ”När man handleder doktorander händer det ibland att man märker 
att de blir beroende av sin handledare på olika vis. Det är alltså livsfarligt 
att bygga upp någon Guru-relation till sina studenter. Jag blev rädd en 
gång när jag arbetade på Umeå universitet. Jag upptäckte att någon av 
mina doktorander tog över någon av mina mer udda vanor”, säger han.

69 Det handlar om ett klassikt dilemma mellan fi losofi n och retoriken som 
redan Platon behandlade.

70 D’Alembert (1981) s 63 

71 Se till exempel Antigone av Sofokles och jämför även med den sokratiska 
dialogen.

72 Denna fallstudie är utförligt beskriven i Maria Hammaréns avhandling 
Ledtråd i förvandling (1998).

73 Hoberg (2006) Komplexitetsmax. Stockholm: Dialoger, s 31 ff 

74 Både Kuhn (1997) och Fleck (1997) betonar praxisgemenskapens bety-
delse för kunskapsbildningen. Den förre betecknar det med paradigm och 
den senare med tankestil och tankekollektivs betydelse för vetenskapen och 
kunskapsbildningen.

75 Dohyo Sol, musikstuderande på KMH, konserten ägde rum 2005-04-22 
på Nybrokajen 11.
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76 Dreyfus (1986) s 19ff

77 Janik (1989) ”Tyst kunskap, regelföljande och inlärning”. Dialoger 
10/1989

78 Det är möjligt att gränserna för förmågan att spela schack kan upplevas 
tagna i underkant. Modellen är dock till för att tydliggöra en utveckling 
som fastlåses i kategorier när den i verkligheten är kontinuerlig.

79 Dreyfus (1986) s 9 ff

80 Gadamer (1997) s 27 

81 I Den Nikomachiska etiken säger Aristoteles: ”Det fi nns en förmåga som 
kallas skicklighet, som gör det möjligt för en person att utföra handlingar 
som tenderar mot en föregiven målsättning samt att nå detta mål. Ifall 
målsättningen då är ädel, är förmågan berömvärd, men om målet är 
dåligt, så har vi att göra med slughet. Därför säger vi ju att kloka perso-
ner är skickliga …”. s 178.

82 Teknologens kommentar till Henrik Eriksson ”synd att vi inte kom fram 
till programmeringstekniken” är ett sådant exempel.

83 Etymologiskt har urskillning och det engelska ordet skill, det vill säga 
skicklighet, samma ursprung.

84 ”Filosofi n är en kamp mot förhäxandet av vårt förstånd genom vårt 
språk”. Wittgenstein (1998) § 109.

85 Gadamer (1997) s 142

86 A.a. (1997) s 153

87 I Avhandling om metoden säger Descartes: ”Det är bra att veta något om 
olika folks seder för att få ett sundare omdöme om våra egna och för att 
inte tro att allt som strider mot våra bruk är löjligt och förnuftsvidrigt 
– såsom de brukar göra som ingenting har sett”. s 30 f.

88 Gadamer (1997) s 171 f

89 Bacon (1620/2000) s 46–51

90 Lägg märke till den traditionella ordningen i uttrycket ”teori och prak-
tik”, som kan få oss att tro att teorin kommer först och praktiken sedan, 
när det i själva verket är tvärtom.

91 Inom forskningsområdet Yrkeskunnande och teknologi skiljer man på påstå-
endekunskap, den kunskap som man i första hand kan läsa sig till i natur-
vetenskapsböcker, till exempel naturlagar. Färdighetskunskap, den kunskap 
som kommer till uttryck i praktiska sammanhang. Att kunna cykla eller 
simma är prototypen för denna kunskap. Även om det fi nns skrivna 
regler om cykla eller simma så är det endast i den praktiska övningen 
som kunnande kommer till uttryck. Det är endast genom att öva bilkör-
ning som man kan bli duktig bilförare. Att känna till trafi kreglerna är 
nödvändigt men inte tillräckligt i bilkörning. Förtrogenhetskunskapen är 
den kunskap som man kan förvärva sig tack vare en långvarig erfarenhet 
av att vistas och verka i en viss miljö. Det kan handla om en musikers 
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förmåga att känna igen klangen av en klarinett bland fagotter och oboer 
eller en schackspelares förmåga att känna igen spelsituationer bland 
tusental sådana som de har varit med om och komma upp med lycko-
samma motdrag. På samma sätt är det för den förtrogne bilföraren som 
har utövat bilkörning yrkesmässigt eller långvarigt att han känner igen 
situationer, förutser faror och undviker dem innan de uppstår. Och slut-
ligen omdömesförmågan som kommer till uttryck i bedömning av kvalitén, 
hur man ska agera i olika situationer, eller hur man använder allmänna 
principer i enskilda situationer. I situationer där inga regler fi nns kan en 
omdömesgill bilförare välja de minst farliga lösningarna, vid halt väglag, 
barn som springer ut på gatan efter en boll osv. Praxiskunskap är alla de 
kunskapsformer som inte är påståendekunskap. De karaktäriseras av att 
de är bundna till den praktik de tillhör och utgör ofta ett tyst kunnande 
hos den skicklige då de inte helt och fullt låter sig beskrivas i ord. Denna 
kunskapstaxonomi är förankrad i Wittgensteins senfi losofi  om regel och 
regelföljande. För en utförligare beskrivning av kunskapsformerna hänvi-
sar jag till Kjell S. Johannessen, Praxis och tystkunnande, dialoger (1999) 
s 80 ff. Johannessen har enligt min förståelse ingen kategori som motsva-
rar Aristoteles, fronesis. Därför ligger de etiska övervägandena som alltid 
hänger samman med handlingen helt utanför de nämnda kategorierna 
såvida de inte ska tolkas som implicita i omdömeskunskapen. 

92 Vi minns Leif Handbergs berättelse om föreläsaren som talade om 
ledarskapet och som själv inte lyckades i det praktiska livet liksom Axel 
Ruhes berättelse om den kurs i pedagogik som han gick i Lund för Prof. 
Edlund. De kunde anteckna att han mot slutet av föreläsningen bröt mot 
alla de regler som han själv satte upp för en bra föreläsning, säger han. 

93 Som Inger Wistedt professor i pedagogik uttryckte det på ett seminarium 
hösten 2001: ”Vi är forskare som vilka forskare som helst, vi vet ingen-
ting om den praktiska undervisningen”.

94 Gallie (1956)

95 Det är något som tydligen gäller även inom matematiken. Om en 
avhandling i matematik är sann eller inte är lätt att komma överens 
om, däremot om den är relevant eller inte är en svårare fråga att avgöra, 
menar Axel Ruhe.

96 Vi kan bara ge exempel på skickliga lärare inte uttömmande redogöra för 
vad som utmärker dem.

97 Förmodligen en anspelning på hans moders yrke som var barnmorska, 
NE. Det fi nns andra tolkningar som betonar Sokrates dialog som en 
insats att visa människor att de inte är så skickliga som de tror på alla 
områden bara för att de är skickliga hantverkare eller annat. Sokrates såg 
sig själv som ”en broms på den slöa hästens länd” i förhållande till den 
atenska demokratin. 

98 The Internet Encyclopaedia of philosophy http://www.iep.utm.edu/a/
aris-bio.htm#H2

99 Jämför med citatet om gamle TG, professor i pedagogik som Axel berät-
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tade om tidigare i kapitlet. Se även diskussionen om skillnaden mellan 
vetande och kunnande.

100 Vi kan inte lära teknologerna hur det är att vara civilingenjörer, det vet 
vi ingenting om, vi är forskare, säger professor Dan Zenkert, KTH, i 
en personlig kommunikation till mig i samband med ett seminarium 
2003- 09-09. 

101 I boken Paris 1800-talets huvudstad (1990) skriver Walter Benjamin: 
”Liksom den industriella arbetsprocessen skiljer sig från hantverket, skil-
jer sig dess kommunikationsform – information – från den kommunika-
tionsform som svarar mot den hantverksmässiga arbetsprocessen, vilket 
är berättelsen”. s 653.

102 Se följande länk: http://www.kth.se/styrdokument/policies/etisk_policy.
pdf [2006-09-23].

 Policyn består av fl era delar. Endast ett par meningar om grundutbild-
ningen är återgivna här. (Min kursivering).

103 Enligt Professor Sven-Ove Hanson, fi losof och ansvarig för projektet 
”Etisk policy” på KTH förekommer det inte några seminarier eller 
andra gemensamma aktiviteter bland lärarna där etiken diskuteras. 
Telefonintervju 2006-12-05.

104 Nordenstam (2005) s 177 ff

105 Wittgenstein (1968) s 22 

106 Ingvar Bratt i Boforsaffären från 1984, Anders Ahlmark, fången på fyren 
vid Tsesiskatastrofen 1977 och Sara Wägner som påtalade missförhållan-
dena inom långvården och fi ck en lag uppkallad efter sig ”Lex Sara”.

107 Rationaliteten kommer från ratio och betyder beräkningsbarheten vilket 
kan förleda tankarna till att beslut i fråga om samspel mellan männis-
kor kan läggas upp som algoritmer, jämför Artifi ciell Intelligens (AI). 
Förnuftet är något helt annat.

108 I inledningen till encyklopedin uttrycker d’Alembert tänkandets intuitiva 
egenskaper på följande sätt: ”Många goda slutledningar gjordes långt 
innan den till principer reducerade logiken lärde människan att genom-
skåda de dåliga och lärde henne att ibland skyla över dem med en spets-
fyndig och förvillande form”. d’Alembert (1981) s 59 

109 Larsson (1997) s 5, 19, 41

110 Detta ämne behandlas utförligare i nästa kapitel (Även inom domstolsvä-
sendet där man tillämpar lagar som är skrivna i förväg är det inte ovan-
ligt att tolkningen av lagarna uppvisar stora skillnader ibland. Det fi nns 
fl era fall där tingsrätten fällt den åtalade medan den åtalade blivit friad i 
hovrätten på grundval av samma underlag. Det är domstolens motivering 
av domen och hur den har tolkat lagarna som garanterar rättssäkerhe-
ten). 

111 Axel Ruhe ger ett exempel: ”Jag kan lätt säga om en avhandling är god-
känd eller inte men jag kan inte motivera varför”. Så förhåller det sig i en 
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rad andra aktiviteter inom högskolan, projektarbeten, grupparbeten och 
examensarbeten för att bara nämna några. Eftersom det ibland är svårt 
att examinera teknologerna på det vi tycker är viktigt, testar vi dem på 
det som ibland är mindre viktigt, matematiken, men som objektivt går 
att bedöma. Det ger studenterna en känsla av rättvisa, påpekar en erfaren 
lärare.

112 I den tradition som fi nns inom Case Law-systemet skapar domaren 
lagar genom de domar han förkunnar i enskilda fall. Dessa relaterar till 
tidigare domar för att avgöra om det föreliggande fallet ryms inom lagen 
eller inte. Systemet diskuteras utförligt i Edward H. Levi i An introduction 
to legal reasoning. (1949) London: The University of Chicago press. 

113 Bergendal (2003) s 31f

114 ”Den som fi losoferar är inte överens med sin tids föreställningar”. 
Goethe i Gadamer (1997) s 9.

115 Ett exempel på detta beskrivs i kapitel 9 Tillämpad pedagogik med Henrik 
Eriksson. 

116 Det svenska ordet praktik skiljer sig något från det grekiska praxis. Det 
betyder både framställning och handling. Bergendal (2003) s 34.

117 Gadamer (2004) s 320

118 I Den Nikomachiska etiken säger Aristoteles s 164 f. ”vi anser Perikles och 
hans likar kloka, det vill säga emedan de kan se vad som är gott för dem 
själva och för människorna i allmänhet. Klokheten måste alltså vara en 
disposition att handla i förening med ett sant resonemang och gälla det 
mänskliga goda /…/ Det är sålunda klart att klokhet är en dygd och 
inte en konst. Dessutom är en människa inte klok enbart i kraft av sitt 
vetande, utanför att han eller hon också är i stånd att förverkliga detta 
vetande i praktiken”, Nikomachiska s 207. Aristoteles menar att klokhe-
ten är något som man kan förvärva med erfarenheten. Han motiverar det 
på följande sätt: ”Unga män kan tillägna sig geometri, matematik och 
annan visdom, medan det förefaller som om en klok yngling inte stod att 
fi nna. Orsaken härtill är att klokheten befattar sig med enskildheter, vil-
ka blir bekanta genom en erfarenhet som ynglingen saknar. Erfarenheten 
skapas nämligen av en större tidslängd”. s 170

119 Aristoteles citerad i Gadamer (2004) s 320

120 I Nationalencyklopedin (NE) står det att ordet rationell kommer från latinet 
rationalis som betyder beräkna. En samlingsterm som står för åtgärder 
som sätts in för att effektivisera en verksamhet, antingen genom att 
producera mer med givna resurser eller att minska resursåtgången för ett 
givet resultat. Mot det logiska beräknade ställs förnuftet som hos Kant 
omfattar mer och inte utesluter andra aspekter än de strikt logiska, det 
vill säga, våra känslor, vilka i samspel med människor är högst verksam-
ma, och också inkluderar en förmåga till etisk och moralisk bedömning 
(det praktiska förnuftet). 

121 Nordenstam (1994) s 50
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122 Gadamer (2004) s 315

123 Einstein fi ck inte nobelpriset för sin berömda relativitetsteori. Allvar 
Gullstrand, ordförande i Nobelkommittén, trodde inte på den teoretiska 
fysiken och råkade dessutom räkna fel, konstaterade hans kollega Carl 
Wilhelm Oseen, professor i matematisk fysik. http://physicsweb.org/
article/world/15/8/7 [2006-09-24]

124 Stybe (1961) s 224 ff

125 Descartes (1998) s 29

126 A.a. s 33

127 I sin bok Ansvarig handling skiljer Bergendal på experiment och experience. 
”Erfarenhet gör vi med öppna sinnen och sunt förnuft i dialog med 
världen, givande och tagande, medan experiment utformas så att dess 
förutsättningar passar till den teoretiska modellen. Dess utfall prövas 
genom mätning. Experimentet är rent kvantitativt, medan erfarenhetens 
bärande del är kvalitativ. Experimentet handlar om det universella, i tid 
och rum. Erfarenheten handlar om det föränderliga, utgår från det par-
tikulära men går utöver det, syftar bortom sig själv”. Bergendal (2003) 
s 133. 

128 Galilei (1993) s 162

129 Man kan inte två gånger stiga ner i samma fl od. Herakleitos

130 Norbert Wiener, Cybernetikens fader ger i sin bok Materia, maskiner, 
människor (1954) ett talande exempel. ”Fysikern, som forskar, vet att han 
har all tid i världen på sig att göra sina experiment och han behöver inte 
frukta att naturen i sinom tid skall upptäcka hans knep och ändra sin 
taktik för att gäcka honom. Hans arbete kan sägas vara styrt av de bästa 
ögonblicken, medan däremot t. ex. schackspelaren inte kan göra ett enda 
felaktigt drag utan att fi nna en vaken motståndare, redo att dra fördel av 
detta drag och besegra honom. Schackspelaren är däremot underställd 
de sämsta ögonblicken inte de bästa” s 38. Samspelet i undervisningen 
uppvisar mera likheter med schackspelarens än med vetenskapsmannens 
erfarenheter.

131 I Filosofi ska undersökningar (1998) säger Wittgenstein ”… det fi nns också 
regler men de bildar inget system, och bara den erfarne kan använda dem 
riktigt till skillnad från räkneregler”. s 262

132 ”Om erfarenhet är grunden för denna vår visshet så är det naturligtvis 
den förgångna erfarenheten. Och det är inte bara genom min erfarenhet, 
utan genom de andras, som jag får kunskap”. Wittgenstein, (1992b) 
§ 275.

133 Weihe (1996) ”Den maskerade skådespelaren och den ickemaskerade tex-
ten - utkast till en maskens fi losofi ”. Dialoger 36/1996

134 Taylors bok The principles of scientifi c management. (1911/1998) är ett exem-
pel på detta.

135 Ricœur (2005) s 24
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136 Larsson, (1997) s 60

137 Hermeneutikens historia fi nns sammanfattad i kapitel 10.

138 Gadamer (1997) s 26

139 A.a. (1997) s 142

140 A.a. s 127

141 A.a. s 146

142 Descartes (1998) s 29 ff

143 Descartes (1998) s 150

144 Gadamer (1997) s 163

145 Hammarén kallar alla de impulser som tvingar fram refl ektionen ”En 
armbåge i sidan”. Hammarén (1999) s 135 ff.

146 Gadamer (1997) s 166

147 I Filosofi ska Undersökningar (1998) § 115 säger Wittgenstein ”En bild höll 
oss fångna” och i Särskilda anmärkningar (1992c) tydliggör han vad han 
menar med detta. Han säger ”En människa är fången i ett rum om dör-
ren är olåst och öppnas inåt; men han inte kommer på idén att dra i stäl-
let för att skjuta på den ” s 52.

148 Gadamer (1997) s 169

149 ”En uppförandepraxis utvecklas som en uppsättning regler i efterhand” 
säger Stravinskij. ”Den harmonilära som idag lärs ut i skolorna förestavar 
regler som hänför sig till verk som framförts långt innan reglerna kom 
till, och vilkas upphovsmän ingenting visste om dessa regler” Göranzon  
Spelregler – om gränsöverskridande s 147. Axel Ruhe säger samma sak när 
han talar om kodifi ering av tillverkningsprocessen för orgelbyggare som 
han varit med om. Orglar har byggts i sekler men det är först nu man 
kodifi erar tillverkningsprocessen om hur orgelpiporna ska dimensioneras.

150 Aristoteles citerad i Gadamer (1997) s 161

151 Aristoteles Om diktkonsten (1994) s 22

152 Galileis heliocentriska världsbild bygger på observationer, experiment 
och modellbyggen. Alla lyder under en och samma lag. Alla planeter kret-
sar kring solen. (Bäddar även för Newtons studier om gravitationen).

153 De första fl ygplanen hade fl axande vingar, de första bilarna liknade häst-
droskor och de första TV-sändningarna liknade teater för att bara nämna 
några exempel.

154 I Konsten att bemästra en process säger Perby att undersökningen måste pågå 
under en lång tid för att man ska kunna lära sig området och vara i stånd 
att urskilja nyanser på samma sätt som de som är förtrogna med det för-
mår. s 212.

155 Gadamer (1997) s 165

156 D’Alembert, (1981) s 75 f
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157 Nordenstam (2005) s 87

158 Wittgenstein (1998) § 2

159 A.a. § 66

160 Det är endast i en praxis som det fi nns överensstämmelse om hur man 
tolkar regler. Wittgenstein (1998) § 202. 

161 ”Praxis ger orden deras mening” Wittgenstein (1996) § 317

162 Wittgenstein (1998) §§ 198–208, 242, 564, s 261 f

163 Wittgenstein (1998) § 201 ”Om varje handling kan fås att stämma med 
regeln, så kan också varje handling fås att bryta mot den”. 

164 Inom svenskt domstolsväsende fungerar lagstiftningen på samma sätt. 
Man väntar på ett prejudikat som på ett praktiskt sätt talar om hur en 
lag ska tolkas. Inom Case law-traditionen i de Anglosaxiska länderna är 
denna praxis levande då varje nytt fall vägs mot alla tidigare fall för att 
avväga hur det sorterar under samma lag eller inte. Levi (1949).

165 Wittgenstein (1998) § 202

166 A.a. § 71

167 Christer Lindh säger att de duktiga lärarna, Göran Grimvall (Prof. KTH) 
till exempel, menar att exemplen inte behövs. Det är en omväg som tar 
tid. Senare kommer jag att skriva utförligare om det systemteoretiska 
perspektivet.

168 Wittgenstein (1998) §§ 66 f (The confessions of Saint Augustine book XI 
avsnitt 14)

169 Begrepp som ”omstart, mod, engagerande, entusiasmerande, närvaro, 
lyhördhet, antända studenterna” blev viktiga under dialogseminariese-
rien, jag återkommer till dem i kapitel 9.

170 Wittgenstein (1998) § 75

171 A.a. § 78

172 Exempel från bollsporter eller schackspel vittnar om detta. 

173 Wittgenstein (1998) § 131

174 Galilei var professor i matematik på universitetet i Padua mellan 1592 
och 1610 då han fl yttade till Venedig

175 Galilei (1993) s 476

176 A.a. s 130

177 Simplicio konstaterar: ”Jag tänker ofta på ert sätt att resonera och jag 
tror att ni har en viss svaghet för Platons uppfattning att nostrum scire 
sit quoddam reminisci I (vår kunskap är på sätt och vis en återerinring). 
Galilei, (1993) s 226.

178 A.a. s 77

179 A.a. s 140
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180 A.a. s 95

181 A.a. s 377

182 A.a. s 228

183 A.a. s 249. Här resonerar Galilei på samma sätt som Descartes.

184 A.a. s 293

185 A.a. s 294 f. Det handlar om tre cirkulära rörelser; jordklotets rotation 
kring sin egen axel, runt solen och ytterligare en cirkulär utslungande 
rörelse eftersom universum utvidgas.

186 A.a. s 158

187 A.a. s 463

188 Jämför Henrik Erikssons ”stränghet mot musiken och mildhet mot musi-
cerandet”.

189 Descartes (1998) s 29

190 Det är värt att påminna sig här att Descartes (1596–1650) är en yngre 
kollega till Bacon (1561–1626). Denne senare publicerade Novum 
Organum i vilken han utvecklar idén om idoler, eller fördomar. Bacon 
brukar anses vara upphovsmannen till tesen om den empiriska kunska-
pen. Bacons verk kan rimligen inte ha varit okända för Descartes vars 
första publicerade bok inte kom ut förrän 1637. 

191 Descartes (1998) s 30

192 Precis som sin samtida kollega Galilei i Dialogen om de två världssystemen 
använder, som vi senare ska se, Descartes metaforen ”världens stora bok” 
för att referera till den erfarenhetsbaserade kunskapen.

193 I boken Ansvarig handling: uppsatser om yrkeskunnande, vetenskap och bild-
ning. Dialoger 67–68/2003 gör Bergendal distinktionen mellan beteende 
och ansvarig handling. De teorier och metoder som läggs på yrkesutöv-
ningen har en tendens att urholka den enskildes etiska hållning. Han 
förväntas handla efter regelboken vilket slår ut såväl hans självständiga 
tänkande som hans moraliska ansvar, s 40.

194 Descartes (1998) s 32

195 A.a. s 21

196 I Avhandling om metoden redogör Descartes för sina principer. ”(1) 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. (2) 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. (3) Att ge en sådan ordning åt mina tankar, att jag började med 
de enklaste och lättfattligaste tingen för att så småningom liksom gradvis 
höja mig till insikten i de mest sammansatta och därvid förutsatte en 
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ordning till och med mellan de ting som av naturen inte följer av varan-
dra och (4) att överallt göra så fullständiga uppräkningar och så allmänna 
översikter, att jag kunde vara säker på att inte ha utelämnat något”. 
Denna metod kom Descartes att använda under hela sitt liv. En bild som 
beskriver denna hållning beskriver han på följande sätt. Att vara fast och 
beslutsam likt ”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 som möjligt gå framåt åt 
ett och samma håll och inte på svaga grunder ändra riktning, 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 troligen får det bättre än mitt i skogen”. 
Descartes (1998) s 39 ff

197 A.a. s 40

198 A.a. s 38. På dialogseminarieserien hade vi ämnet till diskussion. Båda 
matematikerna var överens om att nya saker inom matematiken upptäck-
er man genom att uppleva nya idéer som färger och former, Axel Ruhe. 
Medan Henrik Eriksson menade att ”man tror något och sedan bevisar 
man det, inte tvärtom” vilket innebär att man kommer fram till vad man 
ska bevisa inom matematiken på ett intuitivt sätt.

199 A.a. s 42

200 A.a. s 69

201 A.a. s 73

202 Skolastiken (~1000-1600) en bildningstradition som utvecklades i 
Katedralskolorna. Den var koncentrerad kring antika texter som man 
skulle behärska, därav även det intensiva studiet av Aristoteles. 2006-
08-17 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.
jsp?i_art_id=308149

203 Descartes (1998) s 30

204 A.a. s 73

205 Det påminner om Dreyfus modell från novis till mästare som vi såg i 
kapitel 3.

206 Descartes (1998) s 38. Raimundus Lullus (1235 - 1315) konstruerade en 
maskin med olika fält där begrepp skulle generera nya logiska meningar 
som var ”sanningar”. 

207 A.a. s 64 f ”… om det däremot funnes maskiner som liknade våra krop-
par och efterhärmade våra handlingar, så långt detta i praktiken vore 
möjligt, så skulle vi alltid ha två mycket säkra medel att fastställa att de 
trots detta inte är riktiga människor. Det första av dem är att de aldrig 
skulle kunna sammansätta ord eller andra tecken och använda dem såsom 
vi gör, då vi meddelar andra våra tankar. Ty man kan väl tänka sig att en 
maskin är så inrättad att den framsäger ord /…/ men man kan inte tänka 
sig att den förbinder orden på olika sätt för att ge svar på den förnuftiga 
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meningen av allt som yttras i dess närhet såsom de mest förslöade män-
niskor kan göra. Och det andra är att även om dessa maskiner skulle 
utföra många saker lika bra som eller kanske bättre än någon av oss, så 
skulle de ofelbart misslyckas med vissa andra, varigenom man kunde 
upptäcka att de inte handlade ledda av insikt utan uteslutande på grund 
av sina organs anordning; ty medan förnuftet är ett universalverktyg som 
kan tjänstgöra i alla möjliga situationer, behöver dessa organ en speciell 
anordning för varje särskild handling …”.

208 A.a. s 71

209 A.a. s 45

210 A.a. s 43

211 A.a. s 77

212 Sundholm (1910) s 173

213 A.a. s 174

214 A.a. s 174

215 A.a. s 176

216 A.a. s 173

217 Notera att man vid det här laget fortfarande inte delar på konst och 
vetenskap. Polhem kommer själv att vara djupt inblandad i etablerande 
av Vetenskapsakademin, vars viktigaste uppgift från mitten av sjutton-
hundratalet kommer att bli att göra åtskillnad mellan konst och veten-
skap. 

218 Sundholm (1910) s 173

219 Bring (1910) s 33

220 En av de KTH-lärare om vilka nästa kapitel kommer att handla. 

221 Bring (1910) s 35

222 Sundholm (1910) s 161 f

223 Bring (1910) s 80

224 A.a. s 94 f

225 A.a. s 97

226 Encyklopediprojektet i Frankrike under ledning av d’Alembert och 
Diderot är kanske det första försöket att på ett vetenskapligt sätt beskriva 
de kända yrkena. Men d’Alembert är medveten om vad man kan bilda 
vetenskap om ”det är bara yrkenas mekaniska sidor” skriver han i 
Introduktion till Encyklopedin. Man kan till exempel inte skriva regler för 
”talekonsten” s 63.

227 Bring (1910) s 58

228 Descartes (1998) s 45

229 A.a. s 78



lärarens yrkeskunnande300

230 De svikna arven s 20ff

231 Cederblom gick i pension 10 oktober 1899. Innan han bör-
jade på Teknologiska Högskolan var Cederblom rektor för Malmös 
Elementarskola. Han befordrades till lärare i tillämpad mekanik 1869 då 
styrelsen fann honom lämplig ”både i vetenskapliga meriter och bepröf-
vad lärarskicklighet”. Henriques 1917 s 387 (min kursivering). 

232 Motsvarar tredje året då teknologer börjar läsa de tekniska tillämpnings-
ämnena. 

233 Cederblom (1889) s 5

234 Cederblom (1914) s 18

235 Runeby i Sundin (red.) (1987) s 312

236 Cederblom (1914) s 7

237 A.a. s 10

238 Ur Rydbergs dikt ”Prometeus och Ahasverus”.

239 Cederblom (1914) s 10

240 A.a. s 11–12

241 Hubendick (1920), 1927 citerad av Runeby i Sundin (red.) (1987) s 303.

242 Runeby i Sundin (red.) (1987) s 303

243 A.a. s 308 

244 A.a. s 318 

245 Cederblom (1920) s 6 

246 A.a. s 1 f

247 A.a. s 6

248 A.a. s 1 f

249 A.a. s 8, se även Mirosloav Holubs text: ”Om vänlighet”. Dialoger 37/96

250 Cederblom (1889) s 3

251 Runeby i Sundin (red.) (1987) s 328

252 Karlqvist (1997) s 8

253 Henriques II (1927) s 187 f

254 Karlqvist (1997) s 18

255 Henriques (1927) II:1 s 232

256 Henriques (1927) II:2 s 233

257 A.a. s 50 ”samtliga styrelseledamöter skickade en skrivelse till de sakkun-
niga för att uttrycka sin uppriktiga tacksamhet för deras sorgfällighet och 
oväld”. (Professor på KTH mellan 1890–1913)

258 Sundin (1981) s 139 
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259 A.a. s 139 

260 Nauckhoff (1953) s 313

261 A.a. s 313

262 A.a. s 314

263 Det var först 1909 som elevkåren bytte namn till studentkåren. 
Henriques (1927) II:2 s 312.

264 År 1864 togs studentexamen bort fån universiteten och förlades till gym-
nasiet. Den ändrades samtidigt från att vara huvudsakligen ett inträdes-
prov till högskolestudier till att bli ett examinationsprov för läroverken. 
Samtidigt ändrades namnet till mogenhetsexamen. Först 1905 ändrades 
namnet åter till studentexamen. (Nordisk familjebok)

265 Klason (1910) s CXII–CXVI

266 Henriques (1927) II:2 s 296

267 Klason (1910) s XC

268 A.a. s CV

269 A.a. s XLVII–XLVIII

270 A.a. s LXXXIII

271 A.a. s LXXXII f

272 A.a. s CXXII

273 A.a. s CXXII

274 A.a. s CXXIII

275 A.a. s CXXIV

276 Edvard Hubendick, en av KTH:s mest lysande lärare vilken vi kommer 
att stifta bekantskap med senare i kapitlet tycks i barndom också ha varit 
nära en sådan död. Han räddades i sista stund.

277 Ur Hygientidskrift (1914) bd 7 s 130–142

278 Klason (1914) s 30 

279 Klason (1910) s LXXIV

280 Klason (1920) Antikens maltdryckstillverkning. Hälsningstal som 
Klason höll Vid det första skandinaviska bryggaremötet i Stockholm 21 
sep 1920

281 Klason (1910) s LXXI 

282 Nauckhoff (1953) s 315

283 Houltz i Avango & Lundström (red.) (2003) s 436 

284 A.a. s 438

285 Edvard Hubendick har skrivit ett femtiotal skrifter som alla mer eller 
mindre har med tekniken att göra. Se till exempel, Motorns konstruktion 
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och skötsel (1919), Min bils konstruktion och skötsel (1921), och Min motorbåts 
konstruktion och skötsel (1924) Houltz (2003) s 458 

286 Enligt Hubendicks egen utsago i ”redogörelse för levnadshändelser och 
verksamhet” citerad i Houltz. Antagligen till följd av arsenikförgiftning 
genom ett nytt täcke man hade skaffat honom som barn.

287 Edvard Hubendick, Redogörelse för levnadshändelser och verksamhet , Kungl. 
Vetenskapsakademin, självbiografi er. 

288 Vi känner dock igen de argument som här används från den debatt som 
ägde rum trettio år tidigare i lärarkollegiet på Tekniska Högskolan och 
där Cederblom och Klason var aktiva på samma sida som Hubendick är 
nu. Houtlz (2003) s 442

289 Houltz (2003) s 442

290 Althin (1958) s 77

291 Houltz (2003) s 442

292 Hubendick (1935) s 9

293 Högskolorna har idag tre uppgifter: forskning, undervisning och tredje 
uppgiften, där universitet och högskolor förväntas informera och sam-
verka med det omgivande samhället.

294 Hubendick (1928) s 35

295 Modin Svensk ingenjörskonst och storindustri citerad i Houltz i Avango & 
Lundström red. (2003) 440 och Althin s 12 KTH 1912–62 Det är på en 
tradition från Polhems skola som Teknologiska Institutet (1827) bygger. 

296 Hubendick (1928) Bragdernas män inom svensk teknik, Wahlström & 
Widstrand Stockholm, s. 59 ff

297 Hubendick (1920) Fiskebåtsmotorns konstruktion: skötsel och vård. s 6 ff

298 A.a. s 94. I denna skrift jämför Hubendick en maskin med en människa 
och tidigare såg vi hur Klason jämförde människan med maskinen. I båda 
fallen är det ett sätt att gå från det kända till det okända för att förstå det 
som står för handen. I det första fallet för allmänheten och i det andra 
för teknologerna.

299 Runeby (1976) s 174

300 Modin citerad i Houltz (2003) s 440

301 Denna sekvens av ingenjörskonst påminner starkt om projektet ”CDIO; 
Conceive, Design, Implement and Operate technical systems” som vi får 
anledning att återkomma till i ett senare kapitel.

302 Henriques (1927) II:1 s 233 

303 Hammarén (1999) s 134

304 Matematikprofessorn Jan Boman på Stockholms universitet är av en 
helt annan uppfattning. Han rekommenderar de studenter som kör fast 
i matematiken att ägna tid åt studiet av gamla fi losofer som Descartes, 
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Leibniz och andra för att i resonerande texter komma närmare deras 
matematiska tänkande. Hans erfarenhet är att en sådan historisk läsning 
av originaltexter brukar få det att lossna för studenter när de ser de sam-
manhang under vilka de matematiska lösningarna har kommit till. Axel 
Ruhe säger att det är oväsentligt att kunna matematikens historia, det 
viktigaste är att lära sig matematik snabbt för komma till forskningsfron-
ten och själv kunna bidra med något. I det här fallet tycks han tala enbart 
ur ett forskarperspektiv som det framgick i kapitel 2. Han nämner dock 
själv de förebilder som har betytt något för honom, till exempel Gamle 
TG som talade om Nils och Hannes Alvén. Boman (1993)

305 Lyckas man som lärare bli förebild för sina studenter och vinna deras 
förtroende, då kan man med all sannolikhet åstadkomma under i under-
visningen.

306 Larsson (1966) s 49

307 Wilde (1996) s 84

308 Wittgenstein (1998) s 261 f

309 Martin Grimheden disputerade 2006-01-13 på KTH.

310 Kvale & Nielsen (2000) s 181

311 Tempte, T. (1997) Lilla Arbetets ära. Stockholm: Carlssons bokförlag. 

312 A.a. s 91

313 A.a. s 88 f

314 Conserto à 7 av Georg Philipp Telemann (1681–1767) för 2 blockfl öjter, 
2 oboer, 2 violiner och generalbas.

315 Kursen i differential och integralkalkyl är fortsättningskurs som ges för 
dataloger i årskurs två.

316 Under rubriken Samspelet av mänsklig mångfald polemiserar matematikern 
Gunnar Bergendal (2003) s 39 ff, mot huvudbudskapet i Theory of games 
and economic behavior av von Neuman och Morgenstern. Han skriver 
följande: ”Men avgörande invändning mot ekonomins matematisering 
kvarstår. Redan ordvalet beteende, behavior, i motsats till ansvarig handling 
visar att den matematiserade teorin utgör en absolutisering. Ordet bete-
ende hör till betraktarperspektivet, medan ansvarig handling bäst förstås 
i ett deltagarperspektiv. Vad ansvarigheten kräver kan aldrig bli föremål 
för exakt beskrivning i förväg. Det oväntade som dyker upp är kanske av 
avgörande betydelse för handlingen, och handlingen innebär i sig att ta 
initiativ som kan vara överraskande för den utomstående”. 

317 Alan Turing, 1912–54, brittisk matematiker och logiker. Turing lade 
tidigt en teoretisk grund för den moderna datatekniken. Under andra 
världskriget arbetade han inom underrättelsetjänsten med att forcera 
de chiffer som användes för tyska militära radiomeddelanden. Den 
roll Turing spelade vid forceringen av Enigma-chiffren var avgörande 
för krigsutgången. År 1952 arresterades Turing och anklagades för att 
ha begått homosexuella handlingar. Han undgick fängelsestraff, men 
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tvangs till en årslång behandling med kvinnligt könshormon. Denna 
förnedrande behandling anses ha bidragit till att han tog sitt liv. Källa: 
Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=333185 [2007-01-09] 

 Mer om Turing i kapitel 8.

318 Kursutvärderingen fi nns på följande länk_ http://www.nada.kth.
se/~henrik/matte/kursanalys06.html

319 Berättat i samband med ett lärarseminarium hösten 1998 på KTH.

320 Lave & Wenger (1991) s 72

321 Vi såg tidigare hur Christopher Polhem testade sitt uppfordringsverk mot 
en mästares innan hans yrkeskunnande blev erkänt. Kanske kan man se 
det som ett mästarprov. 

322 Det är en paradox att en lärare som agerar på detta sätt får mer positiva 
kursutvärderingar än en som verkligen bryr sig om teknologernas egent-
liga lärande. Framfört av en grundutbildningsansvarig vid ett internt 
möte på KTH april 2005.

323 Nobelpristagaren i medicin 1960 P B Medawar skriver i Advice to a young 
scientist:

 ”Vilken vetenskapsman som helst av vilken ålder som helst som vill göra 
stora upptäckter måste studera viktiga problem. Men vad är det som gör 
ett problem viktigt? Och hur vet man det när man sett ett? Svaret kom-
mer inte genom att läsa böcker, inte ens om man direkt blir undervisad 
i dem. Mer ofta förmedlas det genom exempel, genom den gradvisa 
anhopningen av mumlanden och beklaganden, genom leenden, rynkade 
pannor och utbrott under årens lopp i nära samarbete mellan den eta-
blerade vetenskapsmannen och hans eller hennes skyddsling.” Kanigel 
(1993) s XIV (min översättning).

324 Bengt Molander (1996) s 58 f. Meningsfullhetsprincipen.

325 Även en monologisk text eller föreläsning kan vara dialogisk till sin 
karaktär. Den kan ställa frågor, kontrastera perspektiv mot varandra, 
växla mellan helhet och del, konkret och abstrakt ifrågasätta egna meto-
der osv.

326 Mekatronik är tekniken som kombinerar mekanik och elektronik, en 
numera vanlig form av teknik, som fi nns till exempel i robotar, bilar och 
fl ygplan. 

327 En lista på de krav som systemet ska uppfylla. Ett vanligt förfarande vid 
framtagning av produkter inom ingenjörsyrket.

328 Detta är just det problem som Combitech Systems fann sig fånge i. Att 
alla de metoder som fanns på marknaden om hur man skulle bedriva 
projektarbete utgick i princip från att man visste vad man skulle åstad-
komma. Något som endast sker när det gäller att reproducera produkter 
som redan är kända. I forskningssammanhang eller då man vill ta fram 
produkter som aldrig funnits behövs ett helt nytt sätt att närma sig pro-
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blemet. Christer Hoberg betecknar det som Komplexitetsmax, en insikt 
han fi ck i mötet med den isländske författaren Einar Már Gudmundsson 
och som fi nns beskriven i hans Licentiatavhandling med samma namn: 
Komplexitetsmax. Stockholm: Dialoger (2006)

329 Återberättat av Marin Grimheden, assistent i projektet under dialogsemi-
nariet.

330 Vetenskap och konst ingår i KTH:s emblem.

331 Institution för Industriell ekonomi och organisation. Hela exemplet är 
återberättat av Thorolf Hedborg själv, vid ett tillfälle speciellt arrangerat 
för att presentera kursen i samband med dialogseminariet.

332 Jag har själv deltagit vid ett av dessa seminarier 2005-05-05.

333 Kursdeltagare i en av lärarkurserna, vårterminen 2004. 

334 Bergendal (1986) s 29

335 Pär Engström, civilingenjör, maskin KTH kom till Alfa Laval i Tumba 
som nyutexaminerad i början av 2004. Han hamnade i ett omfattande 
program för nyanställda. Det blev en ganska plötslig omställning. I en 
artikel i Dagens Nyheter 25 februari 2004, Färska ingenjörer fi ck chansen, 
säger han: ”Man undrade ju lite vad man egentligen lärt sig under 
utbildningen.”

336 Wittgenstein (1992b) s 46

337 Descartes och d’Alembert visar oss vetenskapens gränser medan kanske 
Leibniz åtminstone initialt står för ett helt annat perspektiv om univer-
sell kunskap som gäller i alla domäner. 

338 I avhandling om metoden (1998) s 64 f säger Descartes: ” Ty man kan 
väl tänka sig att en maskin är så inrättad, att den framsäger ord, ja, att 
den framsäger vissa ord, då en kroppslig påverkan åstadkommer visa 
förändringar i dess organ, att den t ex då man vidrör en annan ropar 
att man gör den illa, eller dylikt; men man kan inte tänka sig att den 
förbinder orden på olika sätt för att ge svar på den förnuftiga meningen 
av allt som yttras i dess närhet, såsom de mest förslöade människor kan 
göra …”.

339 Cybernetik. Källa NE http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_
id=148885 [2006-08-17]

340 Karlqvist A. ”Arvet efter Turing”, Dialoger 22–23/1992 s 31

 Characteristica universalis var kanske ursprungligen tänkt som en kalkyl 
för att lösa de problem som uppstod till följd av motsättningarna mellan 
den naturvetenskapliga och den teologiska världsbilden. 

341 Turingtestet gick ut på att när en människa i ett blindtest inte kan avgöra 
om han kommunicerar med en dator eller en människa då har man fått 
fram artifi ciell intelligens. 

342 Joseph Weizembaum, den enda professor som hade tveksamheter inför 
projekt, konstruerade en maskin ”ELIZA” för att fastställa diagnoser för 
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psyksjuka patienter och var menat som ett motbevis mot Turingtestet. 
Programmet skulle låta helt mänskligt genom att fråga patienterna om 
sin bakgrund och sina föräldrar men inte för att det förstod svaren utan 
bara genom att matcha specifi ka ord i deras svar med följdfrågor. Turing 
lovade att det skulle fi nnas en dator som klarade testet inom femtio år 
det vill säga sekelskiftet 2000. Vi har passerat det datumet och någon 
sådan dator fi nns ännu inte, däremot fi nns begränsade tillämpningar, 
olika informationstjänster, till exempel lokaltrafi kens tidtabeller och lin-
jer och liknande. 

343 Gårding ”Matematikern John von Neuman”, Dialoger 42/1997 s 16

344 Citerat i Dreyfus, (1986) s 3. ”The heart has its reasons that the reason 
does not know”.

345 Descartes (1998) s 38

346 Gårding ”Matematikern John von Neuman”. Stockholm: Dialoger 
42/1997 s 2

347 ”Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und 
verwandter Systeme I” (1931) citerat i Karlqvist (1992) s 31. Där visade 
han att varje matematiskt axiomsystem ” måste vara ofullständigt i den 
bemärkelsen att man i systemets språk kan formulera satser som är sanna 
men likväl inte kan bevisas inom systemets ram”. I praktiken innebär det-
ta två saker: (i) Det kan vara så att vissa obevisade förmodanden inte går 
att varken bevisa eller motbevisa. (ii) Det kan visa sig att de axiomsystem 
som matematiken arbetar med plötsligt producerar en motsägelse. Då 
havererar den logiska grunden för den matematiska vetenskapen. Källa 
Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=189435 [2006-12-07]

348 Karlqvist ”Arvet efter Turing”, Dialoger 22–23/1992 s 40

349 Martinson (1941) Verklighet till döds, Stockholm: Norstedts förlag, s 74

350 Miljonprogrammet, skolan (utbildningsteknologin) och sjukvården (t ex 
mödravården). 

351 ”Vilka är sjuka och vilka är det inte?” Einar Már Gudmundsson. Dialoger 
39/1996

352 Se även Hammarén (1999) s 110

353 Hoberg (1999) ”Att uppfi nna förbindelser”. Dialoger 50–51/1999

354 Det är ingen ovanlig föreställning att betrakta kunskapsbildningen som 
att få ta del av forskningsresultat när det snarare ofta egentligen är den 
process som har lett till kunskapen som ska fokuseras. 

355 Sjunnesson (2003) 72ff

356 Epostväxling med Thomas Ericsson, deltagare i resan till Island, och som 
arbetar på företaget Combitech Systems. 

357 Ett Learning Lab med fyra etapper där den fjärde är att man lägger 
fram en Licentiatavhandling på KTH, avdelning för Yrkeskunnande och 
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teknologi. Tre Licentiatavhandlingar och fyra doktorsavhandlingar har 
skrivits fram till våren 2006 och fl er är på gång.

358 Montaigne (1992) s 213

359 Galilei (1993) s 476

360 Se artikeln ”Projekt enligt Bergman” Ny teknik [2005-02-11].

361 Här vill jag påminna om Karl Dunérs arbete med teknologerna och deras 
”kravspecifi kation”.

362 Hoberg, (red.) (1998) s 90

363 A.a. s 13

364 Minsky var under många år Chef för Massachusetts Institute of 
Technology, MIT-Media lab och med en lång publikationslista. http://
web.media.mit.edu/~minsky/ [2005-08-24] 

365 Hoberg, (red.) (1998) s 91

366 Vi har tidigare i undervisning på KMH sett exempel på mötet mellan 
lärling och mästare, båtbyggar-Gösta var ett annat exempel och i den 
akademiska miljön är förhållandet mellan doktorand och handledare ett 
liknande möte. 

367 Hammarén (1999) s 137

368 Se länken http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1385/prutt02/kursvarde-
ring02.html [2005-09-05]

369 I Teddy Brunius översättning från 1963 medger han att Diderots använd-
ning av det franska begreppsparet sentir och sensibilié används i olika 
betydelser i olika sammanhang. Jag vill använda begreppsparet känslig 
och känslomässig, känslosam. Det förra i betydelsen någon som lätt registre-
rar förändringar i omgivningen och det senare någon vars bedömningar 
grundas helt på känslor. Källa Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O223442 [2006-09-26]

370 Diderot (1990) s 21

371 I en artikel i DN 2005-12-24 ”Herr Montaigne kom på essän och är än 
dess suverän” citerar Jan Stolpe en i ressällskapet. ”Montaigne förmådde 
aldrig föra över den glädjen han själv kände till någon enda i sällskapet: 
de ville alla bara resa hem igen”. De förstod aldrig vad som drev honom. 

372 Diderot (1990) s 24

373 Lärare i början av sin undervisningskarriär upplever anspänningen före 
och utmattning efter ett undervisningspass. 

374 Diderot (1990) s 30 

375 A.a. s 41

376 A.a. s 56. 

377 A.a. s 57
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378 A.a. s 78

379 Platon (2003) Staten Bok III, Atlantis Stockholm s 398 a

380 Ordet teatern är besläktat med ordet theoria, vilket på grekiska betyder: 
se för dig själv.

381 Holub (1996) ”Om vänlighet”. Dialoger 37/1996 

382 Holub (1999) ”Maxwells demon eller Om kreativitet”. Dialoger 50–
51/1999.

383 Buttimer (1986) ”Kreativitet och miljö”. Dialoger 1/1986.

384 Här vill jag påminna om Bacons idoler.

385 De stora myterna, och berättelserna är exempel på människans strävan 
att skapa ordning. 

386 Det fi nns ett antal bilder som gör poäng av denna företeelse hos 
Wittgenstein (1998); ankan och haren, s 223 och framför allt Neckers 
kub i Tractatus Logico philosofi cus 5.5423 Wittgenstein (1992)

387 Kuhn kritiseras för att ha använt begreppet paradigm i en rad olika bety-
delser i sin analys vilket han också medger. Kritiken saknar dock bety-
delse i den här framställningen. 

388 Kuhn (1992) s 63

389 När en teknolog en gång frågade en matematiklärare vad n/1 egentligen 
stod för förklarade han att det är samma sak som 1/statsskulden när den 
var som störst under 1990-talet. Detta återberättades av en doktorand 
fl era år efter händelsen och visar analogiernas kraft att etsa sig fast i min-
net.

390 Den självklara attityden som utstrålar ”Lyssna på mig jag har något vik-
tigt att berätta”.

391 Stora mönster kan man varken uppfatta eller ha användning för ens om 
någon påpekar dem för en. Descartes menar att man inte ska ge noviser 
för komplicerade sammanhang, det förvirrar dem bara. Avhandling om 
metoden (1998) s 69

392 Hans Larsson menar att det endast är ett tränat öga som kan urskilja 
avlägsna likheter och arbeta analogiskt. Arbetet mot allt mer avlägsna 
likheter går å andra sidan mot allt väsentligare drag i det egna yrkeskun-
nandet, men det kräver ett skolat omdöme. Larsson (1966) s 79 ff.

393 Wittgenstein (1992b) s 47 ”Det förföriska i det kausala betraktelsesättet 
består i att det får en att säga: ”Naturligtvis – så måste det ha gått till”. 
Medan man borde tänka: det kan ha gått till så, och på många andra sätt 
också”. 

394 Berner, B. ”Konstruktionsarbete under 100 år” i I teknikens backspegel, 
Sundin, B (red.) s 269. 

395 Leijonacker citerad i Runeby (1976) s 171
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396 Runeby (1976) s 171

397 Klason, (1910) s XC

398 Runeby (1976) s 167

399 Berner (1987) s 270

400 Även laborationer som under motsvarande tid alltmer har förlorat sin 
experimentella prägel och mer och mer liknar kokboks recept. Martin 
Grimhedens Labben på fi ckan är just ett sådant exempel på den påhittighet 
som kombinerar en återerövring av laborationens idé med experimentell 
metodik och öppna experiment. Teknologen får disponera en låda med 
laborationsmaterial under hela kursens gång och hemma använda obe-
gränsad tid för att tillfredställa sin skaparkraft.

401 CDIO står för Conceive, Design, Implement and Operate technical 
systems. Det är ett försök att förnya ingenjörsutbildningen baserat på 
praktikens färdigheter. Försöket att närma sig praktiken sker den här 
gången genom en systemteoretisk ansats till de praktiska färdigheterna. 
CDIO-syllabus utgör en tretton sidor lång lista med färdigheter som 
ska specifi ceras med konkretiserade mål och kriterier för examination. 
Ett försök att införa några färdigheter som kommunikationsförmåga, 
projektledarskap och att arbeta i team i en kurs har stött på motstånd 
från många teknologer. Det har visat sig vara svårt att skriva tillräckligt 
specifi cerade kriterier för att bedömningen ska bli objektiv. Det krävdes 
alltid exempel för att fastställa innebörden i reglerna. Det har därför inte 
alltid varit problemfritt att låta teknologerna bedöma egna och kollegors 
insatser i projektkurser. CDIO-syllabus fi nns på följande länk www.cdio.
org 

402 Hammarén (1999) s 145 ff

403 Intervju med Sören Östlund om CDIO-programmet 2006-01-26. (Min 
kursivering). Sören Östlund har varit utsedd till Årets lärare två gånger 
vid KTH, 1995 och 1996

404 Uttalat vid ett kvalitetsseminarium, lett av Clas Wahlbin, före detta rek-
tor på Högskolan i Jönköping vid ett seminarium om ”Nästa generations 
utvärderingssystem”. 2006-01-19 

405 Ett japanskt kvalitetssystem som använts på Saab Scania. Ett annat före-
tag inom Saab-koncernen är Combitech Systems, de har tagit ett steg 
vidare från de systemteoretiska modellerna till exempel CMM och gått 
vidare till refl ekterande praxis. Exempel på den fi nns beskriven i kapitel 
två, Genomförande av dialogseminariet och kapitel åtta i mötet mellan 
Combitech Systems och författaren Einar Már Gudmundsson som är 
utförligt beskrivet i Hoberg (red.) (1998) Precision och improvisation och 
Komplexitetsmax (2006).

406 Leibniz, Wittgenstein och Göranzon har alla gjort denna resa.

407 Håkan Kullvén säger under seminarieserien att: ”Det intressanta inte är 
att defi niera eller inte defi niera ett begrepp utan att se i vilka samman-
hang det används och hur det används”. 
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408 Av hänsyn till de inblandade lärarna föredrar jag att inte namnge källan 
här.

409 Henrik Eriksson berättar om när han spelade i en orkester som dirigera-
des av Svetlanov. ”Han har mycket små rörelser. Ibland blir man inte ens 
inpetad av honom, men när man hade gjort sin lilla grej då fi ck man en 
instämmande blick och det räckte”. 

410 Tillberg (2005) Vård som konst : om yrkeskunnande i vård och omsorgsarbete. 
Licentiatavhandling

411 ”Uppfostran kan inte gå den kritiska forskningens väg. Ungdomen vill ha 
bilder för fantasin och för utbildningen av sina minnen”, säger Gadamer 
(1997) s 36.

412 Efter ett år som student på KTH började Henrik Eriksson sin lärarbana 
som artonåring 1960. Idag fyrtiosex år senare undervisar han i samma 
kurs. ”Och det är lika roligt”, säger han.

413 Canetti, citerad i Bergendal (2003) s 75

414 Descartes (1998) s 38

415 Sundin (1987) sid 328

416 För en mer omfattande diskussion av bildningsbegreppet se bl. a. 
Högskoleverkets publicerade rapporter http://hsv.se/kvalitet/bildning.4.7
cb94a2910b5ac8d55080008763.html [2006-12-08]

417 Bildningen har att göra med bild och förebild. Gadamer (1997) s 25

418 A.a. s 27. Här ser man hur skickligheten smälter samman med bland 
annat bildningen och estetiken.

419 Gadamer menar att inte heller takt inom humanvetenskaperna kan kallas 
för omedveten känsla utan det är en kunskapsart och tillika ett sätt att 
vara. Gadamer (1997) s 31. Ett exempel: en lärare som säger till teknolo-
gerna där även kvinnliga sådana är med ”en enkel ekvation till och med 
min fru kan lösa den”.

420 A.a. s 34. Detta fanns redan i motsättningen mellan skolans lärde och de 
vise. Sophia och phronésis [teoretiskt vs praktiskt förnuft]. Fostran: bil-
dandet av sensus communis närs icke av det sanna utan av det sannolika.

421 A.a. s 36

422 Vico citerad i Gadamer (1997) s 36

423 A.a. s 40

424 Enligt Schleiermacher i Gadamer (1997) s 122

425 A.a. s 47. Det handlar om regel och regelföljande som Wittgenstein 
behandlar utförligt och som jag på fl era ställen men främst i kapitel 4 
redogjorde för.

426 A.a. s 53. 

427 A.a. s 55
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428 A.a. s 25 Grammatiska regler är ett exempel på den förra instrumentella 
kunskapen och etik ett exempel på det senare.

429 Snow (1998) XLVII

430 A.a. s 79 f

431 Bergendal (2003) s 133 f 

432 Snow (1998) s LVI ff

433 Med sin bok Dialog om de två världssystemen är Galilei en av de mest 
lysande exemplen. Det saknas heller inte exempel på liknande männis-
kor i Sverige som förenar naturvetenskaplig stringens med humanistisk 
inlevelse: Lars Gårding, Georg Klein och Gunnar Bergendal är några av 
dem. 

434 ”Det vidsynta tänkesätt visas av en människa som, hur små hennes natur-
liga gåvor än må vara, höjer sig över omdömets subjektiva, privata 
betingelser, som så många andra är instängda i , och refl ekterar över sitt 
omdöme från en allmän ståndpunkt (som hon bara kan bestämma genom 
att inta andras ståndpunkt)”. Kant I. (1790/2003) Kritiken av omdömes-
kraften. Stockholm: Thales. s 153

435 Snow (1998) s LXI

436 A.a. s LXXI

437 A.a. s 100

438 Larsson, (1892/1997) s 7

439 A.a. s 14

440 Larsson (1899/1966) s 34 talar om grovlogik och fi nlogik. Det första är 
den appelativa och den andra associativa. ”Gångare, häst och krake har 
alla samma appelativa betydelse, men helt olika associativa innebörd” 
Grovlogiken är tillfredsställd bara man använder någon av dessa syno-
nymer, i estetiskt hänseende är de inte utbytbara. Logikern skulle vara 
tillfredsställd men den associativa innebörden är ibland bestämmande för 
den appelativa. 

441 Hans Larsson (1892/1997) s 41 menar att när vetenskapen är färdig med 
sitt arbete och fullkomligt behärskar sitt stoff knyter den  an till intuitio-
nen.

442 Aristoteles Den Nikomachiska etiken (1106b 21–23)

443 Två exempel skulle jag vilja ge på detta. Dels ett från Henrik Erikssons 
undervisning där några teknologer jag har talat med säger att han gör så 
att studieområdet ser så lätt ut och dels erfarenheter från dialogseminari-
et där deltagarna inspirerade av dialogen förändrade sina kurser praktiskt 
taget under dialogseminariets gång. 

444 Larsson (1997) s 55 

445 Medawar (1984) s 16, 33
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446 Larsson (1892/1997) s 6

447 A.a. s 33

448 I sin bok Intuition (1892/1997) s 34 ff återger Hans Larsson historien om 
hur bedömningen av två historiska arbeten, som underlag till en tjänst 
som historielärare, har bedömts. Den ena sökanden låter de enskilda 
händelserna framstå med konkret överskådlighet. Personligheter får en 
individuell prägel på ett sådant sätt att de för läsaren framstår tydligt och 
spännande och ger mersmak. Beskrivningen säger han ”tar en på utsikts-
höjder från vilka vi överskådligt kan blicka ut över händelsernas utveck-
ling och få en klar bild av dem. Vi kan vid läsningen klart förstå hur de 
samverkande enskildheterna utgör en tydlig drivfjäder för händelsernas 
utveckling”. Den andras text är korrekt men torr i sin framställning när 
den opersonligt lägger fram orsakssammanhangen. Den förmår inte i sin 
abstrakta utformning få läsaren att klart se vad som faktiskt orsakade 
händelserna. Han kan inte med sin noggranna utredning motivera hän-
delserna. 

 Bedömaren fann att de sökandes arbeten vara likvärdiga men lutade åt 
att det senare var ett bättre vetenskapligt arbete då det hade generalitet. 
Den språkliga skillnaden berörde han inte med ett ord inte den minsta 
antydan, säger Hans Larsson, utom att han i den avslutande anmärk-
ningen, gav författaren ett ”erkännande för den vackra form i vilken han 
hade klätt sitt arbete, ’ett vackert språksmycke’. ”Som om icke denna 
form vore arbetets väsentliga innehåll”, säger han.

 Hans Larsson gör oss varse den ibland vilseledande tudelningen mel-
lan form och innehåll. Det behöver inte vara en paradox om någon för 
oss hävdar att formen är allt och innehållet intet. Bedömaren av dessa 
historiska prestationer var inte vuxen uppgiften nog att han kunde se att 
det utöver vetenskapligheten fanns en konstfullhet som genom konkreta 
bilder förmådde skapa överskådlighet och intresse hos läsaren.

449 Under vårterminen 2006 gav Henrik Eriksson en kurs i Allmän Bildning 
för teknologer. http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1190/oldindex.
html 

450 En viktig aspekt i dialogseminariemetoden är att deltagarna övar sitt 
analogiska tänkande. Man övar sin förmåga att se analogier i allt mer 
avlägsna praxisområden som konst, litteratur och teater. Dessa analogier 
blir värdefulla när man förmår bortse från det som skiljer och koncentre-
rar sig på analoga mönster som med refl ektionen blir tydligare. 

451 Det är inte alltid lätt att våga möta den tystnad som följer efter frågan. 
Vissa noviser kan fortsätta ställa samma fråga om och om igen i nya ver-
sioner och till slut lär sig teknologerna att det inte blir någon tid till att 
svara. Henrik Artman ger en annan version på företeelsen ”det är svårt 
när man har något slags förslag på svar som man inte kan hålla inne med, 
framförallt när man är så ivrig som jag”, säger han.

452 Larsson (1892/1997) s 78

453 Nordenstam (2005) s 85
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454 Tillberg (red.) (2002) s 144 

455 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_
id=255169 [2006-05-16]

456 Pehrsson ”Musikalisk uppförandepraxis” i Dialoger, Tillberg (red.) (2002)

457 I Avhandling om metoden säger Descartes att ”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 
längre kunde anse dem som mina egna. Med anledning därav skulle jag 
gärna vilja be våra efterkommande att aldrig tro att något av det som 
man meddelar dem kommer från mig, när jag själv inte offentliggjort 
det”. Descartes (1998) s 73

458 Sedan 2003 står det skrivet i högskolelagen att teknologerna ska lära sig 
formulera problem men det har hittills inte i någon större omfattning 
sipprat ner till undervisningsgolvet och fått någon konkret mening. I 
Högskolelagen kap 1 §8 står det att studenterna ska utveckla ”förmåga 
att självständigt urskilja, formulera och lösa problem”.

459 På vilket sätt kan en icke skolad lekman tillföra Ann Wallström eller Clas 
Pehrson något som får deras musikutövning att bli bättre när det sitter 
elever med fl era års utbildning bakom sig och som måste kämpa för att 
omfatta och utföra de musikaliska instruktioner de får. Exemplen med 
två recensioner av Biondis konsert från en skolad barockmusiker och en 
lekman i första kapitlet talar sitt tydliga språk. 

460 Schön (1983) s 31

461 Emsheimer m.fl . (2005) s 6

462 A.a. s 188

463 A.a. s 31

464 Descartes (1998) s 76

465 Janik (1991) s 42 

466 I boken Minnena ser mig, skriver författaren Thomas Tranströmer på 
s 40: ”Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina års-
ringar. Det är summan av dem som är ’jag’. Spegeln ser bara mitt senaste 
ansikte, jag känner dem alla”.

467 Tillberg (red.) (2002) s 223

468 På KTH ägde praxisstudierna rum under våren 2004 och på KMH under 
hösten 2004

469 Gadamer (1997) s 150 f

470 A.a. s 153

471 Kristensson Ugglas ”Tolkningens metamorfoser i hermeneutikens tidsål-
der” i Text och existens. Selander & Ödman, (2005)
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472 A.a. s 29

473 A.a. s 31

474 A.a. s 32

475 A.a. s 32

476 Gadamer (1997) s 130

477 Vi anser det vara befogat att fråga vad folk menar när de säger konst, 
demokrati eller samförstånd. Men våra frågor upphör inte ens när vi 
kommer till ord som ”röd” eller ”mörk”, säger Wittgenstein (1998) § 87.

478 Gadamer (1997) s 142

479 A.a. s 127

480 Hoffmann, R. ”The metaphor, unchained”. American scientist, volume 94 
September–October 2006

481 Begreppet kräsen, är ett centralt begrepp i Perbys avhandling (1995) 
s 222.

482 Studenternas känsla för kvalitet är ingenting som de direkt undervisas 
i utan något som de lär sig genom att se lärarens minspel, kroppsspråk 
och förhållningssätt till spelstilar. Vi såg exempel på det tidigare när Ann 
Wallström berättade för studenterna om fransk och italiensk spelstil i 
barockmusik. Den italienska spelstilen är en stil som frossar i kaskader av 
ljuderuptioner (och dålig smak) till skillnad från den sparsmakade fran-
ska stilen, menade hon.

483 Vid en föreläsning på KTH hösten 2002 hävdade Marvin Minsky, en av 
Artifi ciell Intelligensens (AI) förgrundsgestalter att inte bara mänsklig 
kunskap kan överföras till datorer utan även mänskliga känslor och erfa-
renheten. Han kunde däremot inte förklara hur det kommer sig att en 
skicklig hantverkare som Stradivarius som byggde över 600 fi oler under 
sitt verksamma liv, inte byggde två som såg likadana ut. Alltid fanns det 
något nytt som han ändrade till nästa fi ol. Några av de bästa fi olerna 
byggde han dessutom vid hög ålder. Han var verksam intill sin död 92 år 
gammal. Faber (2004) 

484 Märk väl att detta var en nyhet för de studenter som gick på KMH i års-
kurs tre och fyra och var specialiserade på barockmusiken.

485 Han använder sig av metaforen världens bok som är skriven på matema-
tikens språk. Den kan vi bara tyda om vi har lärt oss det språket menar 
han. Galilei, Chauviré (red.) (1979) L’essayeur de Galilée s 141

486 Ginzburg är historiker och använde sig av metoden när han skrev sina 
böcker Osten och maskarna, The judge and the historian och History, rhetoric 
and proof.

487 Utan kännedom om traditionen är det praktiskt taget omöjligt att kunna 
avgöra vad som är original och vad som är kopia. Ett resonemang vi kän-
ner igen från förmågan att bedöma skickligheten och som jag behandlade 
i tidigare kapitel.
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488 Ginzburg (1989) s 9

489 A.a. s 14

490 Nordenstam, (2005) s 95 ff

491 Nordenstam, (1978), Ideologi och systemutveckling. Lund: Studentlitteratur. 
s 98 ff

492 Den expertgrupp som anlitas av KTH 2006-02-14 för att arbeta med 
kvalitetssäkring CMM hör ihop med denna kategori. Erfarenheter från 
ett ledande bilföretag ska genomföras på en högskola. Dessa experter 
talade om behovet av att man också bryr sig om värderingar om man 
vill utveckla kvaliteten i undervisningen. Den modell de hänvisar till är 
Newtons metod. Genom att fastställa principer, utveckla metoder och 
sedan utvärdera. Om det fi nns någon ansats som helt bygger på veten-
skaplig kunskap som utesluter känslor och värderingar så kan Newtons 
Philosophiae Naturalis Principa Mathematica som experterna refererar till, 
sägas vara ett exempel på den.

493 Taylor, Principles of Scientifi c management (1911/1998) 

494 Detta är likt men skiljer sig från aktionsforskning i den betydelsen att 
det här inte är fråga om att genomföra en förändring enligt givna mål. 
”Det gäller att medverka till att lägga betingelserna till rätta för en själv-
förändringsprocess på längre sikt” Jämför resonemanget om ”forskarens 
olika roller” ovan.

495 Denna ansats som bygger på den hermeneutiska traditionen är den som 
ligger till grund för dialogseminariemetoden vilken är den huvudsak-
liga metoden i denna fallstudie. Den hermeneutiska cirkeln bygger på 
förståelsen av att delen och helheten är beroende av varandra. För att 
riktigt förstå en strof i en dikt måste man förstå hela dikten och för att 
förstå dikten måste man förstå diktaren och den tid och omständigheter 
under vilka dikten har tillkommit. Den andra grundpelaren i hermeneu-
tiken innebär att om man vill förstå de problem som idag fi nns inom 
en viss yrkesutövning så måste man gå tillbaka till historien och för-
söka hitta rötterna till hur dessa problem har utvecklats och vuxit fram. 
Nordenstam i Göranzon (red.) (1978) s 103

496 Nordenstam i Herr Bos akademi, Dialoger 58–59 (2001) s 75

497 Många kan vittna om den utvidgade förståelse man ibland får när man 
efter några år läser om en bok inom ens eget yrkesområde.

498 Galilei (1993) s 228
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