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Förord

Denna studie är något som växt fram under ett antal år. Jag blev medveten 
om forskningsområdet då jag började arbeta på Combitech Systems år 
2000. Combitech hade då arbetat tillsammans med Yrkeskunnande och 
Teknologi och Bo Göranzon  på KTH om att få fram en metod (metoder) 
för att ha något för dem som passerat stadiet att »gå på kurs«. Jag arbetade 
då hos Bo Hagerf  på Stockholmskontoret av Combitech Systems och han 
ansåg att jag hade rätt inställning och intresse för denna typ av forskning. 
Så han såg till att jag kom iväg på utbildningen med namnet Steg 2. Denna 
utbildning var en utbildning i kunskapsteori och dialogseminariemetoden. 
Efter denna utbildning insåg jag att det i kontakten med Bo Göranzon och 
Maria Hammarén  fanns mer att hämta och jag blev knuten till Forskarsko-
lan på Yrkeskunnande och Teknologi.

Genom samarbetet med Bo Göranzon  och Maria Hammarén , och 
senare också med Lars Mouwitz , som jag kom i kontakt med under arbetet 
med Det matematiska kulturarvet, har det arbete som här presenteras vuxit 
fram. Det har inte varit en resa som gått spikrakt fram. Jag började inte 
med forskningsfrågan för att sedan söka svaren och skriva ned resultaten. 
Det har snarare varit en resa i utforskande av olika infallsvinklar och 
sökande bland olika förhållningssätt.

Erfarenhetsexemplet, som jag själv varit med om, var för mig så starkt 
att det först nu, i samband med att jag formulerade det för denna uppsats, 
varit tillgängligt för mig. Jag har alltså inte kunnat ta tag i det tidigare. 
Men med hjälp av de metoder och verktyg som nu fi nns på min repertoar 
genom arbetet med uppsatsen har jag kunnat ta mig an denna erfarenhet. 
Och förmodligen är den rumsliga tiden inte obetydlig när man kan ta tag 
i starka händelser.



Många personer och företag har ställt upp för mig under arbetets gång. 
Mitt första tack går till Bo Göranzon , min handledare, som jag uppfattar 
har förstått mina intentioner, då andra kanske tyckt att jag varit ute och 
cyklat. Tack för inspirationen Bo! Vidare Maria Hammarén  som genom 
sitt stora språkliga kunnande och långa erfarenhet av tekniska texter samt 
genom sin blotta närvaro har varit till stor hjälp. Tack Maria för många 
intressanta och spännande samtalsutfl ykter. Lars Mouwitz  – du har på ett 
lugnt och metodiskt sätt fått mig att se samband som jag tidigare inte såg. 
Ett tack måste riktas till Bo Hagerf  som fi ck in mig på spåret. Vi arbetade 
tillsammans även innan jag kom till Combitech Systems och på något sätt 
tänker vi lika.

Fler som ska tackas för stöd är givetvis min familj, Eva och Sofi a som 
stått ut med arbetet. Supportrar har också varit min mor och far, Ulla och 
Sievert.

Eftersom arbetsmarknaden varit lite turbulent under den period då 
uppsatsen arbetats fram, vill jag rikta uppmärksamheten mot fyra företag 
och organisationer som ställt upp och hjälpt mig: Combitech Systems, Jay-
bis, Scania och Regeringens matematikdelegation. Utan dessa fyra skulle 
detta arbete inte ha kunnat genomföras.

Arbetet har genomförts på KTH, Yrkeskunnande och teknologi i Fors-
karskolan, vilket har varit en fantastiskt inspirerande och utbildande miljö 
och alla deltagarna där förtjänar också ett stort tack för stöd med ifråga-
sättande och konstruktiv kritik. Adrian, Lotta, Peter, Johan, Niklas, Mats, 
Dan, Göran, Jan, Elisabeth, Kristina, Lotta, Clas, Anders, Karin, Roland, 
Sven. Har jag glömt någon så tack ändå, det är inte medvetet.

Detta har varit en mycket spännande och lärorik resa och jag hoppas att 
denna uppsats kan hjälpa några på traven att få upp ögonen för ämnet.

Huddinge 21 februari 2008

Gunnar Berg 
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Inledning

I denna uppsats arbetas med en triplett1, nämligen förståelse – tolkning – 
bildning. Eller egentligen är det nog en beskrivning av att lära sig ta tag i 
ett egenupplevt »misslyckande«. Vad kan jag lära av det och vad kan jag 
förmedla så att andra kan lära sig av min upplevelse och att lära av sina 
egna upplevelser – erfarenheter. Upplevelser blir inte erfarenheter med 
automatik, de måste bearbetas. Och erfarenheter blir inte med automatik 
kunskap, de måste refl ekteras över.

Kravställning är ett spännande område, jag använder mig av detta som 
exempel i hela uppsatsen, då detta var vad mitt »misslyckande« handlade 
om, men det ska endast ses som ett exempel. Vid första anblicken kan det 
te sig väldigt enkelt att tala om krav, tala om för någon vad du vill ha gjort. 
Vari ligger svårigheten? Kanske kommer man på att jag nog inte har talat 
om allt som jag vill ha gjort men det är bara att komplettera med det som 
saknas, jag vet vad jag vill ha gjort. Men kan jag förmedla det? Vårt verbala 
språk öppnar för tolkningar och att verbalspråkligt beskriva krav är mycket 
vanligt. Detta medför att det jag tycker är en entydig kravspecifi kation inte 
alls behöver vara entydig för någon annan, eller kanske ännu värre: den är 
entydig för någon annan men denna person har inte gjort samma tolkning 
som jag. Alltså har vi ett problem. Ingen har gjort fel – båda har gjort rätt, 
de har till och med (kanske) pratat ihop sig, men resultatet stämmer ändå 
inte med det förväntade.

1 Ordet triplett använder jag som en utökning av ordet dubblett till tre enheter. Om man slår 
upp ordet dubblett får man: »dubblett dubbletten dubbletter subst. dubbelexemplar; lägen-
het med två (sammanhängande) rum«. När jag läste i Uppsala kallades en lägenhet med tre 
studentrum och gemensamt kök för triplett, därav min lite mer generella användning.
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Detta är inte en helt ovanlig situation i systemutveckling, det är till 
och med så att detta är mer regel än undantag. Vad detta beror på kan 
det fi nnas många tankar om, men en måste vara att tron på specifi katio-
ner är oerhört stor inom utvecklingsorganisationer. I och för sig fi nns 
det metoder, och som exempel kan nämnas så kallade lättrörliga, som 
fokuserar mycket på att kunden – kravägaren – ska fi nnas med hela tiden 
och prioritera och specifi cera under hela projektets löptid. Detta är bland 
annat ett försök till att angripa problemet. Ändå tror jag att det fortfarande 
(kan) blir problem i tolkningen. Men problemen kanske kan bli mindre. 
Faktorer som påverkar är ofta av andra karaktärer, det kan vara kulturella 
skillnader, språkliga barriärer, traditioner, djupt rotade företagskulturer, 
förväntningar och andra typer av mjuka värden.

Vad jag i detta arbete försöker framhålla är att dels väcka insikten om att 
dessa problem existerar, dels presentera lite om varför de existerar, samt 
ge några ingångar för att angripa problemen. Detta leder inte till att det i 
slutet fi nns ett kapitel som heter – Så här skriver du en exakt kravspecifi -
kation som alla förstår – det går nämligen inte. Men om det nu hade gått 
att skriva en sådan specifi kation så hade i alla fall inte slutkapitlet hetat 
så, för detta arbete handlar inte om krav i den meningen utan om något 
allmängiltigare, som vi här kan kalla för mänsklig kommunikation.

De texter och material jag jobbar med är spridda över vida områden i 
både tid, rum och ämne. Det vill säga jag plockar fram hela bokhyllan och 
öppnar upp den på mitt arbetsbord och väljer där helt fritt ur det som jag 
tycker mig behöva. Det låter kanske lite ambitiöst eller rent av felaktigt 
att använda texterna fritt ur sin kontext och sammansmälta dem till något 
nytt.

För mig är denna metod, att välja fritt ur det jag ser mig behöva, kraft-
full och framgångsrik och för att peka ut att jag inte är ensam om denna 
metod kommer här ett citat ifrån Paul Ricœur . Han skriver i förordet till 
sin bok Minne, historia, glömska:

»Ännu en anmärkning: jag åberopar och citerar ofta författare som till-
hör olika epoker, men jag ger ingen historisk redovisning av problemet. 
Jag åberopar den ene eller den andre författaren alltefter argumentatio-
nens krav, utan kronologisk hänsyn. Denna rätt förefaller mig vara en 
rätt som tillkommer varje läsare inför vilken alla böcker samtidigt ligger 
uppslagna.«2

I referenslistan i slutet har jag, givetvis, tagit upp de verk som refereras 

2 Ricœur , s. 35
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men jag har också tagit med en del verk som inte fi nns direkt refererade 
i texten. Detta för att i många av dessa icke direkt refererade verk fi nns 
många indirekta infl uenser. Till exempel något jag har läst, påverkats av, 
men ändå inte citerat ur eller som satt direkta spår i texten, utan som mera 
har gett allmänt underlag till texten och förståelsen. 

En metod som jag också använder är att jag citerar friskt, och ibland 
långt. De långa citaten tycker jag verkligen tillför något. Författare och 
konstnärer som har formulerat något kan oftast inte bara kortas ned till 
en mening och ge den infl uens jag eftersträvar. Många av de konstnärliga 
texterna lever i ett i texten inbyggt paradigm, som är svårfångat. Inte hel-
ler är det görligt och ger rätt effekt att skriva om en välformulerad text till 
en kort sammanfattning.

Skriva av, citera, läsa långsamt är viktigt för den som vill skaffa sig 
material till ett analogiskt tänkande. Karl Kraus kvalifi cerar läsandet som 
kreativ akt genom att lyfta fram vikten av att hitta de träffande citaten. 
Detta går på tvären mot alla rekommendationer i konsten att lära sig 
skriva, där citerandet ofta är en dödssynd. Kraus igen: – Citatet en kraft: 
inte att bevara, utan att rena, lösgöra från sitt sammanhang, bryta ned; 
den enda kraft som ännu ger hopp om att något ska överleva denna epok 
– därför att det har brutits ut ur den.3

!

Dialogseminariet, Dialogseminariemetoden och tidskriften

Statliga utredningar har bedrivits på diverse sätt, men aldrig haft ett dia-
logseminarium som kunskapskälla. Men detta hade en del av Regeringens 
matematikdelegations utredning. Det var Det matematiska kulturarvet som 
genomfördes på Dramaten. Jag låter materialet från Det matematiska kultur-
arvet arbeta på mina upplevelser, »misslyckandet« som beskrivs i första 
kapitlet och koppla ihop det mot tripletten förståelse – tolkning – bild-
ning. Det är dock inte bara materialet från Det matematiska kulturarvet jag 
låter arbeta på mina upplevelser utan det är alla material jag anför: Gali-
leo Galilei , Gombrowicz  för att nämna några. Texterna som jag använder 
från Det matematiska kulturarvet, fi nns samlade i ett nummer av tidskriften 
Dialoger.4 Jag låter dem arbeta mot min upplevelse och även utöka med 
exempel och kopplingar kring tripletten förståelse – tolkning – bildning. 

Vissa delar kommer att röra sig kring utbildning – tradering av förstå-

3 Jämför Göranzon 2001, s. 148, jämför även med Göranzon 2001. s. 169

4 Det matematiska



else och kunskap. Vissa delar kommer att röra sig kring »formen« – vad 
är form vid gestaltning och utförande? Hur påverkar formen dialogsemi-
nariet och dialogseminariemetoden? Detta görs bland annat via Gombro-
wicz .

Ett gestaltande tar sig också upp till ett kapitel i denna uppsats, näm-
ligen en konstruerad dialog ur Dialog om de två världssystemen av Galileo 
Galilei . Denna dialog är konstruerad precis som en dialog som framfördes 
på Dramaten i Det matematiska kulturarvet. (Dialogen som framfördes på 
Dramaten fi nns med som bilaga då den inte tidigare fi nns publicerad.) Att 
gestalta, att ge form, kan ses som en del av den metod jag använder, och 
förordar, för bearbetning. Annars skulle jag vilja beskriva min metod som 
Galileis metod, skriv om ett tema men tillåt utvikningar och låt dessa ta 
ut svängarna friskt.

Så långt inledningen. Nu till det verkliga materialet, och som Wittgen-
stein  säger: »Vad också läsaren kan, överlåt åt läsaren«.5

5 Wittgenstein , s. 89
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Kapitel 1

Dilemma

var jag
en trasig teve
skulle jag säkert
orsaka fl er störningar
i ert liv1

(Einar Màr Gu∂mundsson)

Apollo 8 startade 21/12 1968 och landade 27/12 1968.
Den julen, 1968, satt jag som klistrad vid TV:n vid alla nyhetssänd-

ningar. Då var det fortfarande svart-vit TV. Det som var så spännande var 
att man för första gången skulle runda månen med en bemannad raket, 
Apollo 8. Jag kommer speciellt ihåg julafton. Vi var hemma hos några av 
mina kusiner i Årsta. Till och med under julmiddagen var det självklart att 
man skulle gå för att titta på hur det gick med rymdfärden. Det var något 
väldigt stort och spännande när man var 8 år gammal. Upplevelsen har 
nog alltid funnits kvar hos mig. Rymden är spännande och lockande.

Ytterligare en stark upplevelse var 
när månlandaren senare skulle starta 
från månen, hem till jorden, vid den 
första månlandningen (Apollo 11, 20/7 
1969). Astronauterna hade placerat en 
kamera på månen som fi lmade starten. 
Det som bland annat höjde spänningen 
var klockan som räknade ner till 00:00 
inför starten. Men när klockan sedan 
visade 00:00 hände inget. Man höll 

1 Gu∂mundsson  , s. 7
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andan. Sju sekunder senare startade farkosten. Det vi trodde var ett fel var 
bara den fördröjning som sker genom att det tar sju sekunder för signalen 
att nå jorden. Så bilden vi såg var sju sekunder gammal. Rymden är spän-
nande och lockande.

Uppdraget

Jag lockades över till konsultbolaget Combitech Systems genom löftet att 
jag skulle få ett konsultuppdrag på Rymdbolaget (SSC – Swedish Space 
Corporation) som mjukvaruarkitekt2 för en ny månsond,3 som skulle 
utvecklas i Sverige. 

En månsond skulle alltså utvecklas i Sverige, och jag skulle få vara med.
Denna sonds primära uppgift var att prova en typ av motor, en jon-

motor. En jonmotor är, förenklat, en motor som kan gå länge på en liten 
mängd bränsle, men som också ger väldigt liten dragkraft, så det tar väl-
digt lång tid att åka dit man ska. Dock kan man färdas väldigt långt.

Uppdragsgivare för detta projekt var ESA (Europeiska rymdstyrelsen – 
European Space Agency). ESA hade beställt utvecklingen av sonden från 
SSC som i sin tur kontrakterat mig via Combitech Systems som mjuk-
varuarkitekt för projektet.

Entusiasm och insikt

Jag skulle alltså gå in som mjukvaruarkitekt för detta utmanande utveck-
lingsprojekt och SSC hade redan en projektledare för mjukvaruutveck-
lingen på plats. Han hade under något års tid arbetat med att förstå och ta 
fram kravbilden och brutit ned detta till en kravspecifi kation. Kravspecifi -
kationen omfattade inte enbart mjukvaran för sonden utan hela projektet. 
Hårdvara, solpaneler, kommunikation, … med mera med mera. Mjukva-
ran var endast ett kapitel. Detta kapitel skulle vara färdigt och nedbrutet 
när jag skulle komma in och börja arbeta. Combitech Systems och jag gick 
alltså in i projektet med uppfattningen att vårt uppdrag var att imple-
mentera det som stod i kravspecifi kationen. Givetvis insåg vi (jag) att det 
skulle behövas kommunikation och förtydliganden och troligen utbyte av 

2 Jag kommer genomgående att använda ordet mjukvara för programvara, orden är synonyma, 
men jag har valt mjukvara. Detta är alltså de program som exekverar (kör) i en dator. Med 
mjukvaruarkitektur menar jag en struktur för att bygga mjukvara. Detta för att underlätta för 
programmerarna och även för till exempel framtida underhåll.

3 En rymdsond är en rymdfarkost som skickas iväg till en planet eller måne. En månsond är 
alltså en rymdfarkost som skickas iväg till vår måne. Detta till skillnad från en satellit som 
kretsar kring en planet, vanligen jorden.
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vissa krav, men på det stora hela skulle kravbilden vara klar.
Det skulle bara vara en formell punkt kvar – jag och mjukvaruprojekt-

ledaren skulle åka ned till ESA och stämma av några punkter i den lägsta 
nivån på kravnedbrytningen. Jag (och bakom mig Combitech Systems) 
antog alltså att det SSC sa om kravspecifi kationen var korrekt, den var 
till 98 procent färdig. (Vad 98 procent betyder kan man undra över, men 
i detta fall betyder det att kravspecifi kationen var färdig så långt att det 
defi nitivt gick att börja arbeta efter den – annars är detta mått inte så lätt 
att defi niera och mäta.) Detta var alldeles i början av mitt uppdrag.

Att Combitech Systems engagerades för detta uppdrag var bland annat 
för att vi skulle hjälpa till att ta in nya utvecklingsmetoder och verktyg till 
SSC. Alltså inte för att vi hade speciell domänkunskap för utveckling inom 
rymdindustrin med alla de kunskaper det innebär. Här kan också nämnas 
att domänkunskap inte behöver vara entydig i vilken domän som åsyftas, 
de domäner vi hade kunskap om, och som vi fi ck utvecklingsuppdraget 
på var inbyggda realtidssystem och modern utveckling. Detta med olika 
domänkunskaper för tankarna till att det förmodligen fi nns ett antal olika 
praktiker inom mjukvaruutveckling och dessa är inte på något sätt utbyt-
bara. Mjukvaruutvecklare använder samma typ av verktyg för att göra helt 
olika tillämpningar, men för det behöver inte den som använder verktygen 
förstå och kunna göra bra insatser inom olika praktiker. Både en kock och 
en snickare använder kniv men de kan inte byta arbetsuppgifter med varan-
dra. Detsamma gäller för mjukvaruutvecklare inom olika praktiker, de kan 
inte byta arbetsuppgifter bara för de behärskar samma verktyg. Detta är ett 
försummat problem och insikten hade säkert varit till hjälp för oss när vi 
bemannade projektet.

Det var alltså ett uttalat krav från SSC, att vi, Combitech, skulle använda till 
exempel objektorientering, UML4, ObjectTime – ett design- och kodgenere-
rande verktyg, operativsystem och iterativ utveckling. (Se förklaringsruta 1).

Detta kan låta som självklara val idag, men då var det nytt – i alla fall för 
rymdindustrin. Att köra med ett operativsystem i botten låter till exempel 
inte så kontroversiellt. Tidigare projekt hade utvecklats enligt en väldigt 
strikt vattenfallsmodell (PSS-05). (Se förklaringsruta 2).

Och kodningen av mjukvaran, hade till stor del hittills bestått i att 
handkoda i assembler.5 

4 UML: Unifi ed Modeling Language. Ett grafi skt språk för att beskriva hur ett (data) system ska 
byggas.

5 Assembler är den lägsta hanterbara nivån av programmering. Man programmerar 
direkt med instruktioner som datorn kan exekvera. Detta i motsats till då man skriver 
i högnivåspråk som är lättare att förstå och beskriva funktioner i. Högnivåspråk kan 
vara C, C++, Java, till exempel.



Combitech hade inte kunskap om PSS-05, med ett undantag – vi hade en 
person som tidigare hade arbetat på SAAB Space och kunde ge oss ett visst 
stöd, men han var inte del av vårt utvecklingsteam i Stockholm. Vi, jag och 
Combitech Systems, skulle nu alltså genomföra detta projekt med hjälp 
av de senaste utvecklingsmodellerna, verktygen och metoderna. Projektet 
skulle genomföras med objektorienterad utveckling, iterativ utveckling 
och så vidare. Detta stämde inte ihop med traditionen med vattenfalls-
modellen och assemblerkodningen.

Mjukvaruprojektledaren och jag åkte till ESA i Holland för att träffa vår 
motpart, uppdragsgivare – kravställarna. Då skulle vi fastställa kravspecifi -
kationen och hur kraven var nedbrutna, det vill säga »bara« ordna till de 
sista detaljerna – som vi trodde.

De förberedelser som ESA gjort inför mötet var att ett antal av deras 
experter hade granskat de olika delarna av de nedbrutna kraven, som de 
fått sig tillsända på förhand. Med kraven menas här endast den del som 
avsåg mjukvaran och då även undantaget den del som skulle hantera navi-
geringen av månsonden. Navigeringsmjukvaran innehåller bland annat 
navigeringsalgoritmer och deras implementation. Denna mjukvara togs 
fram av ett team som är experter på rymdnavigering hos SSC.

Vi hade avsatt två dagar till detta besök hos ESA – gott om tid trodde 

Krav

Design

Implementation

Verifiering

Underhåll

Iteration 1 Iteration 3Iteration 2

Iterativ utveckling kan beskrivas som att man utvecklar i många små steg, 
iterationer, för att få fram helheten. Varje iteration ska producera något 
användbart och genom att man hela tiden passerar alla faser i utvecklingen 
kan man lättare styra så att man hamnar mer rätt vid målet. 
Se schematisk bild nedan.

Förklaringsruta 1



vi. Det visade sig dock att de frågor och protokoll som skrivits om vår 
kravspecifi kation av ESA: s experter var minst lika omfattande som hela 
vår kravspecifi kation. Alltså skulle vi ha kunnat sitta där och diskutera och 
resonera i många dagar om kravspecifi kationen och den nedbrytning av 
kraven som vi redovisade i kravspecifi kationen.

Hur skulle då denna granskning och genomgång av kravspecifi katio-
nen gå till? Genomgången av kravspecifi kationen skulle gå till enligt föl-
jande. ESA: s sammanhållande, mjukvaruprojektledaren och jag, kallade 
in experterna som granskat de olika delarna, en efter en för att de skulle 
ge sina synpunkter och vi skulle fastslå vad som skulle justeras eller om 
det var bra som det var. Men detta blev efter en stund helt ohållbart. Det 
tog för mycket tid och det var för stora skillnader mellan vad vi presente-
rade som våra krav och vad man hade förväntat sig. Det blev diskussion 
och resonemang om i stort sett varje krav. Antal krav på lägsta nivån var 
omkring 1000.

En annan del av detta möte bestod i att SSC: s expert på rymdnavige-

Krav

Design

Implementation

Verifiering

Underhåll

Vattenfallsmodellen är en modell som säger att varje fas i utvecklingen måste 
vara helt färdig innan nästa fas kan eller får påbörjas. Till exempel ska 
kravspecifikationerna vara färdiga och godkända innan systemkonstruktionen 
får påbörjas. Systemkonstruktionsfasen ska sedan vara färdig innan testfasen 
påbörjas och så vidare. Detta är mycket förenklat. 
Se även nedanstående illustration.

Framåtskridande går alltså från överst till vänster ner till nederst 
till höger, som ett ”vattenfall”.

Förklaringsruta 2
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ring kom till Holland och hade med sin del av kravspecifi kationen. Jag och 
mjukvaruprojektledaren, satt med under denna genomgång och hörde hur 
vår, SSC: s, expert och deras, ESA: s, expert på ett smidigt och effektivt sätt 
gick igenom den delen av kravspecifi kationen. De talade på något sätt med 
varandra och använde samma språk. Det var en viktig skillnad mot när vi 
talade med våra motparter. Vi och dem pratade förbi varandra och talade 
olika språk (tolkningsmässigt). Det var den känslan som infann sig.

Redan i detta tidiga skede av projektet kunde noteras att det fanns 
missuppfattningar inbyggda i kommunikationen. På mötena fanns en, på 
något sätt, inbyggd icke-förståelse mellan deltagarna, kanske en vi-och-
dem-relation, men troligare är att värderingarna gick isär och tolkningarna 
skiljde sig mellan parterna.

Resultatet av mötena, för vår del, blev att vi fi ck åka hem och fortsätta 
arbeta med nedbrytningen av kraven och framtagandet av vår kravspecifi -
kation. Detta för att tillfredsställa uppdragsgivarna och få starttillstånd för 
att börja designa mjukvaran, allt enligt vattenfallsmodellen.

Översättningen mellan ESA: s modell för utveckling och den modell 
SSC och Combitech ville använda att utveckla med, var inte gjord eller 
fastställd. Tillbaka till ruta ett, samt en försening redan i starten, och 
designers var redan på väg in.

Uppbyggnad och kulturer

Någon tid efter besöket hos ESA i Holland kom nästa besked, projektle-
daren för mjukvara lämnade in sin avskedsansökan. Då blev jag tillfrågad 
om jag ville axla den rollen och ta över mjukvaruprojektet. Jag tackade ja. 
Ett av de dilemman som då uppstod var att projektledaren, som slutade, 
hade hela kravspecifi kationen i huvudet och kunde läsa vad som stod där, 
det var han som skrivit den under något års tid. Vi kunde självklart läsa 
vad som stod i texten – den verkliga utmaningen var att verkligen läsa vad 
som stod i texten. Combitechs projektteam kom ännu längre bort från 
uppdragsgivarens språk.

Att ta över en text är inte så enkelt som att man får texten som den är 
skriven, av den som behärskar texten. Den verkliga utmaningen ligger i 
att ta över den, i många fall, dolda undertexten. Detta är inte en enkel 
uppgift. Om man är medveten om detta, kan det fi nnas sätt att angripa 
tolkningsdilemmat. Är man som i det beskrivna fallet naiv nog att tro 
att det som fi nns nedskrivet tolkas på samma sätt av alla parter, inbjuder 
detta till, att som i vårt fall, förstärka icke-förståelsen mellan parterna. För 
att det ska vara möjligt att ta över en text, på det enkla sättet att texten 
verkligen innehåller all information, så skulle »drömmen om det exakta 
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språket« vara en förutsättning. (Se förklaringsruta 3). Alla tolkar en text 
exakt lika. Nu är detta inte en idé som är genomförbar och därför så är 
det en reell utmaning att ta över en text. Det här är en av de centrala och 
viktiga insikterna i denna studie.
En annan faktor var att i stort sett hela ESA: s projektorganisation var ita-
lienare, och jag var inte förberedd på hur de arbetar i en situation som den 
som uppkom. Jag var nog väldigt oförberedd och svensk i mitt angrepps-
sätt. Jag förstod inte, eller insåg inte att det fanns en kulturell skillnad 

som skulle komma att påverka arbetsklimatet på många sätt. Klyftan (eller 
sprickan) mellan kulturerna var mycket större än jag förstod. Det fanns en 
svensk i ESA: s organisation och när han gick in och var med på möten 
gick det något bättre. Han förstod alltså vår kulturella bakgrund och vårt 
kroppsspråk. Därför spelade vi på samma plan med samma regler. Något 
som vi också fi ck en känsla av, var att ESA: s medarbetare alltid måste visa 
sig bättre än oss inför varandra, de var antagligen i behov av att visa upp 
sig för att komma vidare i sin karriär inte bara genom sina expertkunska-
per utan också i sitt uppträdande och agerande mot en underleverantör. 
Vi agerade inte på det sättet, så även i kroppsspråken talade ESA: s orga-
nisation och vi förbi varandra.

Projektet byggdes upp i en bra takt, vi plockade in fl er och fl er perso-
ner och fyllde rollerna: arkitekt, confi guration manager, testledare och 
utvecklare. Detta trots att vi inte hade en godkänd kravspecifi kation. Alla 
dessa personer kom från Combitech Systems. Ett bra team byggdes upp. 
Vi körde alltså igång med designen utan att ha en signerad och helt färdig 
kravspecifi kation, men den var tillräcklig för att kunna köra igång. Det 
fanns i detta läge inte tid att vänta på att få ett godkännande på hela krav-
specifi kationen, vi var tvungna att komma igång. Det var vår bedömning. 
Vi gjorde alltså avsteg från vår ålagda vattenfallsmodell.

Parallellt med mjukvaruutvecklingen pågick hårdvaruutvecklingen. 
Detta innebar att allt pågick samtidigt. Vi visste alltså inte med säkerhet 
hur hårdvaran såg ut som vi skulle exekvera på. Processorarkitektur och 
liknande var klart men inte detaljerna. Detta är i och för sig inte unikt 

Förklaringsruta 3

»Drömmen om det exakta språket« är en ide som bland annat har hållits 
högt av de logiska positivisterna. Idén innebär i korthet att alla begrepp 
är exakt beskrivna och defi nierade och att de är fria från tolkningsmöj-
ligheter.
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eller ens speciellt för detta projekt, det är till och med mycket vanligt vid 
nyutveckling av system. Så har det varit i projekt jag drivit och arbetat i för 
SAAB, Bofors, Ericsson med fl era. Ett sätt att hantera detta är att arbeta 
oerhört nära hårdvarugruppen med den del av mjukvarugruppen som är 
direkt beroende av hur hårdvaran ser ut. Detta fungerar oftast mycket 
bra, båda sidor har behov av samarbetet. Mjukvaruutvecklarna behöver 
samarbetet för att de behöver något att exekvera på och hårdvarugruppen 
för att de behöver mjukvara att testa med. Det som ofta används, och även 
här hos SSC, är att man köper in en hårdvara som har grundfunktionerna 
klara och som man kan köra stora delar av mjukvaran på. Speciella hård-
varudelar kan sedan vänta lite och köras av teamen tillsammans. Ofta fi nns 
idag också väldigt bra simulatorer för hårdvaran så att det går att simu-
lera funktioner som inte är färdigutvecklade. Det som kan framföras som 
intressant här, i kravhänseende, var att vi upplevde det som om kraven på 
hårdvaran blev klara medan vi fi ck kämpa (stånga oss blodiga) hela tiden 
för att komma framåt på kravfronten på ett helt annat sätt.

Projektet löpte på, vi arbetade parallellt med vidareutveckling, nedbryt-
ning av kravbilden och design av mjukvaran. Fokus för kravnedbrytningen 
låg på de områden som ansågs svårast och ofta krävde andra typer av 
analyser. Ett exempel kan vara felmodsanalyser, när olika felmoder skulle 
aktiveras och man skulle gå till säkra tillstånd. Ett annat område var att 
analysera hur processerna i mjukvaran skulle tillåtas exekvera för att man 
skulle säkerställa att det som ska göras hinns med av processorn. För detta 
tog vi in ytterligare en expert från Combitech. Prioriteringen av dessa 
olika områden fi ck vi hjälp med av ESA: s personal som hade den rätta 
erfarenheten för att bedöma var de största riskerna fanns och var mycket 
utvecklingstid kunde hamna.

Kravhanteringen skedde med ett av SSC utvecklat kravhanteringsverk-
tyg. Verktyget hade byggts på det sättet att ett kundkrav skulle brytas ner i 
två ytterligare nivåer, man talade om nivå 1, 2 och 3 krav. Nivå-tre-kraven 
var dem som skulle vara underlag för att designa och kunna implementera 
utifrån. Nedbrytningen och registreringen av kraven i verktyget var helt 
textbaserad, det som verktyget hjälpte till med var att hålla ihop relatio-
nerna mellan kraven på olika nivåer.

Det fi nns fördelar med egenutvecklade verktyg men det fi nns också 
nackdelar. En fördel här var att det var anpassat till hur ESA ville se på 
kraven. Detta var troligen en av orsakerna till att man hade utvecklat 
verktyget. En annan fördel var att man hade kompetens på hur verktyget 
fungerade och det var möjligt att rätta och förbättra verktyget inom väg-
garna på SSC. Dock fanns det några stora nackdelar, en kan skrivas som 
direkt svar på ovan nämnda fördel, att man hade egen kompetens på verk-
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tyget – ingen hade tid att ägna sig åt underhållet på verktyget, man hade 
inte tid och det ansågs inte prioriterat. Något som också saknades när man 
ville använda en modern miljö för utvecklingen, i detta fall ObjectTime, 
var att kunna integrera kravverktyg med design och utvecklingsverktyg. 
Detta var inte möjligt vilket medförde att vi manuellt fi ck skapa spårbarhet 
från kundkrav till implementering. Spårbarheten av kraven i designen och 
implementeringen var i sig själv ett övergripande krav på utvecklingen. 

Implementeringen skulle gå att spåra mot nivå 3-kraven. Det är i och för 
sig inte någon företeelse som är speciell för det här projektet, men vi hade 
hoppats kunna använda en helt integrerad kedja. En åtgärd vi då vidtog var 
att införskaffa ett kravverktyg som integrerade mot vår utvecklingsmiljö 
och att vi manuellt fl yttade in nivå 3-kraven i detta verktyg. Vi trodde att 
det nya arbetssätt och verktyg vi introducerade, skulle förbättra kommu-
nikationen med kunden och höja utvecklingens kvalitet. Det kom dock att 
bli så, att detta införande, blev ytterligare ett bakslag i kommunikationen 
med kunden. Kommunikationen blev inte bättre, snarare dubbel och mera 
förvirrad. Vi var aldrig helt i synk mellan verktygen, och kunden ville 
inte godkänna det vi hade i vårt verktyg då det bland annat saknade spår-
barheten uppåt i kravhierarkin (spårbarheten fanns men bara text uellt). 

Förklaringsruta 4

Spårbarhet:

Med spårbarhet menar jag här att man från till exempel ett övergri-
pande krav, kan hitta hur detta är nedbrutet till nivå 2-krav och hur 
dessa är nedbrutna till nivå 3-krav. Från nivå 3-kraven ska det sedan 
gå att följa vilka delar av designen som realiserar dessa krav. Sen 
ska det från designen gå att spåra var i koden som detta är imple-
menterat. Spårningen ska gå åt båda håll. Alltså, är jag någonstans 
i koden ska jag kunna hitta från vilket krav detta härrör. Hela vägen 
upp till högsta kravnivån.

Denna spårning kan göras textuellt och manuellt men underlät-
tas oerhört om man har verktygsstöd för den. Det är också mycket 
större sannolikhet att spårningen är konsekvent och korrekt om ett 
verktyg används.

Spårningen kan användas för att till exempel se att alla krav är 
realiserade, se vad som påverkas av en ändring i kravbilden eller 
tvärtom att se vilka krav som påverkas av en ändring i koden.
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Att få full spårbarhet är ett utmanande område, och min uppfattning är 
att det bygger på att man tror att man kan specifi cera allt till fulländning 
och att det går att skriva en exakt kravspecifi kation. För att det ska gå att 
skriva en exakt kravspecifi kation så krävs det att »drömmen om det exakta 
språket« vore realiserbar, men detta är inte en hållbar ide. 

Internt förtroende

SSC-projektet var ett spännande och prestigefyllt projekt för Combitech 
Systems. När Combitech System Stockholm skulle arrangera ett kund-
seminarium på Berns, för befi ntliga och presumtiva kunder, så skulle 
givetvis månsonden presenteras. För denna presentation blev jag tillfrå-
gad. Både totalprojektet och mjukvaruprojektet skulle presenteras – en 
verklig utmaning. Jag tackade ja. Att jag fi ck göra detta var spännande, 
då bland andra huvudprojektledaren från rymdbolaget fanns i publiken. 
Detta uppfattade jag (och tror fortfarande) som att man hade förtroende 
för mig från både Combitech och rymdbolaget, och att jag hade lyckats 
ta till mig en hel del kunskap och förståelse för både huvudprojektet och 
mjukvaruprojektet. Presentationen innehöll till exempel beskrivning och 
användning av jonmotorn. Presentationen mottogs mycket positivt och vi 
fi ck beröm för presentationen.

Stormöten med avrapportering

Ungefär varje kvartal hölls ett stormöte med beställaren, ESA, då hela 
deras projektorganisation kom till SSC i Sundbyberg från Holland. Dessa 
möten varade i två dagar, och omfattade genomgångar av allt. Mötena var 
uppbyggda både som stormöten med alla delprojektledare och som möten 
i smågrupper för att komma ner på detaljnivå. Genomgångarna gällde 
status på alla delar, till exempel kravläget, designläget, underleverantörer, 
tidsplanering, upparbetning, nya restriktioner med mera.

Mötena var stora händelser för SSC och man lade ner stor energi på 
förberedelser. Planören (»den som ansvarade för all planering i projek-
tet«) och huvudprojektledaren hade väldigt bråda dagar inför dessa möten 
– man skulle ge ett bra intryck och förmedla förtroende. Detta smittade 
givetvis av sig på alla i projektet och speciellt på dem som skulle delta i 
mötena. Man förväntades ge en positiv bild av progressen och visa upp alla 
framgångar. Helst skulle man skapa förtroende så att man inte behövde 
dyka så djupt ner i detaljerna på småmötena och därigenom bibehålla en 
handlingsfrihet på den lägsta nivån.

Min känsla blev mer och mer att jag förlorade i förtroende eftersom 
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vi inte lyckades presentera en positiv status i projektet. Hela tiden kom 
kravbilden upp som otydlig och inkomplett. Det vi implementerade och 
testade fungerade. Vi uppfattade att det uppfyllde kraven. Vi skrev också 
hela tiden parallellt en testplan med testfall som speglade vår uppfattning 
om hur kraven såg ut och hur de skulle testas.

Det arbete som gjordes var i våra ögon bra och rätt, men vi kom aldrig 
till den punkten att vi kunde få visa upp det. Formaliteter och krav stod 
i vägen för oss hela tiden. Förmodligen var det inte direkt formalia som 
stod i vägen, utan snarare tolkades det vi sa på ett sätt av dem, och på ett 
annat sätt av oss. Kommunikationen var på ett icke-förståelse plan. Detta 
slet hårt på mig.

Fokuseringskris

Jag började tappa orken och kontrollen och därmed fokuseringen på pro-
jektet. Det var fortfarande spännande och stämningen i mitt team var bra, 
men min energi fl ydde. Jag sökte då kontakt med en kamrat som jobbat 
som projektledare i stora mjukvaruprojekt för att få stöd att ta detta pro-
jekt i mål. För min del kändes det intressantare att dyka ner i hur assem-
blerkoden skulle skrivas och exekvera på den nya hårdvaran än att driva 
projektet framåt. Både SSC och ESA accepterade min kamrat som rekon-
struerare av mitt projekt. Han tog också med sig ytterligare en person för 
att hålla drivandet och planerandet separerat. Han skulle driva projektet 
och få stöd i planeringen av aktiviteterna.

De två började intervjua projektmedlemmarna och kontaktpersonerna 
runt om i projektet för att skapa sig en bild av hur det stod till i projektet. 
Detta var en del i min överlämning till dem. Deras grunduppfattning var 
att genom att byta projektledare för mjukvaran så skulle en hel del pro-
blem lösas. Situationen att jag hela tiden hamnade i försvarsställning och 
inte i en kreativ dialog som ledde framåt med goda utvecklingsresultat 
som följd skulle försvinna. Därmed inte sagt att de utvecklingsresultat 
vi uppnådde var dåliga, men kommunikationen med uppdragsgivarna 
fungerade inte. Detta yttrande sig i att jag kände att det framförallt var en 
person som jag inte lyckades kommunicera med och det var givetvis vår 
närmsta uppdragsgivare och den person som jag verkligen behövde kom-
municera med. Jag lyckades alltså inte spela tillsammans med honom, men 
han följde nog bara den formalia och kultur som fanns etablerad hos ESA. 
Den kultur som jag inte förstod.

Den nya projektledaren tog över projektet och jag fungerade som något 
sorts stöd som hade information om vad som hänt hittills. Detta löpte 
på bra och projektledaren och hans planerare kom igång. Vid denna tid 
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närmade sig ett av de stora avstämningsmötena då hela ESA: s projekt-
organisation kom på besök. Jag deltog inte själv i detta möte men hade 
givetvis avstämning med den nya projektledaren under och efter mötet. 
Det som hände var att han inte lyckades ändra på rådande kommunika-
tionssituation. Han gavs aldrig chansen att förbättra situationen, utan 
kom i samma försvarsställning som jag. De krävde mer och mer insyn och 
kontroll av vad som pågick, friheten att driva mjukvaruprojektet försvann 
mer och mer. Planeraren för mjukvaruprojektet rapporterade närmast till 
planören för hela projektet, en mycket kompetent och lyssnande person, 
som jag hela tiden hade haft en bra kommunikation med. Men ESA accep-
terade inte de planer som han presenterade för våra delar utan ville gå 
mer och mer på djupet, vilket gav dem total insyn och gav dem möjlighet 
att ifrågasätta allt vi gjorde. Den nya planören för mjukvaran var en äldre 
och mycket erfaren person, som hade hållit i planeringen av mycket större 
projekt. Resultatet av de krav som kom att ställas på honom var att han 
efter en period sjukskrevs och inte kom tillbaka.

Situationen hade alltså gått så långt så att det inte gick att bryta den 
dåliga kommunikationsspiral vi kommit i.

Slutet

Efter ytterligare en tid kom beskedet att vi, projektteamet, inte fi ck gå 
vidare med utvecklingen av mjukvaran, utan den skulle läggas ut för ny 
upphandling. Det som angavs som skäl var primärt att de inte trodde att 
den nya teknik som vi utvecklade med, skulle klara av de krav de ställde. 
Det skulle alltså enligt dem inte vara möjligt att bygga mjukvara för denna 
typ av tillämpningar med modern teknik. Man ville gå tillbaka till tradi-
tionell vattenfallsutveckling och assemblerkodning.

Uppdraget gick till en belgisk fi rma som byggt denna typ av tillämp-
ningar förut och som använde traditionell teknik och inte minst hade 
levererat till ESA-projekt förut med lyckat resultat. De lyckades också 
genomföra projektet på ett bra sätt och månsonden kunde skickas ut på 
sin mission.

Det som hände för vår del var att vi fi ck besked att vårt jobb stoppades 
och att vi skulle gå hem. Vi fi ck beskedet på förmiddagen, tog farväl på 
eftermiddagen, fi ck ledigt resten av dagen och gick hem.

Allt detta satte djupa spår i mig. Inte bara i mig, utan i fl era i gruppen. 
»Misslyckandet« togs inte omhand av Combitech Systems på något sätt. 



29Kapitel 1. Dilemma

Efterkommentar

Totalprojektet med SMART-1, månsonden, blev ett framgångsprojekt. 
Man genomförde experimenten som planerat och det fungerade.

SMART-1 sköts upp 2003-09-27.
SMART-1 gick in i omloppsbana kring månen 2004-11-15.
SMART-1 kraschade på månen 2006-09-03.

Varför envisades vi med att gå en väg som inte följde den som ESA 
 önskade?

Combitech Systems uppdrag var att utveckla mjukvaran enligt ett 
»modernt« tänkesätt. Sådant var det uppdrag vi fått från Rymdbolaget 
och så hade vi också byggt upp projektets resurser. Med den bemanning vi 
hade i projektet hade det inte varit möjligt att vända på utvecklingsmodel-
len och följa den vattenfallsorienterade och assemblerkodande varianten.

Vad hände med PSS-05? Man har idag ändrat syn på utvecklingen, man 
fokuserar inte på dokument på samma sätt som i vattenfallsmodellen. Man 
har gått över till att fokusera på processer och tillåter, och till och med 
föreskriver, att den utvecklingsprocess som följs ska vara anpassad till det 
som ska utföras. Man har med andra ord öppnat för det som vi försökte 
göra innan öppningen fanns. Kanske hade det gått bättre för oss idag?

I sista kapitlet, »Refl ektion«, återkommer jag till vad som kunde ha 
gjorts för att förbättra och förändra situationen.
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Kapitel 2

Konsten som kunskapskälla1

Vem har lust att vara konsekvent?
Jo, dumskallar och dogmatiker, de där tråkmånsarna som håller på sina principer 
intill änden … En sådan skillnad från den sanne lögnarens temperament, med hans 
uppriktiga, orädda påståenden, hans sunda och naturliga förakt för bevis av alla slag 
… En av de främsta orsakerna till att det mesta av vår tids litteratur är så besyn-
nerligt banal är utan tvivel lögnens förfall, lögnen som konst, som vetenskap och 

sällskapsnöje. (Oscar Wilde )2

Oscar Wilde 

»Oscar Wilde  som jag valt att citera som en öppning till denna bok /…/ 
hade en hög värdering av konsten som hänger ihop med övertygelsen att 
den distanserar sig från verkligheten. För konstnären är de givna omstän-
digheterna material för en bearbetning som vidgar deras betydelse. De blir 
något annat än de var från början. I denna överskridande process ligger det 
konstnärliga skapandets mening.

Konsten är någonting som skapas, till skillnad från det som är. Oscar 
Wildes intellektuella metod vill avslöja vanetänkandets fördummande och 
livsfarliga rutiner: ’Människorna är slavar under orden’ skriver han. Ing-
enting spelar en viktigare roll i Oscar Wildes estetik än idén att konstens 
funktion är att vidga medvetandets ramar. Det är betraktaren som gör ver-
ket. Läsandet är en kreativ akt. Oscar Wilde  genomskådar uppriktighetens 
och äkthetens estetik. ’Människan är minst sig själv när hon talar i egen 
person. Ge henne en mask och hon skall säga sanningen.’

/…/ Wilde  kom att tjäna som en förebild för Karl Kraus , infl ytelserik 
publicist i Wien kring förra sekelskiftet. Karl Kraus studerade noga många 
av Oscar Wildes essäer och tog starkt intryck«3

1 Göranzon  2001, s. 159

2 a.a. s. 7

3 a.a. s. 9
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I den tolkning som presenteras ovan låter Bo Göranzon , via Oscar Wildes 
lögner syfta på att vi måste låta konsten arbeta i vår vardag. Att jag plockat 
med Oscar Wilde -citatet är för att jag vill låta tråkmånsarna vara »dröm-
men om det exakta språket«. Vi måste låta denna dröm somna in. Om vi 
tror på den hela tiden kommer vi att så småningom framstå som Wildes 
»… dumskallar och dogmatiker, de där tråkmånsarna som håller på sina principer 
intill änden …«. Wilde säger att vår tids litteratur är banal, detta kan ofta 
överföras direkt till tron om hur man till exempel skriver kravspecifi ka-
tioner. Skrivarna är obildade och outbildade och tror att det de skriver är 
exakt oavsett alla kommande tolkningar och användare. Detta är vad jag ska 
försöka bemöta och förklara i detta kapitel. Därav detta inledande Oscar 
Wilde-citat. Jag vill med detta slå an ackordet för hur vi kan se på skrivandet 
och tolkandet av till exempel kravspecifi kationer, men kravspecifi kationen 
ska här mer ses som ett uttryck än en verklig artefakt. Det spelar egentligen 
ingen roll om vi pratar om kravspecifi kationer här för det det handlar om är 
kommunikation mellan människor, enskilda individer och grupper.

»’Vi hade för dåliga kravspecifi kationer’ är en vanlig slutsats som snabbt 
accepteras inom den befi ntliga tankestilen. Att det skulle ligga något para-
doxalt i att skriva en kravspecifi kation för något man inte kan överblicka är 
inte direkt uppenbart. Om man däremot går utanför detta sammanhang och 
diskuterar möjligheten att skriva en kravspecifi kation till Edison  inför hans 
arbete med att uppfi nna glödlampan så kastar man nytt ljus på problemet.«4

Så formulerar Christer Hoberg  problemen kring att formulera och skriva 
en kravspecifi kation i sin licentiatuppsats. Det fångar mycket av de pro-
blem som också jag beskrivit i det första kapitlet.

Laurikainen  uttrycker detta med en förståelse inom en grupp och mel-
lan grupper som att det bara kan existera som intersubjektivitet. Han 
beskriver i sitt fall synen på tron om den objektiva vetenskapen, men det 
passar precis lika bra som beskrivning av dilemmat som beskrevs i förra 
kapitlet. Laurikainen skriver:

»Av den orsaken är den empiriska kunskapen aldrig en kunskap om den 
objektiva verkligheten. Vetenskaplig objektivitet kan bara betyda intersub-
jektivitet: en strävan efter att olika iakttagare (som har ett mänskligt psyke 
och mänskliga sinnen) i stor utsträckning som möjligt kan nå samförstånd 
om det som gäller verkligheten.«5

4 Hoberg , s. 28

5 Den inre bilden, s. 26
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Vad som också fi nns i citatet ovan, är att allt detta med intersubjektivitet 
och till exempel kommunikation handlar om människor och deras för-
måga till tolkning och förståelse.

Åter till kravspecifi kationen och Christer Hobergs resonemang ovan. 
Krav  specifi kationerna är ofta inte dåliga men befi ntlig tankestil har inga verk-
tyg att hantera det verkliga problemet, att kravspecifi kationer skrivs i krav-
ställarens intersubjektiva rum,6 och läses i ett annat intersubjektivt rum.

Kommunikationen mellan de intersubjektiva rummen fallerar alltså i 
något led. De intersubjektiva rummen har inte samma tankestil. De förstår 
egentligen inte varandra på ett djupare plan.

Tore Nordenstam  säger i introduktionen av Anders Lindseths uppsats i 
Dialoger nummer 81–82 2007 Harry Martinson/intransitiv förståelse:

»/…/ en naturlig respekt för det individuella, för människan som indi-
vid. I sina refl ektioner omkring det temat vidgar han perspektivet till en 
grundläggande kritik av djupt förankrade inslag i vår västerländska kultur, 
som enligt Anders Lindseth  kännetecknas av en nedprioritering av förstå-
elsen av det individuella och en upphaussning av faktavetandet. Det som 
ofta fattas är en förståelse av det systematiska teoretiska vetandets gränser 
och förutsättningar. Till de tysta förutsättningarna hör också den etik som 
ingår i alla människors möten med andra. I en viss mening kan man därför 
säga att etiken har företräde framför vetandet.«7

Alltså ännu ett exempel på hur viktigt det är att se människorna bakom 
kunskapen och inte bara kunskapen. Kunskapen sitter i människornas 
tolkningar och kommunikation emellan dem.

Nu hoppas jag att läsarna och jag befi nner oss i samma intersubjektiva 
rum eller åtminstone vill vara det. För det är vad denna uppsats handlar 
om, intersubjektiva rum, och hur vi får olika intersubjektiva rum att arbeta 
ihop på ett bra och konstruktivt sätt. Den intersubjektiva kommunikatio-
nen måste fås att fungera.

Joseph Conrad 

»Misslyckandet« – grundkänningen som beskrivs i första kapitlet, var en 
stark upplevelse och ett sätt hade varit, och är, att låta konsten arbeta och 
bearbeta denna erfarenhet. Det är vad dialogseminariet mycket handlar 
om. I Bo Göranzons Spelregler fi nns texten nedan som delvis binder ihop 

6 Johannessen , s. 106

7 Harry Martinson/intransitiv förståelse, s. 102–103
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erfarenheten – konsten – refl ektionen vilket är en språngbräda vidare in 
i denna uppsats för att fånga det kunskapsteoretiska i grundstötningen 
ovan.

Citatet nedan, har jag alltså som nyss sagt, plockat ur Bo Göranzons 
Spelregler. Texten kommer ursprungligen från Joseph Conrads bok Negern 
på Narcissus. I Bo Göranzons Spelregler fi nns detta i kapitlet »Tyst kun-
nande och risker« och handlar om hur man kan använda konsten som 
kunskapskälla. Låt mig här citera och kommentera stora delar av detta 
stycke då det är centralt för det tänkesätt som genomsyrar min uppsats.

»/…/ Joseph Conrad , som var sjökapten vid förra sekelskiftet, skrev i 
en konstnärlig gestaltning om sina erfarenheter; temat som återkom var 
bland annat ledarskap ombord på ett fartyg. Conrad skrev att ett fartyg 
godtar ’inte bluffmakare’. Ska man klara ett fartyg i hårt väder duger bara 
rejält yrkeskunnande.«8

Det i kapitel 1 beskrivna projektförloppet, beskriver ur ett kunskapsteo-
retiskt perspektiv, hur olika yrkeskunnanden kolliderade. Mer om detta 
nedan. Även inom det av mig beskrivna området, systemutveckling, gäller 
att ett rejält yrkeskunnande är nödvändigt för framgång, men det är inte 
tillräckligt.

»I förordet till romanen Negern på Narcissus skriver Conrad  om konstens 
uppgift: Den uppgift som jag försöker genomföra är att med det skrivna 
ordets makt få er att höra, få er att känna – och framförallt få er att se. 
Detta – och inget annat, och det är allt. Konstnären ger den verklighet han 
beskriver en intensivare framtoning. Han griper verkligheten och skapar 
om den så att var och en som tar del av vad han skapat säger sig: Så är 
det, jag igenkänner vad jag alltid vetat men inte haft ro och allvar nog att 
stanna kvar vid. Eller kanske tvärtom: Detta är för mig en ny erfarenhet 
som jag tar med mig. Den ger mig möjlighet att kasta nytt ljus på invanda 
klichéer och utveckla min fantasikänsla.«9

Även jag har använt konsten som inspirationskälla, till exempel kommer 
det senare bearbetningar via Gombrowicz i kapitel 4, under bland annat 
rubriken Gombrowicz  makt . I arbetet med att skriva denna uppsats har jag 
också passerat ett antal andra konstnärer (författare primärt) som inte syns 
i texten, men som ändå har haft stort infl ytande, bland andra bör nämnas 
Strindberg , Ibsen  och Beckett . Dessa intresserar mig då de tillför många 

8 Göranzon  2001, s. 159–160

9 a.a. s. 159–160 



35Kapitel 2. Konsten som kunskapskälla

idéer och förklaringar till mina funderingar kring tyst kollektiv kunskap.
Det mesta i denna uppsats rör sig på ett sätt som har inspiration och 

kunskap genom konsten. Konsten driver analysen av skeendet framåt och 
(kan) skapa förståelse genom att vi då kan tänka analogiskt mot det som 
varit.

»Refl ektion är inte alltid en process i harmoni och balans. Den kan uppstå 
efter ’grundkänning’, som Joseph Conrad  beskriver så här:

Tänk er att man satte en karl att med förbundna ögon 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 en den 
oförlåtliga synden att få grundkänning med ett fartyg som under hans 
vård anta hålla sig fl ott hela tiden. Det är kanske ingen annan som mär-
ker något men man glömmer aldrig stöten, förstår ni. Det är en stöt rätt 
i hjärtat. Man kommer ihåg den, man drömmer om den, man vaknar på 
natten och tänker på den – åratal efteråt – och blir ömsom varm och kall 
över hela kroppen.

Det här är en utomordentlig beskrivning av hur kampen med praktiken 
bygger upp ett yrkeskunnande.«10

Den ovan beskrivna händelsen var för mig en »grundkänning« som 
 Conrad  beskriver det. Det kändes i hela kroppen.

Ludwik Fleck 

Tankestil – Så här skriver Ulla von Essen  i Dialoger nummer 47 1998.

»Tankestilen innefattar en kunskapsteori där de grundläggande och ofta 
implicita föreställningarna och idéer – ibland oerhört långlivade, ibland 
historiskt situationsbestämda – som människor bär på spelar en viktig roll. 
Tankestilen innefattar också den speciella och mångfacetterade praktik 
som ett gediget yrkeskunnande, inlärt under en lång tid utgör. Tankesti-
len lägger alltså till en historisk – och moralisk – dimension till arbetets 
kunskapsvärld.«11

Begreppet tankestil var något som introducerades av Ludwik Fleck , en 
polsk-judisk läkare och kunskapsteoretiker.

10 a.a. s. 159–160 

11 Ulla von Essen  i Dialoger nr 47 1998, »Tankestil och Tankekollektiv«, s. 20–21
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»/…/ publicerades 1935 under titeln Entstehung und Entwicklung einer wis-
senschaftlichen Tatsache.12 Fleck  betonade här att allt tänkande och allt kun-
nande är kulturellt-socialt-historiskt betingade praktiker, tankestilar, som 
utvecklas i olika mänskliga konstellationer, tankekollektiv.«13

Alltså sitter förståelsen inom ett tankekollektiv i den gemensamma upp-
fattningen, man har samma praxis, man arbetar i samma intersubjektiva 
rum. Påverkan fi nns då från kulturellt betingade infl uenser, till exempel 
beskrivet i förra kapitlet som – jag var svensk och hade svenska kulturella 
infl uenser och skulle samarbeta och förstå det som mina italienska upp-
dragsgivare beskrev med sina italienska kulturella infl uenser. Jag var inte 
beredd och det var nog inte de heller. Två olika tankekollektiv, två olika 
intersubjektiva rum.

Med kulturellt menas här ett större begrepp än det som beskrivs som en 
skillnad mellan en svensk och en italienare, det etniska. Det som omfattas 
av kulturellt omfattar mycket av det som ofta kallas företagskultur eller 
organisationskultur. Detta är något som uppträder på alla nivåer i ett före-
tag eller organisation. Företagsledning, divisioner, avdelningar, sektioner, 
grupper, informella grupperingar med mera, alltså precis var som helst i 
organisationen. Alltså mycket av det som sägs »sitta i väggarna«. Genom 
att det uppkommer olika företagskulturer i olika delar av organisationen 
kan situationen uppstå att dessa delar av organisationen kan komma »på 
kant« med varandra, bland annat, genom att de inte förstår varandra – de 
talar samma språk, använder samma ord men förståelsen är obefi ntlig. Det 
är oftast inte så drastiskt men det är mycket vanligt att ett visst »gnissel« 
uppstår mellan en organisations delar och produktiviteten sjunker. Detta 
»gnissel«, stort eller litet, kan ofta spåras i att organisationsdelarna arbe-
tar i olika intersubjektiva rum, som mer eller mindre överlappar varandra. 
Mellan företag kan samma resonemang appliceras. Beställare – leverantör, 
säljare – köpare, samarbetspartners arbetar ofta också i olika intersubjektiva 
rum. 

Socialt – ESA jobbade i en typ av organisation som ställde vissa krav 
på beteende och vi jobbade i en annan typ av organisation som, tyvärr, 
ställde andra typer av krav på vårt beteende, en social kollision. »De fanns 
en svensk i ESA: s organisation och när han gick in och var med på möten 
gick det något bättre. Något som vi också fi ck en känsla av var att ESA: s 
medarbetare alltid måste visa sig bättre än oss inför varandra. De var antag-
ligen i behov av att visa upp sig för att komma vidare i sin karriär inte bara 

12 Finns på svenska, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum.

13 Ulla von Essen  i Dialoger nr 47 1998, »Tankestil och Tankekollektiv«, s. 20–21
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genom sina expertkunskaper utan också genom sitt uppträdande mot en 
underleverantör. Vi agerade inte på det sättet, så kroppsspråken gick också 
förbi varandra.«14 Två olika tankekollektiv, två olika intersubjektiva rum. 
Samma resonemang som ovan kan också appliceras på det sociala – sociala 
dilemman kan uppstå mellan olika företagsdelar, i olika konstellationer, 
såväl som mellan olika företag. De kan gälla både inom ett land och inom 
ett företag som spänner över fl era länder och företag i olika länder.

Historiskt – ESA hade alltid utvecklat med en vattenfallsmodell och i 
handkodad assembler. Vi ville använda iterativ utveckling och kodgenere-
rande verktyg – detta gav en historisk, nutidskollision. Två olika tankekol-
lektiv, två olika intersubjektiva rum. Organisationers och företags historia 
skapar på samma sätt som det kulturella och sociala olika intersubjektiva 
rum. Företag kan till exempel ha slagits samman, delar av organisationer 
kan ha delats och lagts ihop, sammanläggningar av företag eller organi-
sationer är ett område för en egen bok, men jag vill här bara påpeka att i 
sådana situationer delas de intersubjektiva rummen och det intersubjek-
tiva rummet kan då försvinna helt. Eller så kan sammanslagning skapa nya 
intersubjektiva rum med framgångsrika eller katastrofala följder.

I Flecks beskrivning fi nns alltså alla ingredienserna till den »grundstöt-
ning« som jag gjorde. Här fi nns förklaringar till »grundstötningen« och 
kanske lösningar i tankekollektiv – det intersubjektiva rummet – som ska 
tas tillvara för att i framtiden nyttja detta i likartade »kulturellt-socialt-
historiskt betingade« projekt och projektgrupper.

Låt mig förstärka detta med citat direkt från Fleck :

»Dessa formella ståndpunkter tar emellertid för det första ingen eller 
alltför liten hänsyn till den kulturhistoriska påverkan som ett sådant kun-
skapsteoretiskt val, dvs. den påstådda konventionen, är utsatt för. På fem-
tonhundratalet fanns det ingen möjlighet att välja ett naturvetenskapligt, 
patogenetiskt syfi lisbegrepp i stället för ett mystiskt-etiskt. Under varje 
epok är alla eller de fl esta begrepp stilriktigt uppbundna av den ömse sidiga 
påverkan som fi nns mellan dem. Man kan därför tala om en tankestil som 
bestämmer varje begrepps stil. Historien lär oss att häftiga strider om 
begreppsdefi nitioner förekommer. Detta visar i hur liten grad logiskt sett 
likvärdiga konventioner uppfattas som likvärdiga och att valet mellan dem 
inte sker från några som helst utilistiska överväganden.«15

Här utvecklar Fleck  den historiska komponenten om vad som kan stå 

14 Citat ut föregående kapitel.

15 Fleck , s. 22–23
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bakom skillnader i tankestil. En av de komponenter han nämner är »häf-
tiga strider om begreppsdefi nitioner«. Detta är något som kan vara en 
starkt bidragande orsak till att de intersubjektiva rummen inte vill samar-
beta på ett bra sätt. Men man behöver inte dra det så långt så att det fi nns 
stridigheter om begreppen, det räcker med något så enkelt som att vi tror 
att vi menar samma sak med begreppen men att de i realiteten har olika 
innebörd för oss. Detta kanske dock rent av är värre än att vi inte förstår 
varandra explicit, och det kan vara starten på riktigt »häftiga strider«. 
Men, som Fleck säger, det historiska kulturarvet är en stark komponent i 
vår tankestil.

Tradering och inre bild

Bo Göranzon  har på ett lite annat sätt formulerat det intersubjektiva. Han 
menar, och jag instämmer, att det intersubjektiva är något som måste vara 
något mellan människor. Precis på samma sätt som också Laurikainen  
hävdar att människorna är centrala.16 Intersubjektiva rummet för en grupp 
existerar i gruppen och inte i individerna. Det sitter i kommunikationen. 
För att intersubjektiva rum ska kunna kommunicera med varandra krävs 
att de har samma tankestilar och praxisar. Det är antagligen till och med 
så att de då är samma intersubjektiva rum. Nu till hur Göranzon uttrycker 
det via kopplingar till konsten (Gombrowicz  och Strindberg ).

»Gombrowicz  och Strindberg  är båda uppmärksamma på hur vi påverkar 
varandra ömsesidigt. I stället för att ställa det objektiva mot det subjektiva 
är det mer fruktbart att tala i kategorier av det intersubjektiva – vad som 
händer mellan människor, att lära sig lyssna till andras erfarenheter och 
perspektiv på verkligheten, att över tiden bygga upp en gemensam inter-
subjektiv erfarenhet.«17

Påverkan går alltså åt båda håll, den är symmetrisk, om kommunikationen 
ska bli bra och överbygga klyftorna. För att överbygga klyftorna måste 
alltså förståelse traderas eller, annorlunda uttryckt, intersubjektiva rum 
skapas. Något som inte heller förenklar traderingen är att det intersub-
jektiva inte är något statiskt som bara skrivs ned och sen gäller, utan en 
dynamisk företeelse som pågår och förändras hela tiden. Den som var del 
av ett intersubjektivt rum vid en tidpunkt behöver inte vara det vid en 
annan tidpunkt.

16 Den inre bilden, s. 26

17 Göranzon  2001, s. 30
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Att förmedla eller tradera förståelse eller skapa intersubjektivitet är 
alltså inte lätt.

»Tankestilen på Narcissus är förmedlad och traderad genom ett långvarigt 
inskolande till en specifi k kunskapsvärld genom praktiska exempel. Novi-
sen har i en mästare-lärling-situation utvecklat de nödvändiga färdighets-
kunskaperna. Ett engelskt uttryck från just segelsjöfarten; ’to know the 
ropes’ beskriver träffande det tillstånd som kan liknas med att över huvud-
taget börja kunna något. I kontakt med tilltagande färdighetskunskaper 
växer sedan förtrogenhetskunskapen långsamt fram. Nybörjaren blir en 
mer och mer kompetent utövare av vissa tekniker samtidigt som han börjar 
uppfatta likheter av analogisk natur i nya problemsituationer, och bygger 
upp ett bättre och bättre omdöme. Självkänslan växer och yrkesstoltheten 
etableras. Fleck  kallar denna process initiation. Genom en utdragen ’initia-
tionsrit’, träder den oinvigde, genom mötet med de praktiska exemplen, in i 
en värld som tidigare var sluten för honom. ’Vevlingar’, ’koffernaglar’, ’drej-
rep’, ’nockbändslar’, ’klart att vända undan vind!’, ’brassa storrån fyrkant!’ 
– termer och kommandon som för oss och novisen döljer en otillgänglig 
praktik, integreras så småningom i en tyst eller intuitiv kunskap.18 Detta 
lärande genom exempel gäller också de moraliskt-normativa delarna av 
tankestilen. Det fi nns inga explicita formulerade regler kring det solidariska 
arbetet på Narcissus, utan det är en praxis man skolas in i.«19

Är det så att förståelse och den inre bilden är intimt kopplade?20 Maja-Lisa  
Perby berättar i sin »Den inre väderbilden – teknikbedömning från ett 
mitt-i-arbetet-perspektiv« att tillträdande meteorolog skapar sig en inre 
bild över hur vädret ser ut i närområdet med hjälp av tillgängliga data samt 
i dialog med avgående meteorolog. Maja-Lisa Perby använder följande citat 
för att beskriva hur den inre bilden byggs upp, »Min första bild är rätt teore-
tisk – jag utgår från meteorologisk teori om atmosfärens uppbyggnad. Efter 
hand fylls den ut med allt mer av det rådande väderläget, också det som inte 
passar in riktigt i de teoretiska förväntningarna. Det är en bild av atmosfä-
ren som den är. Jag blir bekant med väderutvecklingen: En ny bekantskap, 
något som är unikt för dagen även om den har likheter med tidigare.«21

18 Ludwik Fleck , Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum (1997), s. 61. Fleck 
visar också här hur tankestilen förstärks och formuleras i t.ex. vetenskapliga tankekollektiv 
genom att den teoretiskt formulerade kunskapen i läroböcker och handböcker förbinds med 
de praktiska exemplen och skapar ett ”gestalt – seende”

19 Ulla von Essen  i Dialoger nr 47 1998, Tankestil och Tankekollektiv, s. 24

20 Den inre bilden, »Den inre väderbilden« – Maja-Lisa  Perby

21 a.a. s. 112
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Detta känns som det också skulle kunna vara en beskrivning hur en, 
till exempel, erfaren systemarkitekt bygger upp sin bild, förståelse, av 
ett system, nytt eller befi ntligt. Givetvis med en annan tidshorisont än 
meteorologen, hon har horisonten sitt skift – kanske 6 timmar, medan sys-
temarkitekten har ett perspektiv på några månader, eller kanske rentav år. 
Citatets fl öde är ett tydligt exempel på det som Christer Hoberg  beskriver 
i Komplexitetsmax, vägen från kaos till ordning (struktur) via komplexitet. 
Christer Hoberg gör även själv kopplingen till Maja-Lisa  Perbys meteoro-
loger i sin uppsats.

Artefakten Kravspecifi kation

Låt mig använda artefakten kravspecifi kation för lite belysning.
En kravspecifi kation ska innehålla de krav som uppdragsgivaren, bestäl-

laren, användaren eller fi nansiären ställer på det som ska utvecklas. Rol-
len för den som specifi cerar kraven är egentligen egal – det viktiga här 
är att det är olika instanser som ställer och realiserar kraven. Kraven i 
specifi kationen ska vara entydiga, realiserbara, testbara och verifi erbara. 
Ofta klassifi ceras kraven i olika klasser till exempel i Funktionella och 
Icke funktionella krav.22 En annan klass av krav är de som beställaren 
har implicit, det vill säga hans eller hennes förväntningar. Dessa är oftast 
inte nedtecknade och heller inte, i de fl esta fall, enkelt verbaliserbara, vi 
kan här tala om »tysta« krav, alltså en tyst kunskap hos beställaren. Till 
exempel, verbaliserbara men inte så kvantifi erbara: systemet ska fungera 
bra och vara lättanvänt.

Kravspecifi kationen som kalkyl
Låt oss göra ett tankeexperiment och anta att vi kan formulera våra krav så 
att de är entydiga, kompletta och testbara och fria från tolkningsutrymme 
genom ett exakt språk. Vad händer då? Vi skulle helt maskinellt kunna 
generera kod utifrån dessa krav och då erhålla ett system som uppfyller allt 
som vi specifi cerat. Detta låter till och med absurt.

Att kraven skall vara entydiga och testbara betyder att kraven skall 
beskriva allt, vara fria från tolkningsutrymme, vara logiskt sammanhäng-
ande och bara kunna ge ett resultat. Det resultat som författaren har tänkt 
sig. Detta inkluderar då också författarens förväntningar. Det innebär 
alltså att språket för att formulera kraven är så precist och entydigt att inga 
missförstånd kan uppkomma. Denna kravspecifi kation skulle jag vilja se 

22 Ickefunktionella krav är till exempel användbarhet, säkerhet, tillförlitlighet och så vidare.
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för något som är icke-trivialt (i specifi kationshänseende). Detta går alltså 
tillbaka till drömmen om det exakta språket, som bland annat har föresprå-
kats av de logiska positivisterna. Den »logisk-positivistiska traditionen« 
karakteriseras av tre idéer:

I: idén om vetenskapernas enhet
II: idén om ett matematiskt-logiskt idealspråk
III: identifi kationen av det empiriska meningsfulla med de påstå-

enden som kan verifi eras.23

De två sista påståendena kan defi nitivt appliceras på det klassiska sättet 
att skriva och uppfatta hur en kravspecifi kation ska skrivas och vara upp-
byggd. Kraven skall vara entydiga och testbara (verifi erbara). Den första 
karakteriserade idén känns dock lite mera perifer i detta samanhang.

Logisk positivism

Logiska positivisterna enligt Kjell S. Johannessen :

»Vi kan bara ha kunskap om sådant som för det första kan formuleras språk-
ligt och som för det andra kan beläggas med empiriska metoder eller bevisas 
med formella metoder. Allt annat faller utanför den verkliga kunskapens 
område. /…/ När problemet formuleras på detta sätt bygger det gärna på en 
förutsättning som kan vara värd att granska. Vi har en tendens att följande 
två villkor måste vara uppfyllda för att det skall kunna vara tal om kunskap:

1. Det måste vara möjligt att formulera vårt vetande på ett eller annat 
språk.

2. Den språkligt formulerade utgåvan av vetande måste kunna beläggas 
empiriskt eller bevisas med formella metoder.«24

Jag är själv utbildad civilingenjör inom teknisk fysik och har därför en 
stark skolning i naturvetenskapligt tänkesätt, speciellt inom teknik, fysik 
och matematik. Min bild, så här i efterhand, är att allt vi lärde oss var 
uppbyggt kring att det var entydigt och verifi erbart. Matematikkurserna 
byggde på att bevisa satser – de skulle byggas upp logiskt. Fysiska experi-
ment genomfördes, man hade en hypotes, som vi fi ck via en lärobok eller 
en lärare, som skulle verifi eras empiriskt genom allehanda experiment. 
Inom teknik, i mitt fall programmering/systemutveckling, lärde vi oss att 

23 Bengt Molander , Vetenskapsfi losofi , s. 180.

24 Johannessen , s. 15
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först skriver man en kravspecifi kation, utifrån denna en design. Efter detta 
tog implementationen vid och därefter verifi erades det implementerade 
via testning, att det överensstämde med kraven. Kunde man inte skapa 
en design utifrån kraven för att man inte förstod, så var det aldrig någon 
diskussion om att det var ett problem med olika tolkningar, utan det var 
enbart för dåligt (otydligt) kravställt.

Denna skolning ligger alltså helt i linje med vad de logiska positivis-
terna hade idéer om, jämför ovan med punkterna I och II, precis som i 
klassisk kravspecifi kationsskrivande. Alltså (nu kommer en slutledning – 
logisk?) kan en del av de problem som beskrivs i första kapitlet härledas 
ur min skolning.

Låt mig här infl ika ytterligare ett citat från Ulla von Essen  om vad 
 Ludwik Fleck  syftade till:

»Syftet var att polemisera mot den logiska positivismens ambition att 
med en kombination av ren observation och logik skapa ett språk och en 
teori som objektivt avbildar världen«25

Hela det klassiska kravspecifi cerandet bygger på »drömmen om det exakta 
språket« och en logisk-positivistisk tro.

Krav

En kravspecifi kation byggs upp av ett (större) antal påståenden – begrepp 
– som skall beskriva kravställarens önskemål. En kravspecifi kation är 
utsagor utan kontext – kontexten sitter hos författaren. »En utsagas fulla 
mening låter sig bara gripas i de kontexter (praxisar) där den används.«26 
Kontexten för en kravspecifi kation formas utifrån i vilket intersubjektivt 
rum den formats, alltså vilka praxisar som föreligger i den organisation av 
författare som formulerat kraven. »Det sitter i väggarna.«

»För visserligen innebär utövandet och deltagandet i givna praxisar 
att man följer vissa regler – detta att följa en regel är helt enkelt sedvänjor 
(bruk, institutioner) för Wittgenstein  (PU, § 199).«27

Krav kan formuleras på många sätt. Ett klassiskt sätt var (och är i 
många fall) att man skriver dem i punktform med styrande ord som Skall 
och Bör för att styra vilken klassifi cering det är på kravet. Punkterna delas 
upp i kapitel som speglar olika delar av den produkt som ska tas fram och 

25 Ulla von Essen  i Dialoger nr 47 1998, Tankestil och Tankekollektiv, s. 21

26 Johannessen , s. 103

27 a.a. s. 103–104.
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i inledningen till kapitlet ges en inramning till vad det handlar om. En 
inramning fi nns också i början för att ge den totala kontexten. Något som 
också är brukligt är att kraven numreras på ett sätt så att det går att uppnå 
spårbarhet till kraven när de refereras till vid till exempel implementation 
och testdokumentation. Numreringen håller också ihop kraven på samma 
sätt som kapitlen, numreringen speglar ofta också en nedbrytning av topp-
kraven. Ett exempel kan vara:

1. Väggen skall ha en dörr
1.1 Dörren skall öppnas utåt
1.2 Dörren skall vara grön
1.2.1 Den gröna färgen skall ha NCR nummer xxx
1.2.2 Färgen skall vara tvättbar

och så vidare.

Detta är ett sätt att skriva kravspecifi kationer, ett annat sätt som ofta för-
ordas är att skriva så kallade Use Cases – användningsfall. Detta är, enkelt 
sagt, att man istället för att beskriva hur det ska vara, beskriver i löpande 
text hur produkten skall användas och uppträda (alternativt används ett 
modelleringsspråk, till exempel UML). Detta ger ofta en bättre helhetsbild 
av hur kravbilden ser ut, och kan vara lättare att ta till sig. Det krävs dock i 
många fall att man även här inför någon sorts markering av vad som är till 
exempel nyckelorden i kraven för att ur dessa kunna ge spårbarhet.

Ett tredje sätt att hantera krav, för att försöka överbrygga tolknings-
problematiken, är att använda metoder som kallas agila – lättviktiga. Ett 
exempel på en sådan metod är »Scrum«. I dessa metoder låter man krav-
ställaren/uppdragsgivaren vara med i utvecklingen på ett mycket närmre 
och påverkande sätt. En iteration inleds med att kravställaren prioriterar 
mellan de krav som fi nns uppställda och säger i vilken ordning han vill 
att utvecklingsgruppen ska genomföra kraven under kommande iteration, 
till exempel 4 veckor, utvecklingsgruppen besvarar detta med vad tror är 
möjligt och sätter igång. I slutet av iterationen presenterar utvecklings-
gruppen vad som uppnåtts och en ny prioritering av kraven sker, och det 
är då möjligt att korrigera feltolkningar och andra önskade ändringar till 
nästa iteration.

Både för textuellt formulerade krav, enligt »tabellen« ovan och för krav 
specifi cerade med hjälp av Use Cases fi nns det verktygsstöd, så att man kan 
automatisera processer med spårbarhet, bland annat. Detta är en stor hjälp 
vid större utvecklingsarbeten, då det annars är en i det närmaste omöjlig 
uppgift att hålla ordning på alla krav och hur de hänger samman.

Spårbarhet (fi nns också kort beskrivet i kapitel 1, i Förklaringsruta 4) 
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är ett ofta förekommande krav på kravhanteringen. Man vill det ska vara 
möjligt att, från ursprungskravet, kunna se realiseringen i systemet, vare 
sig det är hårdvarurealiserat, mjukvarurealiserat eller kanske fi nns beskri-
vet i någon manual. Omvänt ska också gälla utifrån ett givet kodavsnitt. 
Till exempel ska det gå att följa kravhierarkin uppåt så att man kan se 
från vilket ursprungskrav detta kodavsnitt har kommit. Detta låter som 
om det inte skulle vara omöjligt att göra, men det fi nns fortfarande kvar 
tolkningar i varje steg. Speciellt om vi har olika organisationer, grupper 
på de olika nivåerna i hierarkin, då kommer de intersubjektiva rummen 
som spårbarheten läses i i spel igen. Alltså för att vi ska kunna ha en full-
ständig spårbarhet som är entydig, krävs det att vi också kan specifi cera 
allt – skriva kraven – exakt, och detta kan vi inte utan att ha tillgång till 
det exakta språket. Det exakta språket är en dröm.

Man kan nu lätt förledas att tro att man genom att använda använd-
ningsfall eller agila metoder har överbryggt klyftan i förståelse mellan 
kravställarens paradigm och uttolkarens paradigm. Jag vill påstå att så inte 
är fallet. Man har säkert underlättat kommunikationen mellan paradigmen 
men för den skull har man inte uppnått ett gemensamt nytt intersubjektivt 
rum. De olika sätten att skriva (eller beskriva) krav i kravspecifi kationer är 
olika sätt att gestalta kraven genom olika former. Mer om gestaltning och 
form i nästa kapitel, dock på ett generellare plan.

Tolkningar

Kraven i en kravspecifi kation kommer att tolkas av, åtminstone, tre olika 
instanser: författaren, implementatören och testfallsskrivaren. »Åtmins-
tone«, för att annars är det en för stark förenkling av hur det ofta går till i 
ett större utvecklingsprojekt. Ett exempel: kraven bryts ner av en system-
avdelning till systemspecifi kationer, dessa lämnas sedan till utvecklings-
avdelningarna som utifrån dessa skriver systemdesigndokument, dessa 
förfi nas sedan ytterligare till funktionsdesigndokument och utifrån dessa 
görs implementationen. Till varje kravnivå är kopplat testdokument med 
tester på de olika nivåerna. Under de olika stegen kommer också krav att 
tillkomma som inte direkt kan härledas ur kravspecifi kationen. De kan 
vara av typen: att det ska vara återanvändbart, följa befi ntlig arkitektur, 
vara möjligt att underhålla med mera. Resonemangen om kravspecifi ka-
tionens tolkning kan i extrema fall appliceras på alla dessa nivåer även om 
det i realiteten oftast är så att några av nivåerna kommer att omfattas av 
samma intersubjektiva rum, det är inom samma avdelning med samma 
personer, vilket underlättar tolkningarna.

Detta gör givetvis att påståendet att kravet skall vara entydigt inte är så 
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lätt att uppfylla. Även om de nu ser ut så på pappret. Det kommer att tol-
kas i de olika funktionernas intersubjektiva rum. Nu kan vi vara så lyckligt 
lottade att de intersubjektiva rummen sammanfaller och då har vi antag-
ligen inte så stora svårigheter att få till entydiga krav genom hela kedjan 
– från kravställning till färdig produkt. Men i alla andra fall kommer det 
att krävas att de olika instanserna försöker att skapa sig det gemensamma 
intersubjektiva rummet.

Det som är mycket viktigt att komma ihåg i dessa tolkningar är att man 
måste bemästra och förstå de begrepp som används och detta kan man 
endast göra genom att arbeta i paradigmet där begreppen fi nns. Kjell S. 
Johannessen  uttrycker detta som »kriteriet på att man har förvärvat ett 
visst begrepp blir då att man betraktas som en kompetent utövare av det 
etablerade handlingssätt som innefattar begreppet.«28 Han skriver också 
att »det är i utövandet eller praxis som vår förståelse visar sig«.29 Det 
betyder att för att kunna tolka kraven på ett korrekt sätt för den som ska 
utveckla eller testa dem, så måste han arbeta i den praxis som kraven for-
muleras i.

Detta låter sig inte alltid så lätt göras. En beställare, i det här fallet den 
som behöver något, skriver en kravspecifi kation och skickar sedan ut den 
för att få in offerter på realiseringen. Han hoppas givetvis på ett så lågt pris 
som möjligt för det han önskar. Hur kan han veta och säkerställa att det 
som han tror sig fråga efter är det han får? Och hur kan den som lämnar en 
offert veta att det han offererar är det som beställaren önskar? Jo, genom 
att arbeta i samma intersubjektiva rum – enkelt, eller hur?

Jag vill här infoga en liten refl ektion över något så vardagligt som ett 
pannkaksrecept. 

Alltså något som är så »enkelt« som ett pannkaksrecept kan inte heller 
förstås rakt av om man inte har kunskap om begreppen vill jag påstå. Här 
kommer receptet:

Recept på fl äskpannkaka (4 personer):
Ingredienser
3 dl vetemjöl
½ tsk salt
8 dl mjölk
4 st ägg
2–3 msk smör eller margarin
200–300 gram rimmat sidfl äsk

28 Johannessen  s. 28

29 a.a. s. 28
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Tillagning
Börja med att göra pannkakssmeten. Tillsätt mjölken, börja med en 
liten mängd så undviker du att få en klumpig smet. Avsluta med att 
vispa ner äggen.
Stek fl äsket och lägg i botten på en långpanna. Ett smart sätt är 
annars att steka fl äsket direkt i långpannan (i ugnen). Häll smeten 
över fl äsket.
Grädda i 20–25 minuter eller tills smeten stelnat och fått fi n färg. 
När pannkakan svalnat kan den skäras eller klippas i bitar.
Serveras med lingonsylt.

Mycket i beskrivningen är underförstått, man måste alltså jobba i samma 
intersubjektiva rum som receptförfattaren för att förstå.

Om vi först tittar på ingredienserna så är nog de fl esta ganska entydiga, 
vetemjöl, salt, mjölk och ägg, samt smör eller margarin. Däremot är det 
inte säkert att rimmat sidfl äsk är ett begrepp som är allmän egendom, men 
troligt. Vidare är det här med förkortningar dl, tsk, st och msk. dl (deciliter) 
får nog anses som entydigt och för de fl esta klart, men för den som inte är 
van vid matlagning är inte »tsk« och »msk« särskilt tydligt (tesked och 
matsked, 5 ml respektive 15 ml), »st« för stycken bör det stora fl ertalet för-
stå. Ett problem här är formuleringen 2–3 och 200–300. Det är inte särskilt 
exakt, och för den ovane kan det givetvis skapa problem. Till exempel om 
jag väljer 2, ska jag då välja 200? Eller är de helt oberoende av varandra?

Om vi går vidare till Tillagningen så tror jag att det här fi nns hur 
mycket som helst att säga om vad som är entydigt och vad som fi nns i det 
intersubjektiva rummet för författaren. Till exempel står det ingenstans 
var mjölet ska vara, medan författaren har förutsatt att man lägger det i en 
lagom stor bunke för att kunna göra smet. Men hur ska novisen veta detta. 
Förresten vad är smet? Mening två: jag tillsätter lite mjölk i taget och får 
en smet som inte är klumpig – jag tror inte jag får någon smet alls om jag 
inte vispar hela tiden. Förresten vad är vispa och hur gör jag det? Nu kom 
det, jag ska vispa ner äggen, antagligen knäckta, men det står inte. Stek 
fl äsket – hur då, står inget om att jag gör det i en stekpanna och inte heller 
om det ska skäras i tärningar eller ej (jag tycker det är godast om det är 
tärnat), ska jag ha smör i pannan när jag steker fl äsket? Eller gör det i en 
långpanna i ugnen – långpanna, är det självklart vad som menas? Grädda 
till »fi n färg«? Vad tycker jag är en fi n färg – blå – då lär aldrig pannkakan 
bli färdig. Detta var lite löst fabulerande om hur mycket som är i förfat-
tarens intersubjektiva rum i något så vardagligt som ett pannkaksrecept. 
Nu behöver i och för sig inte ett recept vara entydigt, men det känns som 
ett exempel som förklarar idén. 
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Det som behandlades i refl ektionen över ett pannkaksrecept, var hur 
svårt det kan vara att tolka något så vardagligt och för många självklart 
som begreppen i ett recept. Hur svårt är det då inte att tolka krav på 
samma sätt, om man kommer från olika paradigm. När man inom till 
exempel konsultbranschen talar om att man måste ha domänkunskap för 
att kunna ta ett uppdrag, betyder det oftast att man ska behärska det, inom 
företaget eller branschen, rådande paradigmet. Det betyder i praktiken 
att man måste ha arbetat inom företaget eller inom branschen i några år. 
Kjell S. Johannessen  uttrycker det i följande citat: »Men förmågan att rea-
gera situationsadekvat och att se analoga sidor i nya problemsituationer 
kan inte fångas upp av metodregler eller på andra vis uttryckas i verbal-
språkligform. Dessa inslag utgör ett slags kompetens som hänger intimt 
samman med förvärvandet av den berörda disciplinens speciella begrepp, 
teorier och lagar. Det är en kompetens som inte kan åstadkommas utan 
att man lär sig behärska dessa. Den fi nns där som en osynlig horisont 
när man formulerar den berörda disciplinens begrepp och teorier. Och 
dessa kan i sin tur inte användas riktigt utan att den erforderliga kompe-
tensen fi nns med. Det är därför ingen överdrift att påstå att det också på 
naturvetenskapernas område fi nns begrepp och metoder som bara delvis 
är artikulerbara.«30 (I citatet refereras till formen vilket kommer att mer 
ingående avhandlas i ett kommande kapitel, belyst av Gombrowicz .) 
Alltså, att få de olika intersubjektiva rummen att skapa ett nytt gemensamt 
intersubjektivt rum kräver att man arbetar tillsammans och utövar varan-
dras praxisar och får dessa att till slut bli en gemensam praxis. Detta för att 
verkligen kunna förstå hur begreppen i specifi kationen ska tolkas. 

Ett sätt att arbeta tillsammans och utöva/utbyta varandras praxisar, 
som ligger nära till hands för mig, är att man skulle kunna använda dia-
logseminariemetoden.31 En metod som fi nns med på fl era ställen i denna 
uppsats. 

När man använder dialogseminariemetoden, kommer man, att utan 
hindrande förklaringar, kunna arbeta vidare och skapa något som man är 
ense om är det som beskrivs. 

»Den tillägnas genom att man övas upp till att utöva etablerade praxi-
sar där språk på olika sätt ingår som en icke eliminerbar del. Och när 
denna tillägnelse är avslutad, utövas praxisen orefl ekterat.«32 

30 Johannessen , s. 32–33

31 Se till exempel Hammarén 1999

32 Johannessen , s. 104
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Kapitel 3

Det matematiska kulturarvet

Två å två blir fem i min skalle ibland. Då e de lite svårt,
för jag vill också va me å räkna ut hur vi ska kunna förändra samhället vårt
Men att addera fakta med känslor,
det går liksom inte alltid hem
Man glömmer gärna bort att i människors inre
två och två ibland blir fem
(Robert Broberg , 2+2=5)1

Att förstå är, som läsaren säker redan insett, ett centralt tema i denna upp-
sats. Förstå att det inte är självklart att vi jobbar i samma intersubjektiva 
rum som alla andra, tolkningen enligt vår/min praxis samanfaller inte med 
min samarbetspartner och detta skapar oförståelse mellan oss. Det gäller 
alltså i många fall att hitta sätt att medla mellan intersubjektiva rum så 
att medlemmarna åtminstone förstår att de arbetar i olika intersubjek-
tiva rum. Det hade varit mycket värdefullt att ha en sådan medling i mitt 
exempel i kapitel 1, där jag fi ck min grundkänning genom att kommunika-
tionen mellan de intersubjektiva rummen var bristfällig och förståelse för 
bristen på förståelse inte fanns. En medlare hade varit guld värd.

För att angripa förståelsen av förståelse kan man applicera olika meto-
der. Det jag har utforskat och deltagit i bygger på dialogseminariet. Mitt 
praktikfall är en beskrivning av »Det matematiska kulturarvet«.

Det matematiska kulturarvet kom till som en del av Regeringens mate-
matikdelegations (för direktiv se bilaga) arbetsgrupp Arbetsliv/samhälle/
bildning/demokrati. Denna arbetsgrupp leddes av Bo Göranzon  tillsam-
mans med Lars Mouwitz , Håkan Lennerstad  och Lars Tullberg . Ordfö-
rande för hela matematikdelegationen var Said Irandoust . Lars Mouwitz 
var även sekreterare i matematikdelegationen.

För att få fram en inramning arrangerades ett Dialogseminarium på 

1 Broberg , s. 66
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Dramaten den 20 mars 2004 och dagen efter hölls fyra arbetsmöten med 
utvalda deltagare för att ge material till utredningen. Allt detta samman-
ställdes till ett arbetsmaterial som lämnades till matematikdelegationen. 
Ur detta material arbetades sedan ett nummer av tidskriften Dialoger fram, 
nummer 70–71/2005 Det matematiska kulturarvet.

Dialogseminariet på Dramaten var ett helt nytt grepp att ta i en statlig 
utredning, och har gett positiva gensvar från många håll. »Jag är impone-
rad av att en pjäs med titeln Det matematiska kulturarvet tycks gå så bra så att 
det är utsålt här ikväll«2 är ett citat ur Staffan Valdemar Holm s välkomst-
tal till seminariet. Redan genom detta uttalande kan skönjas inledningen 
på något unikt. Arbetsgruppen Arbetsliv/samhälle/bildning/demokrati 
arbetsform är alltså väldigt nydanande i denna typ av sammanhang. Dia-
logseminariet på Dramaten är i och för sig inte någon ny företeelse, de 
har pågått i mer än 20 år, men att använda det i statliga utredningar är 
defi nitivt något nytt, och gensvaret har som sagt varit stort.

Att ge sig på något i denna omfattning och i ett sådant sammanhang 
är ett risktagande som kan resultera i framgång eller platt fall, knappast 
något däremellan. Detta för att det är en oerhörd kraft i ett seminarium 
av denna typ – antingen fi nner man energi i det eller tycker att detta är 
absolut ingenting. Man går inte därifrån och rycker på axlarna och tycker 
att detta var en underhållande kväll.

Mycket av det som ger kraften och visar på vad det var som pågick fi nns 
i Bo Göranzons upptakt i Det matematiska kulturarvet, Dialogseminariet – ett 
laboratorium för det analogiska tänkandet. Här beskrivs koppling till konsten 
med ett antal exempel på hur författare kan påverka förståelse och skapa 
insikter – i detta sammanhang om yrkeskunnande (och speciellt här om 
bildningen i matematik). Bo Göranzon  kom som ung matematiker att 
konfronteras med konsten som kunskapskälla, enligt hans egen utsaga, 
och detta har lett fram till bland annat Dialogseminariet på Dramaten. 
Genom denna konfrontation har han formulerat en koppling mellan 
vetenskap och konst och av detta fi nns det starka drag av i Det matematiska 
kulturarvet.

Att förstå

Mycket i Det matematiska kulturarvet handlar om förståelse, det fi nns till och 
med en dialog som bär namnet Vad är att förstå? Detta är en konstruerad 
dialog utifrån arbetsmötena som följde på Dialogseminariet. Här tänkte 
jag redovisa två inlägg ifrån Det matematiska kulturarvet, dialogseminariet 

2 Det matematiska s. 9
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på Dramaten. Dessa speglar förståelsen för matematik, dock kanske inte 
så mycket om hur vi gestaltar matematisk förståelse utan mera drivkraften 
bakom att försöka förstå. Detta är i sig en väldigt viktig ingrediens för för-
ståelsen, vare sig det gäller att förstå matematik eller krav eller vad det än 
gäller. – Den som förstår behöver inte veta allt. Hon förstår ändå och kan 
utifrån detta veta mycket mer. – Det gäller alltså att i någon mening brinna 
för det man ska förstå annars faller det platt. Här följer de två inläggen om 
förståelse och drivkraft.

»Att förstå. Att inte förstå. Att ta till sig  Shakespeare eller matematik. 
Tänka är svårt. Matematiken kan få mig att förfl yttas till ett rosa rum 
där tiden upphör, där bara koncentration och fantasi fi nns. Jag älskar att 
tänka. Jag lockas ständigt av sådant som jag inte förstår. Kanske är det 
därför jag står här.

När jag var doktorand i matematik fi ck jag ofta kommentaren: ’Du 
som sysslar med matematik måste förstå väldigt mycket.’ Det verkar som 
om det fi nns en bild av att man går omkring i ett ständigt rus av klarhet. 
Nej, så är det inte, snarare tvärtom, den största delen av tiden går man 
omkring och förstår ingenting. Man brottas ständig med ett problem. /…/ 
Att förstå. Att inte förstå. Jag lockas ständigt av det jag inte förstår. Min 
son som är snart tre år försöker lära sig räkna. Förra veckan utbrast han: 
’Du mamma, innan fem kommer det många fyror!’ Är det någon av er som 
förstår vad han menar?«3

Förståelse har inte med kunskapsnivån att göra, utan hur man tar till sig 
kunskap. Precis som Annette Jahnke  uttryckte det ovan. Anders Karlqvist  
gör nedan, via både von Neuman och Heisenberg , en liten annan vinkling 
av begreppet förstå. Den första meningen om matematiken säger en hel 
del om att förstå och jag tror att detta är ett fantastiskt sätt att närma sig 
många saker man inte lyckas förstå (vid första försöken, i alla fall).

»’Matematik är inget man förstår, matematik vänjer man sig vid’ konsta-
terade John von Neumann , en av 1900-talets allra största matematiker.

I vetenskapen förutsätter vi att vi i princip kan förstå allt om naturen, 
säger Werner Heisenberg , en av kvantmekanikens grundare, men däre-
mot gör vi inget a priori antagande om vad som ska menas med ordet 
förstå.«4

I den forskning som på senare år har bedrivits inom Yrkeskunnande 

3 a.a. s. 43 och s. 46

4 a.a. s. 67
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och teknologi fi nns det en stor del som berör och rör likartade teman som 
det jag beskriver här. Delar av denna forskning har jag använt som käl-
lor till detta arbete. Jag tänker då närmast på Det matematiska kulturarvet 
Dialoger 71–72 2005, Det dubbla greppet Dialoger 77–78 2006 och Mate-
matik och bildning – berättelse, gräns, tystnad, Lars Mouwitz  avhandling. Det 
dubbla greppet Dialoger 77–78 2006 är ett nummer av Dialoger som har ett 
ursprung utifrån dialogseminariet på Dramaten, 2004-03-21, Det matema-
tiska kulturarvet, och Roald Hoffmanns  besök på Dramaten och Nobelmu-
seet 2005-01-16 respektive 2005-01-15. Ur dessa har sedan alltså sprungit 
bland annat Lars Mouwitz avhandling Matematik och bildning – berättelse, 
gräns, tystnad.

Är man lite vågad skulle man kanske till och med säga att dessa texter, 
dvs. Det matematiska kulturarvet, Det dubbla greppet och Matematik och bild-
ning – berättelse, gräns, tystnad, arbetar i samma intersubjektiva rum. Det är 
i alla fall så jag upplever det eller man kanske mer ska säga att dessa texter 
arbetar i samma problemdomän – förståelse (bildning) av matematik och 
eller krav. »När matematikundervisning diskuteras brukar man ofta beto-
na vikten av att eleverna skall förstå matematiken. Men vad menar man 
med att förstå? Titeln [Självporträtt med blixt – om förståelsens dynamik] 
på föredraget anger att förståelsen inte är binär – antingen förstår man 
eller så gör man det inte. Förståelsen av matematisk teori utvecklar medan 
man arbetar med den.«5 Detta går helt i linje med vad John von Neumann  
hävdar ovan »Matematik är inget man förstår, matematik vänjer man sig 
vid«.

Det matematiska kulturarvet är en av huvudkällorna till denna uppsats. 
Det är bara att börja läsa i den så ser man nästan direkt exempel på olika 
intersubjektiva rum. I den första essän i del II »Ur Gudar och männis-
kor – Apollons sång« av Willy Kyrklund , fi nns matematiken beskriven i 
poetiska ordalag:

Fast är proportionen
mellan magnetfältets tidsderivata
och det elektriska fältets rotation
Fast är proportionen
mellan tidsderivatan av det elektriska fältet
och det magnetiska fältets rotation …,

den följs direkt av Jan Boman s essä Matematik som poesi där han jämför 
ovanstående citat direkt med formeln:

5 Det dubbla greppet, s. 57
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som är den matematiskt symboliska beskrivningen. Jan Boman  drar 
slutsatsen att Kyrklunds beskrivning är mer poetisk, och i det kan jag 
instämma. Den andra slutsatsen man också kan dra är att Jan Boman har 
lyckat förena (sitt) matematiska intersubjektiva rum med poeten Willy 
Kyrklunds intersubjektiva rum till ett nytt gemensamt intersubjektivt rum 
som Jan Boman tar in i sitt framförande. Detta är värt att påpeka.

Om jag gör ett nedslag i en av de andra essäerna »Matematik och meta-
forerna« så skriver Agneta Pleijel: 

»Men inte så sällan får man höra att inte ens kvantteoretikerna ’förstår’ 
kvantmekaniken – ändå kan de handskas med den.

Så vad är ’att förstår?’ Som icke-matematiker kan jag inte följa med i 
matematikerns operationer. Men jag kan inse att ’förstår’ är något mer än 
de matematiska operationerna. Många naturvetare, också matematiker, 
talar om hur de måste använda sin intuition och sin fantasi för att komma 
någon vart. Det sade t ex matematikern Sonja Kovalevski, som också var 
skönlitterär författare (och som jag en gång skrev en fi lm om där jag tog 
fasta på just det).«6

Som exemplen ovan visat handlar det mycket om att fånga relationerna 
eller inspirationerna eller de öppningar som kan ges via konsten in i för-
ståelse och bildning av och inom matematiken. Matematiken måste här 
tolkas brett. Det kan omfatta den del som ingår i grundskolan från årskurs 
1 till 9, och även tidigare. Men det kan även omfatta den matematik som 
fi nns på forskningsfronten idag. Detta om vi håller oss till »ren« matema-
tik, om vi istället vidgar vyn ytterligare är det inga problem att i denna typ 
av beskrivningar om förståelse och bildning inkludera ingenjörsvetenska-
perna, i mitt fall då speciellt mjukvaruutveckling. Och det jag beskrivit i 
de första kapitlen av denna uppsats som handlar om krav faller defi nitivt 
inom ramen för det breda matematikbegreppet som arbetats med under 
till exempel Det matematiska kulturarvet.

6 Det matematiska, s. 77
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Att förstå – inom undervisning
»… Jag skulle inte vilja säga att det är svårt att undervisa i matematik, jag 
skulle vilja säga att det är mycket svårt att undervisa i matematik.

Med stapplande steg började jag undervisa på universitetet som nybli-
ven doktorand. En av de första kurserna jag undervisade på var en repeti-
tionskurs av gymnasiematematiken inför matematikstudierna på univer-
sitetet. Jag fi ck en A4-sida där innehållet specifi cerades av kursansvarige. 
Lydig som jag var körde jag igång helt enligt instruktionerna. Efter den 
första föreläsningen kommer det fram en student till mig och på rungande 
göteborgska säger: ’Åå, va’ gör du när du inte är här då? Kör du ångvält, 
eller?’«7

Här talas det om att det är svårt att undervisa i matematik och det tror jag 
inte är någon överdrift. I och för sig är det svårt att undervisa i vilket ämne 
det än gäller, det gäller att motivera eleverna och försöka skapa förståelse. 
– Den som förstår behöver inte veta allt. Hon förstår ändå och kan utifrån 
detta veta mycket mer. – Alltså gäller det att skapa förståelse för ämnet 
man studerar – bli bildad.

Att förstå – att företräda

Jag har genom Lars Mouwitz  avhandling blivit uppmärksammad på en 
beskrivning av innebörden av att förstå som gjorts av Gunnar Bergendal :

»Ordet förstå hör samman med att ’stå för något’, att företräda en sak 
– familjens, arbetarnas, en medmänniskas sak – inför tinget, inför en för-
samling, i världen. Skall man kunna stå för en sak, måste man ha fattat 
den, förstått den …

I denna urbetydelse ligger att förståelsen till sitt väsen är knuten till en 
ansvarssituation, till verkligheten och världen.«8

Denna bakgrundsformulering ska inte saknas, när man som jag försöker 
ge en beskrivning av att förstå, till exempel förstå krav. Det ger ett annat 
perspektiv på att förstå varandras tolkningar av kravbilder eller missförstå 
varandras tolkningar. Gunnar Bergendal  säger att de olika parterna egent-
ligen företräder olika saker om de inte förstår varandra. Kan det vara så 

7 Det matematiska, s. 44

8 Mouwitz , s. 57, men ursprunget är: Gunnar Bergendal , »Förståelse och saklighet« i Dialoger 
och upplysning, Dialoger 3/1986. Per Sällström [red.]
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när våra intersubjektiva kravrum inte överensstämmer? Ja, absolut kan det 
vara en parameter. Beställaren vill få något som överensstämmer med sin 
verksamhet och utföraren (implementatören) vill leverera något. 

Gunnar Bergendal  skriver om nutida utbildning på följande sätt som 
kanske kan förklara, delvis, varför vi idag tycker att undervisning är sämre 
och att eleverna är sämre bildade i matematik. (Kan vara sant eller osant, 
men det är illustrativt.)

»Om man istället bygger på elevernas erfarenhet och tidigare förståelse 
fi nns det alltid ett fortsatt tänkande – generaliseringar, jämförelser mellan 
närliggande fall osv. Förvetenskapligandet av skolmatematiken (och när-
liggande ämnen) har haft som effekt att lärandets väg har utarmats och att 
upplysningens motto Tänk själv! har åsidosatts.

I min gymnasietid fanns i varje fysikskrivning (även studentskriv-
ningen) en uppgift som tekniskt sett handlade om enhetsbyte (det kal-
lades nog sortförvandling). Det kunde handla om ett vattenmagasin högt 
upp i lappmarken. Om vattennivån sänktes 5 cm genom avrinning, hur 
mycket energi fi ck man ut i kraftverken på vägen ned mot Bottenviken? 
Eleven fi ck i sin lösning genom övergångar mellan olika enheter från kpm 
till kWh visa att hon visste något om omvandlingen mellan olika energi-
former. När all energi numera beskrivs i en och samma enhet (kWh) har 
elevens tänkande gjorts överfl ödigt. Skolans uppgift att lära eleverna tänka 
har saboterats.

Ett annat exempel: Vem fattar vad hektoPascal är? Vem fattar inte vad 
mmHg är?«9

Gunnar Bergendal  framför här en kritik av hur skolan fungerar idag. Hans 
exempel handlar bland annat om enhetsomvandlingar, detta är mycket 
relevant för förståelse, men det behöver inte ligga ens på den nivån Ber-
gendal skriver om. Hur får vi eleven att förstå, få känsla för, till exempel 
hur mycket 1 kg är jämfört med 1 g, varför är det 1000 g på 1 kg? Enheten 
kg är större än g, men siffran framför blir mindre när jag skriver något i 
kg än i gram.

Initieringsrit
Inlärningen kan också ses om in sorts initieringsrit i ett intersubjektivt 
rum (vårt vanliga intersubjektiva rum). Koppla detta mot hur jag uppfat-
tade världen vid arbetet på SMART-1. Om vi hade börjat med att skapa 

9 Det matematiska, s. 85
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och genomföra en initieringsrit mellan de olika parterna (de intersubjek-
tiva rummen) i projektet, hade vi inte då lättare kunnat förstå varandra? 

Ett närliggande exempel på hur utbildning kan – bör vara, en idealskola, 
ges också i Det matematiska kulturarvet, och här av Christer Kiselman .

»Albert Einstein  skrev 1936 att utbildningen skall stimulera de aktiva för-
mågorna hos barnet och arbeta inte bara för människans framtida frihet, 
utan också på en grundval av intellektuell och praktisk frihet för läraren i 
det konkreta nuet. Han skriver om denna idealskola: En sådan skola kräver 
av läraren att han är ett slags artist i sin provins. Vad kan göras för att denna anda 
skall uppnås i skolan? Det fi nns inget universalmedel här, lika litet som det fi nns 
något för att en individ skall ha hälsa. Men det fi nns vissa nödvändiga villkor 
som kan uppfyllas. Först och främst skall lärarna själva växa upp i en sådan skola. 
För det andra skall läraren ges långtgående frihet i valet av stoff att behandla och 
metoder att använda. För det är sant också här att glädjen att skapa dödas av yttre 
tryck.«10

För att ytterligare spä på att detta har en koppling till undervisning kom-
mer här ett stycke ur Bengt Johanssons  framförande »Matematik som 
ämne för utbildning – ett historiskt perspektiv« vid dialogseminariet på 
Dramaten:

»Vilken matematik skall våra elever få möjlighet att lära sig – och varför? 
I vilka former? Och vem skall bestämma det? Ett historiskt perspektiv på 
utvecklingen av matematik som ämnet för utbildning är nödvändigt när 
man söker svaren på dessa frågor. Men naturligtvis också matematikens 
roll och utveckling i dag.

Här vill jag avsluta med att referera till vad Björn Engquist,  matemati-
ker på KTH, nyligen uttryckte i samband med ett seminarium.

Den tillämpade matematiken har utvecklats med stormsteg under de 
senaste decennierna. På ett för alla uppenbart sätt illustreras detta av de 
kraftfulla beräkningar som numera är möjliga tack vare datorteknologins 
spektakulära utveckling. Men på ett djupare plan har mer fundamentala 
förändringar skett, som ikullkastar traditionella föreställningar om vad 
som är ren resp. tillämpad matematik, och som öppnar helt nya möjlighe-
ter i samspelet mellan matematiken och omvärlden.«11

Hela serien, Det matematiska kulturarvet, Det dubbla greppet och Matematik 

10 Det matematiska s. 72–73

11 Ur dokumentationen till Dialogseminariet Det matematiska kulturarvet
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och bildning – berättelse, gräns, tystnad – arbetar inom fältet att överbrygga 
olika intersubjektiva rum, dock på ett högre plan än vad jag eftersträvar att 
beskriva i denna uppsats. Det som arbetats med i denna serie är att använda 
matematiken som en brygga mellan det humanistiska intersubjektiva rum-
met och naturvetenskapliga intersubjektiva rummet. Alltså matematiken är 
den tredje kulturen som är bryggan mellan de två andra kulturerna, huma-
niora och naturvetenskap. Detta som anknytning till fl era av uppsatserna 
i de två numren av Dialoger som refereras till, Det matematiska kulturarvet 
och Det dubbla greppet. I Det dubbla greppet fi nns en essä med namnet »Den 
tredje kulturen – ett bildningsbegrepp« och en del med namnet »Sektion I: 
Bridging the unbridgeable«. Den första essän ingår inte i denna del utan i 
Sektion II som heter »Att erövra ett språk«, vilket är tätt knutet till förstå-
elsen och bildningen. Utan ett språk ingen förståelse och ingen bildning.

Apropå Språk
Apropå språk, att man måste ha ett språk för att förstå och vara bildad, 
skriver Staffan Rydén  i sin subjektiva sammanfattning i Det matematiska kul-
turarvet. Han skriver där också lite om matematikens kunskapsform och det 
exakta språket. Han pekar till exempel på hur stark traditionen av ett exakt 
språk är i matematiken (och framförallt i den grundläggande matematikun-
dervisningen.) Staffan Rydén förankrar detta i två olika kunskapstraditio-
ner: Diderots  och d’Alemberts (»olika attityd till kunskap«). d’Alemberts 
regelkunskap i motsats till Diderots omdöme och mångfald.

»I Bo Göranzons artikel får vi möta två gestalter, Diderot  och d’Alembert , 
med helt olika attityd till kunskap. Min erfarenhet är att vi idag fortfa-
rande i matematikutbildningen möter d’Alemberts ideal att yrkeskunska-
pen utvecklas genom att lära in regler och sen tillämpa dem på en allt mer 
komplicerad nivå. Synen på matematiken som ett exakt språk, som också 
Göran Backlund  och Johan Svahn  utvecklar i sina artiklar, gör detta natur-
ligt, särskilt som matematiken har förmågan att utvecklas ur sig själv utan 
insemination från någon annan vetenskap.«12 

Staffan Rydén  relaterar direkt till den logiska positivismen och jag 
fi nner också direkta kopplingar mot de beskrivningar som fi nns i första 
kapitlet, men där är beskrivet som krav. Staffan Rydén fortsätter med att 
förklara att för den som inte är införstådd är förståelsen inte uppenbar.

»Det möter studenten också tidigt i läroböckerna genom fraser som ’därav 

12 Det matematiska s. 130



företagskulturers makt58

följer omedelbart’ vilket kan få en förödande inverkan på vilken som helst 
normalbegåvad men icke matematiskt naturligt tänkande person. Till och 
med i Einsteins utveckling av beviset för formeln för ljusets hastighet E= 
mc2, som jag såg sista sidan av på en utställning någonstans, det vill säga 
frukten av allt mänskligt vetande efter fl era tusen års utveckling, vilket 
i sin tur kan få en lekman att tro att man ska ana frustration, svett och 
tankemöda i bevisföringen, så kommenterar han dessa sista steg i bevisfö-
ringen på samma sätt. Allt är självklart för den redan invigde. Men att bli 
invigd är få förunnat.«13

Är man i samma intersubjektiva rum som författaren till läroboken, är inte 
»därav följer omedelbart« särskilt skrämmande, men befi nner jag mig i 
ett annat intersubjektivt rum, förstår jag inget. Problem. Det gäller att få 
in eleverna i matematikens intersubjektiva rum för att de ska förstå.

Staffan Rydén  ger oss även en inblick i att man ska värna om erfarenhe-
ten och att den innehåller mycket av kärnan i kunskapen och förståelsen. 
Erfarenheten i den grupp som tillhör ett intersubjektivt rum sitter till 
mycket stor del i deras erfarenheter. Och detta är starkt. Har vi olika refe-
renser i våra erfarenheter mellan de intersubjektiva rummen är det inte 
lätt att få förståelse över gränserna, till exempel skriver jag i kapitlet om 
SMART-1 att »… i stort sett hela ESA: s projektorganisation var italie-
nare, och jag var inte förberedd på hur de arbetar i en situation som den 
som uppkom. Jag var nog väldigt oförberedd och svensk i mitt angrepps-
sätt. Jag förstod inte, eller insåg inte att det fanns en kulturell skillnad 
som skulle komma att påverka arbetsklimatet på många sätt. Klyftan (eller 
sprickan) mellan kulturerna var mycket större än jag förstod.« Åter till 
Staffan Rydén:

»Regelpedagogiken, om jag får kalla den så är också, i vår tid där dataål-
dern introducerat det omvända mentorskapet, en extremt gammal form av 
en auktoritär pedagogik. Motsatsen kan ni se i Dramatens föreställning av 
Riddartornet där 9-åriga änglar möter över 80-åriga lantmän som Erland 
Josephson och Sven Lindberg. Gossarna kan när de blir lika gamla som 
Erland och Sven berätta att de var arbetskamrater, just arbetskamrater, 
med skådespelare som fötts för 150 år sedan. Och att det kan ske, skulle 
jag vilja säga, är en allt större självklarhet idag.«14

13 Det matematiska s. 130

14 a.a. s. 130
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Mästaren och lärlingen

Mästare/lärling är ett begrepp som ofta dyker upp när vi studerar att tra-
dera yrkeskunnande, det mallar Staffan Rydén  in på ett bra sätt i Diderots 
idétradition. Mästare/lärling kan ge den initieringsrit till ett intersubjek-
tivt rum som jag tidigare berörde, under rubriken »Initieringsrit« tidigare 
i detta kapitel, både på ett statiskt och dynamiskt sätt. Det dynamiska i det 
intersubjektiva rummet är det svåra, det förändras och synkroniseras inte 
över tiden om man inte aktivt arbetar i rummet (rummen).

»Den motsatta synen till d’Alembert  är Diderots kunskapssyn där mäster-
skapet uttrycks i konkret yrkeserfarenhet, moget omdöme, förmåga att se 
mångfald och komplexitet. Detta är naturligtvis inte en färdighet för en 
novis men det paradoxala är att en sådan defi nition av mästerskap inom 
ett yrke också är en naturlig inkörsport för novisen. Det komplexa skapar 
en öppenhet för helt olika sätt att närma sig ämnet, liksom människorna i 
Strindbergs dramer väcker vår nyfi kenhet därför att de inte är vad han kal-
lade automater. Även om novisen inte behärskar komplexiteten så ger det 
möjlighet att med läraren/mästaren välja en egen utgångspunkt i stället 
för den enda sanna vägen, som dessutom hela tiden underminerar elevens 
självförtroende med att betecknas som självklar, om man bara är tillräck-
ligt smart. Mästaren och novisen möts i Diderots värld i den gemensamma 
lusten att upptäcka och utforska.«15

Staffan Rydén  kommer också in på hur dialogen, dialogseminariet och 
dialogseminariemetoden kan mallas in i den Diderotska kunskapstradi-
tionen och att matematiken verkar stå utanför denna värld till stor del, 
genom sitt eget sätt att stå på egna ben i sin rena form och inte förankra 
sig i verkligheten.

»Med Diderot  kommer vi naturligt fram till att det är dialogen som borde 
genomsyra matematikens förhållningssätt till en utanförställd omvärld. 
Begreppsparet dialog och refl ektion återkommer i Galileis text. För mig 
verkar det som matematikerna helt ensidigt tvingat in sina disciplar i 
refl ektionens lufttunna rum utan att först ha fått en chans att möta ämnet 
i en dialog.«16

Lars Mouwitz  avhandling Matematik och bildning – berättelse, gräns, tystnad 

15 a.a. s. 130–131

16 a.a. s. 132
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är väldigt spännande på många sätt, men det jag tänkte nämna är att det 
på något sätt känns som matematiken i den skulle kunna vara synonymt 
med krav. Då menar jag inte att matematik och krav är samma sak utan att 
man på många ställen skulle kunna ta Lars Mouwitz text och ersätta ordet 
matematik med krav och erhålla en belysning av de problem jag jagar med 
hjälp av Lars Mouwitz text. Låt mig ta ett kort exempel.

Här förefi nnes uppenbarligen en gräns för det matematiska språkets räck-
vidd; hur precist man än defi nierar sina termer, och i hur många led detta 
görs, spelar ingen roll. Själva tolkandet av de använda tecknen i den yttersta 
av dessa defi nitioner förblir »osägbar« med matematikens språk.17

Här förefi nns uppenbarligen en gräns för de språkliga kravens räckvidd; 
hur precist man än defi nierar sina krav och i hur många led detta görs, 
spelar ingen roll. Själva tolkandet av de använda tecknen i den yttersta av 
dessa defi nitioner förblir »osägbart« med kravens språk.18

Blir inte detta en beskrivning som är direkt överförbar till mitt problem-
område? Att det är möjligt att göra på detta sätt är för att en kravspeci-
fi kation är en logisk hierarki med ett »språk« som antas vara objektivt 
på samma sätt som matematiken. Jämför med det som beskrivs i kapitlet 
»Konsten som kunskapskälla« under »Tolkning«. Läser jag Lars  Mouwitz  
avhandling på detta sätt fi nns det hur mycket som helst att plocka ur den.

Bildning

Begreppet bildning ligger nära begreppet förståelse i den tankestil jag 
skriver i. Bildning är, påstår jag, att ha en tillräcklig förståelse för ett ämne 
för att kunna fungera i ett samhälle där ämnet förekommer. Med samhälle 
kan här åsyftas en arbetsplats, hemmet, skolan, affären där du handlar med 
mera, det vill säga jag ska vara så bildad att jag kan hantera de situationer 
jag hamnar i. – Den som förstår behöver inte veta allt. Hon förstår ändå 
och kan utifrån detta veta mycket mer.

Bo Göranzon  skriver i efterskriften till Det matematiska kulturarvet om 
betydelsen av den tredje kulturen och det är mycket i denna uppsats som 
handlar om detta. Då detta var efterskriften till Det matematiska kulturarvet 
citerar jag här detta, då det bygger upp en sorts kontinuitet mellan verken.

17 Mouwitz , s. 56

18 a.a. s. 56. Har i detta »citat« ersatt matematik med krav och gjort några språkliga juste-
ringar.
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»Filosofen Arthur Schopenhauer  (1788–1860) har skrivit en essä Om 
matematisk metod som ingår i hans stora verk Världen som vilja och före-
ställning. Schopenhauer tar sin utgångspunkt i en artikel av Sir William 
Hamilton , professor i logik och metafysik, publicerad i Edinburgh Review 
i januari 1836. Hamiltons artikel klarlägger matematikens infl ytande på 
våra själsförmögenheter och dess nytta för vetenskaplig och litterär kultur 
i allmänhet. Slutsatsen är att matematikens värde endast är indirekt och 
ligger i tillämpningen av syften som kan uppnås endast genom den. Men 
matematiken har inget egenvärde, utan faktum är att den utgör ett kon-
kret hinder för ett allmänt danande och utvecklande av intellektet. Denna 
slutsats fastslås genom en ytterst lärd samling exempel. Den enda ome-
delbara nyttan av matematik är att den kan vänja ostadiga och ombytliga 
intellekt att koncentrera sin uppmärksamhet. Descartes  ansåg detsamma 
om matematiken. I Vie de Descartes av Baillet  (1663) sägs ’Hans egen erfa-
renhet hade övertygat honom om matematikens obetydliga användbarhet, 
i synnerhet när den enbart odlas för sin egen skull. /…/ han kunde inte 
tänka sig något mindre substantiellt än att syssla enbart med tal och ima-
ginära fi gurer.’

Det fi nns en idétradition som menar att matematikens ställning som 
bildningsämne var grundläggande under antiken och medeltiden. Fram 
till omkring år 1600, var all matematik retorisk. Detta betyder att dess 
språk var vardagsspråkets med inslag av vissa ordförkortningar. Efter 
omkring år 1600, vid naturvetenskapens genombrott, är matematiken en 
symbolisk konst som inte kan förstås utan en omfattande träning. I detta 
perspektiv uppfattas matematikens exempellösa framgångar under de 
tre senaste seklen, med dess tillämpningar inom naturvetenskapen, som 
otänkbara utan tillgång till matematikens symbolik. Men detta har krävt 
sitt pris och det består just i att matematiken förlorat sin ställning som 
bildningsämne.

Bildningsaspekten på matematiken betonar att matematiken ska använ-
das för olika tillämpningar; ett centralt tema blir då vilka gränser vi 
måste uppmärksamma för den matematiska modellens räckvidd. Insikten 
om denna aspekt fi nns i grundkällorna: hos Descartes , Leibniz , Galilei , 
d’Alembert  vilket innebär ett intresse för hur ett omdöme kan tränas på 
ett alternativt sätt än formallogiskt tänkande.

/…/
Författaren Lars Gyllensten  har i en artikel Möjliga världar – en kör av en 

mångfald av själar, som tidigare presenterats vid ett Nobelsymposium 1986, 
visat en väg för ett gränsöverskridande mellan de två kulturerna. Lars 
Gyllensten genomför en jämförande analys av kunskapsbildningen inom 
matematik, naturvetenskap och humaniora. Med hjälp av bilder, avvikel-
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ser och citat hämtade från litterära, biografi ska och vetenskapliga publika-
tioner gör han en serie sammanställningar – analogier. Han formulerar ett 
möjligt förhållningssätt i ett forsknings- och utvecklingsarbete omkring 
Den tredje kulturen som kan ge grunden för en utbildning som inte endast 
stimulerar ett deduktivt och induktivt tänkande utan samtidigt tränar det 
analogiska tänkandet och fantasikänslan.«19

Dialogseminarium

»Att iscensätta ett Dialogseminarium på Dramaten påminner också myck-
et om att strukturera en kritisk experimentsituation inom ett naturveten-
skapligt ämne. Man arrangerar medvetet en avgränsad miljö för att få svar 
på eller ledtrådar kring en angelägen problematik. Själva arrangerandet är 
en del av det forskande arbetet och resultatet kan ge energirika underlag 
för den fortsatta forskningen.«20

Att ta fram ett dialogseminarium bör alltså ses som en del i forskningsme-
toden, alltså till och med som en del av formen, och formen är viktig. Det 
är till och med så att »Begränsningen är förutsättningen för ett befriande 
tankearbete.«21 Det vill säga utan formen inget kreativt resultat. Jag kom-
mer att i nästa kapitel försöka fånga vad som karakteriserar ett dialogse-
minarium och då även försöka fånga den besläktade (åtminstone till ordet) 
dialogseminariemetoden.

Dialogseminariet är, som nyss sagts, en del av en forskningsmetod. Det 
är ett laboratorium för experiment inom kunskapsteori. Bo Göranzon  kal-
lar sin inledande essä i Det matematiska kulturarvet för »Dialogseminariet 
– ett laboratorium för analogiskt tänkande«. Analogiskt tänkande – vi 
tänker i analogier. Vi plockar texter och gestaltningar som framförs på 
scenen, dialogseminariet är kopplat till en teater, och ser vad utfallet blir. 
Som ett fysiskt experiment, vi tar tiden för hur lång tid det tar för en kula 
att rulla ner för ett lutande plan. Ur detta kan vi sedan extrahera resultat. 
I det fysiska experimentet blir resultatet en teori och några matematiska 
formler eller något liknande, i dialogseminariets experiment kan resultatet 
bli, som i fallet med Det matematiska kulturarvet, ett råmaterial till Reger-
ingens matematikdelegation och ett nummer av Dialoger. Meningen ovan 
»Vi plockar texter och gestaltningar som framförs på scenen /…/ och ser 
vad utfallet blir« får inte läsas som om detta är något enkelt eller trivialt, 

19 Det matematiska, s. 137–138

20 Mouwitz , s. 130

21 a.a. s. 50
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det är ett enormt arbete som ligger bakom ett dialogseminarium. Det gäl-
ler att hitta rätt texter, det gäller att kombinera dessa på rätt sätt, det gäller 
att hitta rätt personer att framföra dem, det gäller att hitta rätt gestaltning 
– musik, skådespelare, det gäller att … 

»Deltagarna i ett dialogseminarium är i allmänhet erfarna och opini-
onsbildande bärare av olika samtidsparadigm inom skilda discipliner, och 
evenemanget leder därmed ofta till incitament och impulser ut mot det 
omgivande samhället. Också Dramatenscenen som den givna arenan för 
samarbetet med KTH innebär i sig något av en provokation och ett påtag-
ligt memento eftersom devisen ’vetenskap och konst’ här får ett institu-
tionellt och inte bara ett intellektuellt uttryck. Dialogseminariet på Dra-
maten är därmed ett utmärkt exempel på en humanistisk forskning som 
formulerar, fi nner en arena för, och agerar i väsentliga samtidsfrågor.«22 

Jag kommer att återkomma till dialogseminariet i kapitel 4 under rub-
riken »Dialogseminariet«, men låt mig här komma med en kort essä om 
att skapa ett dialogseminarium (Det matematiska kulturarvet).

Om att framföda ett Dialogseminarium 
Eller En övning i dialogisk utveckling

Jag är inte inblandad när idén föds.
Jag kommer in lite senare när det är dags att komma till skott.
Jag ska se till att det som framförs och kommer fram dokumenteras för 

eftervärlden.
Det är det JAG tror att jag tagit på mig.
Ett första utkast till program och innehåll presenteras. Vi diskuterar 

vilka texter som ska vara med, vad de tillför respektive inte tillför, vem ska 
framföra dem, vilka ska kommentera dem, hur lång tid tar det, vad ger en 
bra gestaltning, hinner vi få fram denna text. Vi har arbetat fram, skapat, 
ett nytt program. Jag rättar upp det i datorn. Helt plötsligt fi nns denna 
version 2.

Ny dag. Jag kommer inte hinna få fram en bra bearbetning av Galilei  
det är alldeles för mycket på den korta tid som står till buds. Vi skippar 
den läsningen och tar och skapar ett samtal kring Galilei mellan kommen-
tatorerna. Sen tycker jag vi fl yttar kommentator X till att kommentera Y 
istället, det är mycket bättre. Kan vi sen också hitta någon kvinna till skulle 
det lyfta och se bra ut. Vilken dialog av pristagaren ska vi välja? Har du 
läst dem? Ja, och jag tycker följande rangordning. Jag tycker den, kan du 

22 a.a. s. 130
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motivera din ordning? Ja enligt … Vi frågar M och A, de kan snabbtitta på 
alternativen. Kan ni snabbt titta på dessa och säga vad ni tycker? Du tycker 
den och du också, då tar vi den. Ok, ny variant på programmet.

Ytterligare nya dagar och nya idéer kommer. Ska vi inte lägga läsningen 
av Apollon först det skulle skapa ett startackord för resten av kvällen och 
inrama för både prisutdelningen och matematiken. Låt välkomsttalet 
komma senare. Låter bra, ger mera konstnärlig gestaltning åt det. Hur 
mycket tid tar det 5 min, 15 minuter … 1,55, det blir bra. Musiken då, är 
den inräknad? Den tillkommer men jag får styra så att vi håller tiden. Ok, 
köpt, ny version igen. Detta blir nog bra.

Du, jag sov på saken, vi måste börja med ordföranden annars blir det 
konstigt och det är dock delegationen som är fokus. Jag pratade med 
honom i går kväll. Vi kan skippa läsningen av en av dialogerna för att 
spara tid och bara ha dem i programmet, folk kan läsa själva, och så spar 
vi in på skådespelare. Du jag ska bara ringa J och stämma av. Jag rättar 
programmet …

Pratade med kommentatorerna igår kväll. De tycker vår inspelade text 
är för dålig, vad gör vi? Vi får ta bort läsningen av den dialogen också. Ska 
vi verkligen ha med inspelet om Turing och Wittgenstein ? Det är fram-
fört förut, om vi tar bort det får vi mera luft i programmet. Jag rättar upp 
programmet.

Jag tycker vi måste ha med någon läsning av ett proffs. Vi kan inte bara 
ha läsning och samtal av kommentatorer det ger ingen stadga åt program-
met. Vi är dock på Dramaten! Då får vi göra en lättversion över Galilei  
så blir det nog starkare med kommentarer istället för samtal kring detta 
också. Det blir klart efter helgen. Föresten måste vi ha med Turing Witt-
genstein  för jag har redan pratat med kommentatorer. Då tar vi tillbaka 
den. Men vi måste ha skådespelare. Med Galilei och Turing Wittgenstein 
blir det tre! Jag ska fundera. Nytt program, version många.

Du jag pratade med kommentatorerna igår kväll, de vill ha ett urval 
uppläst för att hänga sina kommentarer på så vi får ta in den läsningen 
igen. Kanske det går att göra bara med en skådespelare, hon är bra kan 
göra alla rollerna i Galilei  och Turing Wittgenstein , det är ett bra grepp. 
Jag pratar med henne. Vi ska ses på fredag. Biljetterna, vi får inte glömma 
att se över inbjudningarna så att biljetterna räcker. Jag har redan plockat 
ut nästan alla. Vi sätter oss imorgon och går igenom dem. Vi måste också 
få till en pressrelease och en affi sch, det kan delegationen hjälpa till med. 
Jag kommer med utkast imorgon. Hur går det med Galilei? Vi kan titta på 
det i morgon och se vad jag har. Har tussat ihop kommentatorerna så att 
de sporrar varandra, detta är kul och kreativt. Jag uppdaterar programmet 
så vi har något att titta på. Jag ringer Z under tiden och kollar av.
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Vem skriver in Galilei  texten så vi kan få med den i programmet? Det 
kan jag göra, det tar inte så lång tid! Har vi alla texterna som ska vara med? 
Vilka ska vi ta med? Nej jag saknar fortfarande K. Jag mejlar den till dig, 
jag har den. Föresten J ringde mig det är ett fel i hans text, den har jag inte 
elektroniskt, så jag fi xar den med pappslöjd – papper sax och klister.

Det har hänt något med mejlsystemet, kan du se om du får igång det, 
kolla också med A. Han brukar kunna sånt. Försvinner på möte. Fick ni 
igång det? Nej, du får ringa på T. Hur f-n ska detta gå?

Jag skriver ett nytt program, plockar ihop de saknade texterna, skriver 
innehållsförteckning, försöker få fram underlaget för tryckning. Ska vara 
klart i dag. Du kan vi ta med detta också. Javisst! Kopiera, skriv ut, kopiera, 
skriv ut, kop … Du jag hinner inte få ihop detta till i eftermiddag, klarar vi 
det om vi skjuter det till i morgon? Ja, ja det klarar sig vi ses i morgon.

Kopiera, skriv ut, kopiera, skriv ut, kop …. Inlämning. Äntligen.
Vi går över med materialet till tryckeriet. Vi vill ha det så här och så här. 

Kom förbi i morgon och kolla på provtrycket.
Kommer förbi och kollar på provtrycket. Här har ni tappat några sidor, 

jaha originalet var dubbelsidigt! Och sen ska det vara mellanblad här och 
här och här. Nu är det ok.

Ring, ring: Du, jag tycker inte vi ska ha med I i materialet, det hänger 
inte ihop. Sen behövs en ändring i Galilei . Kan du mejla underlaget till 
mig så rättar jag och pratar med tryckeriet. Stoppar det tills jag uppdaterat. 
Det går bra. Vi hörs.

Jag var med till version 12 av programmet, 12 nedtecknade = inmatade 
i datorn, slutversionen har ett ännu högre nummer.

En bra rapport och ett bra program kom ut ur detta!

Kommentar till »Om att framföda ett Dialogseminarium
Eller En övning i dialogisk utveckling«

Ett sätt att se på det som pågår i den ovan beskrivna utvecklingen är att 
genom den dialog som hela tiden förs så byggs kunskapen och medvetan-
det upp. Inte på ett inläsande och rätlinjigt sätt, utan på ett ifrågasättande 
och eftertänkande sätt. Detta genom att dialogen tillåts vara vid liv och 
innehållet hela tiden inför mer energi i processen. Ett sätt att sätta ord på 
denna typ av process är att låta det kallas en »Dialogisk positiv spiral« 
eller helt enkelt bara »Den dialogiska spiralen«.
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Kapitel 4

Vad har formen för betydelse för förståelsen?

Outside of a dog, a book is a man’s best friend. Inside of a dog, it’s too dark to read. 
(Groucho Marx )

Jag sitter på en kägelbana. En kägelbana användes för kägelspel, som enligt 
Nationalencyklopedin är ett spel med anor. »Spelet har anor från förkristna 
medelhavskulturer. Fr. o. m. medeltiden fi nns det belagt över stora delar av 
Europa och i Sverige är det väl känt från vasatiden, troligen tidigare infört 
från Tyskland. Det spelades ofta som linjespel, varvid två spelare eller lag 
ställde upp käglor på var sin linje och kastade ner motpartens. En annan 
variant var formationsuppställning, oftast med nio käglor med en större, 
’kungen’, i mitten. Olika träffade käglor gav olika poäng (bataljon, svin-
rygg). Besläktat med kägel är munk, förr särskilt vanligt i Värmland. Tidi-
gare spelades kägel på grus- eller gräsplaner, men under 1800-talet blev det 
vanligare med långsträckta plankbanor där kloten rullades, förebådande 
bowling. Den första kända inomhushallen för kägelspel öppnades 1455 i 
London.«

Jag sitter så jag har en gjutjärnspelare i blickfånget när jag tittar mot den 
uppställda scenen. Pelaren är utsirad och har en fantastisk form. Någon 
har tänkt på formen och formgivit denna pelare i något syfte, antagligen 
för att se proper och majestätisk ut. Det fi nns minst åtta likadana gjutna 
pelare att titta på. Hur många ser dem? Är de till för att synas eller har de 
formen för att inte märkas? Troligen ska de inte märkas fast de måste fi n-
nas där. De märks inte, de smälter in – formen är bra.

De två inledande styckena till detta kapitel plockar fram ordet form i 
några varianter.

För att spela ett spel krävs det former för hur det ska gå till – regler. 
I kägelspel skulle till och med käglorna ställas upp i en viss formation – 
formen. Alla spel kräver en form – regler. Är vi väldigt vidsynta och kallar 
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dialogseminariemetodens genomförande för spel, så har även det i denna 
mening en form – regler, men mer om detta nedan i kapitlet under rubri-
ken »Dialogseminariemetoden«.

Formen som ett attribut till, till exempel, en pelare är faktiskt ett uttryck 
för en gestaltning. Konstruktören vill förmedla styrkan och elegansen i 
den stabila pelare han skapat. Vi kanske rent av kan se lokalen, kägelba-
nan, som ett skådespel – ett statiskt skådespel, där formen (formerna) på 
elementen (pelarna) är gestaltningen av rollerna. Det vill säga en byggnad 
är ett statiskt skådespel där formerna på byggelementen är gestaltningar 
och byggelementen är rollerna.

Alltså ännu fl er varianter av form, detta bara som exempel på att formen 
inte är given.

Platt fall

Exempel på platt fall (ur uppsats efter ett besök i Wien):
Låt oss dra oss till minnes den beskedlige munk som satt och tog betalt 

vid entrén till den kungliga kryptan. Han hade förmodligen en massa 
kunskap om massor av olika saker, inklusive det förra penningsystemet 
med Schilling och så vidare. Nu har stora delar av Europa ett nytt pen-
ningsystem, inklusive Österrike, med Euro och cent. Jag kan inte uttala 
mig om han var emot eller för det nya systemet, men uppenbarligen hade 
han inte lärt sig förstå det nya systemet. Det var oerhört svårt för honom 
med de nya mynten.

En möjlighet är att han helt enkelt inte ville förstå det nya systemet.
En annan möjlighet är att han inte kunde förstå det (av ett eller annat 

skäl),
Säkert är dock att han hade haft nytta av kunskapen och förståelsen.
Detta kan jämföras med det paradigmbegrepp som Göran Backlund  

presenterar i sin avhandling.
 »Man kan genom  Kuhns bok se några orsaker till mental fastlåsning i 

ett rådande paradigm: 
– kan inte se: jag uppfattar verkligen inte anomalin (spelkorten)
– vill inte se: jag håller fast vid att det rådande paradigmet löser anomalin
– vågar inte se: jag har varit framgångsrik i det rådande paradigmet, jag 

blir novis i det nya
Verkligheten måste drabba oss hårt – ’underminera yrkesmännens 

säkerhet’ – innan vi är beredda att tänka om.«1

Det som ovan beskrivs under punkterna, inklusive punkterna i Back-

1 Backlund , s. 17–18
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lundcitatet, kan också appliceras som en tolkning av varför det hände som 
det hände i »misslyckandet« beskrivet i kapitel 1.

– Vi ville inte förstå våra uppdragsgivare
– Vi kunde inte förstå våra uppdragsgivare
– Vi kunde för mycket om vår domän för att förstå uppdragsgivarens 

domän där vi var noviser

Om vi försöker förstå begrepp, kan vi då använda någon idé, som symbo-
ler, för att överföra paradigmen? Om vi då talar om formen eller symboler, 
kan vi då också likställa detta med gestaltning? Ja, i de fall som jag försöker 
fånga i alla fall. Alltså låt oss prata om formen, bland annat som gestalt-
ning i vid mening.

Gombrowicz  makt

Gombrowicz  har jag nämnt på fl era ställen ovan.  Varför? Gombrowicz 
dök upp i min värld första gången i en serie om honom på Södra teatern 
i Stockholm. Det som slog mig var att Gombrowicz fångade det jag hade 
saknat när jag arbetade i rymdprojektet (se första kapitlet). Han fångade 
det tysta bakomliggande – inte direkt, men genom sin berättarkonst, 
absurd, humoristisk, djup …

Formens makt

Gombrowicz  säger i Ferdydurke »Åh, stor är formens makt! Genom den 
går nationer under. På grund av den bryter krig ut. Den är orsaken till 
att saker uppstår bland oss som inte kommer från oss. Utan den kommer 
ni aldrig att lyckas förstå dumheten, ondskan eller brottet. Den styr våra 
minsta reaktioner och den utgör grunden till hela vårt kollektiva liv. Men 
för er är Form och Stil begrepp som bara hör hemma på konstens område 
– och precis som ni har reducerat konstens funktion till att framställa 
konstverk så förfalskar ni begreppen stil och form; för er är stil bara stil på 
pappret, stilen i era berättelser.«2

I stycket ovan fi nns mycket att hämta! Gombrowicz  säger »reduce-
rat konstens funktion till att framställa konstverk«. Detta är inte fallet 
med gjutjärnspelarna. De fyller en viktig funktion, MEN de har också en 
tilltalande form för att inte störa den primära funktionen för lokalen – 
kägelspel. Witold Gombrowicz har hela tiden formen på det han framför 
i något sorts fokus. Formen är en del av framförandet. Detta gäller, för-

2 Gombrowicz , Ferdydurke, s. 77
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modligen, alla författare men vissa har det mera uttalat. Man kan tala om 
litterära stilar – är då formen inräknad? (Här kan också sändas en tanke 
till det om tankestilar som jag nämnt tidigare i kapitel 2 under rubriken 
»Ludwik Fleck« .) Ja, givetvis måste formen räknas in i den litterära stilen 
– det är nog till och med så att formen här är den litterära stilen. Formen 
som något mer än bara hur man utformar en gjutjärnspelare (detta är dock 
inte försumbart!). Titta på Testamente, vi får här en öppenhjärtig intervju 
med Gombrowicz, men vem är intervjuaren, reportern, det är Witold 
själv. Han använder då intervjuns form för att få oss läsare i en illusion 
av att han verkligen presenterar svar på någons frågor. Men detta är, som 
sagt, en illusion – han styr det hela precis som han vill, för att få fram sitt 
budskap. Få fram förståelsen [av begreppen].

I ovanstående citat sägs också »Åh, stor är formens makt! Genom den 
går nationer under. På grund av den bryter krig ut.« Detta är stort, men 
förmodligen helt rätt. Tänk er en av dessa gjutjärnspelare som håller upp 
taket på förutnämnda, före detta, kägelbana. Om vi bara hade sett formen 
som en utsmyckning skulle den, kägelbanans tak, antagligen vara utdömd 
av någon byggnorm, den skulle inte vara säker. Men den som utformade 
pelarna tänkte i fl era steg – både funktionellt och estetiskt. Bara för att 
taket står kvar behöver inte konstruktionen vara ful (romerska/grekiska 
kolonner ÄR vackra, det är detta som gjutjärnspelarna liknar). Jämför 
här till exempel med kulturhuset i Paris, Centre Georges Pompidou, där 
till exempel ventilationsrören gjorts till utsmyckning. Man har här tagit 
till formen, utformningen, av de nödvändiga delarna för att förmedla, 
gestalta, budskapet om vad som döljer sig i huset. Man försöker förmedla 
en förståelse genom formen.

Vad är då formen hos Gombrowicz ? Jag vet inte! Det är miljöer, polsk 
landsbygd, skolan, båtar och så vidare, ingen speciellt revolutionerande! 
Det är intriger, detektivromanen, intervjun, berättelsen och så vidare, 
inget speciellt revolutionerande! Det fi nns säkert fl era ingredienser. Men 
tillsammans och tillspetsat, via dialoger (ibland absurda), för de olika 
ingredienserna samman och ger en total form som förmedlar starka bud-
skap. Någonting rör ens innersta, även om man inte kan sätta fi ngret på 
det. Formen i Gombrowicz Ferdydurke ger bland annat en motivering och 
stadga åt dialogseminariemetoden, men mer om detta senare i kapitlet 
under rubriken Dialogseminariemetoden.
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Gestaltning – refl ektion

Något som också berörs i begreppet formen, är att för att uppnå förståelse 
för begrepp krävs det utnyttjande av vår egen ihopsamlade erfarenhet. Vi 
behöver något att relatera det okända till. I vårt intersubjektiva rum har 
vi en förståelse för begreppet och hur det relaterar till formen, men om vi 
nu ska försöka interagera med ett annat intersubjektivt rum krävs det att 
vi kan relatera till något. Frisvävande begrepp är inga begrepp. De måste 
existera i sitt paradigm.

Ett sätt att angripa detta är genom formen – egen betraktelse – refl ek-
tion, vi lyfter oss själva och betraktar oss själva. På detta sätt kan vi gestalta 
det vi försöker förstå genom att refl ektera över våra erfarenheter.

Ett annat sätt för gestaltning presenterades i Lotta Victor Tillbergs  
licentiatuppsats Vård som konst – om yrkeskunnandet i vård och omsorgsarbete 
– hon har i samband med denna gjort en iscensättning av en konstruerad 
dialog interfolierad med fi lmer för att förmedla förståelsen av innehållet i 
sin uppsats. Detta känns defi nitivt som ett kreativt och övertygande grepp 
att försöka bygga ett nytt intersubjektivt rum utifrån olika intersubjektiva 
rum.

Åter till Gombrowicz  förmedlande av formens betydelse.

Erfarenhet – refl ektion

»Vad är då Amerika? Stormen som Atlanten välkomnade oss med var inte 
av alldagligt slag (en steward sade sedan till mig att en sådan storm hade 
han inte varit med om på mycket länge), oceanen var allt förintande, vin-
den kvävande, och Europa trädde fram, vi hade kurs mot henne – ja hon 
närmade sig redan, och jag visste inte vad jag hade lämnat bakom mig. 
Vad då för Amerika? Vad då för Argentina? Å, vad var det egentligen, de 
tjugofyra åren jag for med till Europa? Av alla möten som väntade mig 
var det ett som var värre än andra … jag hade att möta ett vitt fartyg … 
med vilket jag seglat från polska Gdynia med kurs mot Buenos … som jag 
oundvikligt skulle möta om någon vecka mitt ute på oceanen … Det var 
’Chrobry’. ’Chrobry’ av år 1939, i augusti, jag var ombord och det var ock-
så Straszewicz och Rembieliński, senatorn, och minister Mazurkiewicz, ett 
glatt gäng … jo jag visste att jag måste möta den Gombrowicz  som hade 
seglat till Amerika, jag, den Gombrowicz som nu seglade från Amerika. Jag 
gnagdes den gången av en förfärlig nyfi kenhet, och den gällde mitt öde, jag 
kände mig då i mitt öde som i ett mörkt rum, där man inte har en aning 
om vad ens näsa stöter mot, jag skulle ha gett vad som helst för minsta 
lilla ljusstråle som kunde ge framtiden konturer – och nu idag seglar jag 
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som lösningen, förklaringen, mot den där Gombrowicz, jag är svaret. Men 
kommer jag som svar att vara uppgiften vuxen? Kommer jag överhuvud-
taget att kunna säga någonting till honom där, när ’Federico’ dyker upp 
för honom ur den dimmiga vattenvidden med sin väldiga, gula skorsten, 
kommer jag inte att bli tvungen att förtiga …?«3

Här berör/fångar Gombrowicz  det som Fleck  uttrycker som en kompo-
nent i tankestilen, nämligen det historiska. Gombrowicz väntar på att his-
torien ska komma tillbaka, han ska möta sig själv på utvägen – detta för att 
kunna förstå och kommunicera med sig själv. I detta fall kanske det ligger 
närmast till hands att säga att det är de olika intersubjektiva rummen inom 
honom som behöver en gemensam historia för att kunna kommunicera, 
men det är inte svårt för fantasin att skala upp detta och se något mera 
allmängiltigt. Fortsättning på mötet:

»Jag vill också nämna att ’mötet’ inträffade tidigt i morse, norr om 
Kanarie öarna. Jag skriver ’mötet’ inom citationstecken, ordet är inte full-
gott …

Jag sov inte på natten, jag gick upp på däck innan dagen ännu syntes, 
stirrade länge genom mörkret på någonting man alltid kan stirra på, vatt-
net, jag såg ljus från några båtar som korsade oceanen på väg mot Afrika 
… och till slut, ja jag ska inte säga att natten ljusnade, men den försvann, 
föll ihop, gick förlorad i sig själv, och då kom vita förtätningar fram här 
och där, i gryningen allt likgiltigare kärvhet kröp de fram som vadd, snart 
vimlade havet av de vita dimisbergen och bland dem såg jag det som man 
alltid kan stirra på, vatten, vågor med vita kammar. Då dök han upp ur 
det vita höljet, vit även han, med den stora skorstenen som jag genast 
kände igen, på ett avstånd av tre fyra kilometer. Genast gled han in i ett 
dimmoln, dök upp på nytt, fast jag tittade inte, hade snarare blicken fäst 
vid vattnet … eftersom jag visste så väl att detta inte hände, att det inte 
fanns, jag föredrog att inte titta, men mitt icketittande liksom bekräftade 
hans närvaro. Intressant, vad? att icketittande kan vara en sorts tittande. 
Jag föredrog också att inte tänka eller känna, eftersom jag inte hade minsta 
lust att slösa med tankar och känslor i onödan. Intressant, vad? att icketän-
kande och ickekännande också kan vara en sorts tänkande och kännande. 
Under tiden seglade fenomenet förbi – seglade förbi, i en fantasmagori av 
tilltufsade dimmtussar, nästan med operapatetik, någonting av förlorat 
broderskap, en dödad bror, en död bror, en stum bror, en bror som gått 
förlorad för alltid och blivit likgiltig… någonting sådant kom till synes 

3 Gombrowicz , Dagboken s. 732–733
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och tog överhanden i den dova och alltigenom förstummade förtvivlan, 
mitt i den vita dimman.«4

Den sociala komponenten i tankestilen hos Fleck  dyker här upp hos 
 Gombrowicz  mitt på Atlanten. För att ha social kommunikation behövs 
en gemensam grund. Gombrowicz har den med sig själv, och precis som 
med det historiska är det inte svårt att se expansionen av det privata till det 
allmängiltiga i tankestilen.

»Till slut tänkte jag på mig själv där uppe på däck – att för den där jag var 
jag nog samma spöke som han var för mig.

Sedan tyckte jag mig minnas att jag faktiskt, när jag för åratal sedan 
seglade på ’Chrobry’ till Argentina, en natt i närheten av Kanarieöarna 
inte kunde sova och gick upp på däck i gryningen för att stirra på havet … 
och liksom sökte någonting … men det minnet konfi skerade jag omedel-
bart, för jag upptäckte att jag höll på att fabricera det åt mig av skäl som 
vi redan har talat om, nämligen arkitektoniska. Vilken mani: man stirrar 
ner i en glaskula, i ett glas vatten, och till och med där ser man någonting 
framträda ur ingenting, form …«5

Och nu dök Flecks sista komponent, om tankestilen, fram ur dimman utan-
för Kanarieöarna, det kulturella. Sökandet – minnet – fabricering som leder 
fram till att sia om framtiden ur ingenting men ändå ur erfarenheten.

Gombrowicz  återkommer på många ställen till att gå tillbaka i det 
förfl utna och plocka upp sådant som hänt tidigare, i citaten ovan möter 
han alltså sig själv vid utresan till Amerika på hemvägen. Han tar alltså till 
sig erfarenheter (historiska, sociala och kulturella bland andra). Man kan 
se parallellen till egna refl ektioner över upplevelser och relatera dem till 
nuet, för att nyttja tidigare gjorda erfarenheter för att förstå nuet. Det kan 
fi nnas direkt applicerbara erfarenheter och indirekt applicerbara erfaren-
heter, men det gäller att hitta dem. Detta kan man komma åt genom att 
på något sätt förlösa (trigga) minnet. I Gombrowicz fall så var det platsen 
och dimman, i våra mera vardagliga situationer, kan dialogseminariemeto-
den vara en sådan förlösning. Eller kanske rent av bara i att vi hör någon 
association eller läser rätt text. Men, som nyss sagt, det gäller att hitta dem 
och en form för detta är precis ett av de områden där dialogseminariet är 
applicerbar.

1

4 a.a. s. 732–733

5 a.a. s. 745–746
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Ett tydliggörande som ska framföras för att ge tydlighet i resonemangen 
i denna uppsats är att det fi nns två delar av dialogseminarier: dialogsemi-
narier och seminarieserier genomförda enligt dialogseminariemetoden. 

Dialogseminariet kontra Dialogseminariemetoden

Ska här kort försöka redogöra för likheterna och skillnaderna i de två 
begreppen Dialogseminariet och Dialogseminariemetoden. Speciellt med 
fokus på formen.

Dialogseminariet
Ett dialogseminarium, vill jag hävda, är det som framförs och gestaltas på 
Dramaten. Till exempel Det matematiska kulturarvet som omnämns i denna 
skrift på ett fl ertal ställen. Dialogseminariet har till sin karaktär en mycket 
friare form, och mycket mer gestaltande, än seminarier enligt dialogsemi-
nariemetoden och ger en annan typ av refl ektioner då inte alla [publiken] 
har läst och skrivit refl ektioner. Med detta inte sagt att det inte går att 
kombinera dessa olika former av seminarier. Det går alldeles utmärkt att 
använda ett gestaltande dialogseminarium som inspiration till ett semina-
rium enligt dialogseminariemetoden. Det går, förmodligen, också alldeles 
utmärkt åt andra hållet – låta en seminarieserie avslutas och redovisas 
genom en gestaltning i ett dialogseminarium.

Bo Göranzon  beskriver i »Dialogseminariet – ett laboratorium för det 
analogiska tänkandet« i Det matematiska kulturarvet åtta olika fragment 
om dialogseminariet (I–VIII).6 Jag har här valt att presentera fyra av dessa 
fragment (nummer II, III, IV och VII). Dessa beskriver förhållningssätt till 
konst och yrkeskunnande samt hur detta kan användas av och till dialog-
seminarier för yrkeskunnande och kunskap – förståelse. Det första ger en 
relation till d’Alembert  och Diderot  om kunskapen och detta ska jämföras 
med vad Staffan Rydén  säger i sin essä i Det matematiska kulturarvet. (Detta 
citat fi nns i förra kapitlet, kapitel 3, under rubriken »Apropå Språk«.) I 
det andra behandlas och fångas några fragment omkring det exakta språ-
ket och denna dröm, vilket är ett centralt tema också i denna uppsats och 
fi nns behandlat på olika ställen. Bo Göranzon formulerar tankar kring 
detta genom Strindberg . Det tredje fragmentet är en kort formulering 
kring den tysta kunskapen, fångad genom Pauli  och Laurikainen . Och 
sist men inte minst fi nns det i det fjärde presenterade fragmentet, varför 
dialogseminariet är en del på en teater, ofta Dramaten, där skådespelare 

6 Det matematiska, s. 17–26
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arbetar med sitt yrkeskunnande och traderar detta genom generationer.
Jag presenterar också ytterligare ett av Bo Göranzons fragment (VI) 

efter dessa fyra första fragment men detta handlar om något annat, givet-
vis relaterat till dialogseminariet, nämligen lyssnarens roll. Den är inte 
försumbar. Lyssnandet är en svår konst. Detta har jag även behandlat i 
slutet av kapitlet »En dialog med Galilei« . (Fragment I fi nns återgivet i 
föregående kapitel.)

Det första fragmentet, det som avhandlar d’Alemberts och Diderots 
kunskapssyn och som defi nitivt ska läsas tillsammans med Staffan Rydéns 
uppfattning som fi nns redovisad i förra kapitlet, kapitel 3, under i stycket 
»Apropå Språk«.

»Matematikern d’Alembert  utvecklar i boken Inledning till encyklopedin, 
som publiceras 1750, grunden för en kunskapssyn där experten i expli-
cita regler formulerar sitt yrkeskunnande med avsikten att novisen och 
nybörjaren ska kunna följa dessa regler för att komma fram till samma 
resultat som mästaren inom en verksamhet. De grundläggande idéerna vid 
övergången till det så kallade kunskapssamhället har samma utgångspunkt 
som d’Alembert formulerade för 250 år sedan.«7

Och inte bara vid övergången till kunskapssamhället, de lever envist vida-
re, jämför med problemet med vattenfallmodellens utveckling i kapitel 
1. En annan kunskapstradition behövs. Den logiska positivismen måste 
hejdas och ge oss möjligheter utöver vad den ger.

»Nobelpristagaren i medicin 1973, Gerald Edelman, har varit delaktig i 
den omfattande forskning kring medvetandets gåta som pågått de senaste 
tio åren. Edelman menar att Diderot  i den fi losofi ska dialogen D’Alemberts 
dröm gestaltar insikter om minne, medvetande och språk som ligger i 
forskningsfronten idag.

I d’Alemberts dröm gestaltas ett möte mellan två kunskapstraditioner, 
där d’Alembert  och Diderot  står för var sin syn på kunskap. Diderots för-
hållningssätt är att det som kännetecknar mästerskapet är att gå förbi det 
generella och abstrakta, att lita till sitt omdöme och se mångfalden i en 
komplex verklighet.«8

Diderot  kritiserar alltså den regelbaserade kunskapsteorin som d’Alembert  
står för och som han, Diderot, kritiserar i/med sitt verk d’Alemberts dröm. 

7 a.a. s. 19

8 a.a. s. 19
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Edelman lägger betydelsen inom minne, medvetande och språk, men jag 
vill också tillägga att om vi tittar på det beskrivna »misslyckandet« i kapi-
tel 1 så fi nns även där en kunskapstradition, som uppvisar två ansikten, ett 
per intersubjektivt rum. Dock hade vi behövt en annan kunskapstradition, 
nämligen Diderots, för att lösa vårt dilemma.

»’Varenda jägare vet att det inte fi nns två rävar som är lika’, skrev Diderot  
i en uppsats i Encyklopedien under uppslagsordet Instinkt. Han attackerar 
den biologiska uppfattningen av ordet. Hans perspektiv på tillvaron med-
ger inte uniformitet. Allting har sin särskilda historia, sina erfarenheter. 
Instinkten är i Diderots ögon helt och hållet relaterad till erfarenheten. 
Men Diderots tal om rävarnas olikhet gäller egentligen frågan om män-
niskors kunskap och bildning. Han vill visa att en kunnig yrkesutövares 
instinktiva handlande kommer ur dennes rika praktiska erfarenhet och att 
praktiken är en kunskapsväg lika högststående och rik som den mest avan-
cerade kalkyl. I ett av sina Brev till Sophie Volland visar han sin beundran för 
hantverkare som konstruerar väderkvarnar just enligt de ideala lösningar 
som matematiker i efterhand kommer fram till med sina uträkningar. 
Diderot skriver: ’En fråga om beräkning å ena sidan, om erfarenhet å den 
andra. Om den ena är välgrundad måste den överensstämma med den 
andra.’ Och som det fi naste exemplet på vad erfarenheten kan uppnå anger 
han Michelangelos kupol i Sankt Peterskyrkan i Rom.«9

Här är likheten slående mot det som Staffan Rydén  skriver och som jag 
tidigare kommenterat i kapitel 3 under rubriken »Apropå Språk«. Men 
det kan nog inte nog ofta påpekas hur viktig erfarenheten är för att tradera 
yrkeskunnande. Och nu till den verkliga poängen: vi måste vara öppna för 
att den tysta kunskapen fi nns.

»Det är viktigt att öppna sig för Diderots poäng: att det fi nns en omdö-
mesförmåga och ett yrkeskunnande som helt enkelt är där, pålitligt, 
instinktivt. Kunnandet och erfarenheten sitter i kroppen, behöver inte 
varje gång bearbetas, övervägas; vi talar här om det uppnådda mästerska-
pet eller skickligheten inom ett yrkeskunnande knappast om novisen eller 
nybörjaren.«10

Och nu till det andra fragmentet, som fångar bland annat tankar kring 
drömmen om det exakta språket. Det språk, som om det gick att defi niera, 

9 Det matematiska, s. 19–20

10 a.a. s. 20
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skulle lösa hela tolkningproblematiken i till exempel kravspecifi kations-
skrivning, Alltså mycket av de problem som fi nns beskrivna i kapitel 1. Jag 
skriver i kapitel 2 om kravtolkning: »… lärde vi oss att först skriver man 
en kravspecifi kation, sedan utifrån denna en design. Efter detta tog imple-
mentationen vid och därefter verifi erades det implementerade via testning 
att det överensstämde med kraven. Kunde man inte skapa en design uti-
från kraven för att man inte förstod så var det aldrig någon diskussion om 
att det var ett problem med olika tolkningar, utan det var enbart för dåligt 
(otydligt) kravställt.« Bo Göranzon  behandlar detta genom Strindbergs 
Fröken Julie och Påsk.

»I förordet  till Fröken Julie skriver Strindberg :

Jag har undvikit det symmetriska, matematiska i den franska kon-
struerade dialogen och låtit hjärnorna arbeta oregelbundet såsom de 
göra i verkligheten. Där i ett samtal ju intet ämne tömmes i botten, 
utan den ena hjärnan av den andra får en kugge på måfå att gripa 
in i. Och därför irrar också dialogen, förser sig i de första scenerna 
med ett material som sedan bearbetas, tages upp, repeteras, utvikes, 
lägges på såsom temat i en musikkomposition.

Strindberg  skrev Fröken Julie sommaren 1888. Fröken Julie är en rest från 
den gamla krigaradeln, som får gå under för den nya nerv eller stora hjär-
nadeln.

Under samma period som Strindberg  skriver Fröken Julie arbetar den 
amerikanske ingenjören Frederick W. Taylor på sina idéer om arbetets 
rationalisering inom industrin. Hans kunskapsteori har en förbindelse till 
d’Alemberts kunskapssyn. Taylor kom att bli en förgrundsgestalt till en 
skola vars grundläggande drag var att skilja mellan arbetets planering och 
ledning och arbetets utförande. Utgångspunkten är att företagsledningen, 
och då särskilt produktionsledningen, borde utövas med vetenskapliga 
metoder. Det är här vi tydligt ser framväxten av det som Strindberg kallar 
’den nya nerv- och stora hjärn-adeln’.«11 

Tolkning är något som sitter i varje individ. Vi tolkar inte allt lika. Inom 
ett intersubjektivt rum fi nns det många tolkningar som faktiskt är lika 
mellan individerna. Detta är något som karakteriserar det intersubjektiva 
rummet. Men för den skull ska vi inte se individerna som »automater« 
som nu Bo Göranzon  beskriver Strindbergs idéer kring. Och inte bara 

11 a.a. s. 20
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tolkningen sitter i individerna utan också kunskapen, detta gäller speciellt 
för den kunskap som vi här behandlar, den tysta kunskapen.
»I botten av Taylors idéer om arbetets planering låg en syn på människans 
karaktär som Strindberg  benämner ’automaten’. ’En individ som en gång 
för alla stannat vid sin naturell eller anpassat sig till en viss roll i livet, 
upphört att växa med ett ord’.

Strindbergs dramatiska gestalter ’som saknar’ karaktär är män och 
kvinnor utan fastlåsta, en gång för alla präglade egenskaper, med inte 
en utan mängder av växlande roller inom sig. Det är genom en infl ätad 
tillhörighet i varandra som människorna i Strindbergs dramer, trots deras 
splittring, deras oro, väcker hopp.

Förutsättningen för en automat är övertygelsen om att det fi nns ett 
enda sätt att se.«12

Ett enda sätt att se är verkligen inte det sätt som verkligheten gör med 
till exempel kravspecifi kationer. De ses på lika många sätt som individer 
som ser dem (om inte fl er). Ett av de grundläggande dragen för grundkän-
ningen i kapitel 1. Vi, Combitech Systems, och ESA tolkade inte kravfor-
muleringarna på samma sätt.

»Ett drama där Strindberg  går i närkamp med denna kunskapsform är 
Påsk. Dottern Elenora i den hårt drabbade familjen Heyst säger till gym-
nasisten Benjamin, som är inackorderad i familjen:

Lägg nu märke till det, att den ena människan kan se det, som den 
andra inte ser … var därför icke så säker på dina ögon.
När vi möter ett mångtydigt drama som Strindbergs Påsk har vi 
möjligheter att nå ny kunskap om oss själva. Vi kan se oss själva i ett 
nytt ljus. En automat kan aldrig ifrågasätta sig själv, den kräver klar-
språk och entydighet. Det mångtydiga kan bränna till och få tanken 
att fl amma upp. Eleonora upprättar en gemenskap med Benjamin 
som får honom att börja tänka.
Jag förstår egentligen icke orden du säger, men jag tycker mig fatta 
meningen av dina tankar! säger Benjamin. Och vidare: Allt vad du 
säger tycker jag mig ha tänkt jag också.

Det är i dialog med Eleonora som Benjamin börjar se längre och upptäcka 
sig själv som fastlåst i ett fruset system. Eleonora har betalat ett dyrt pris 
för att se bakom de fasader som skyddar mot insyn.

12 Det matematiska, s. 20–21



79Kapitel 4. Vad har formen för betydelse för förståelsen?

Eleonora erövrar ett språk som blir frigörande på hela familjen. Det är 
inte det entydiga och exakta språket hos en automat utan ett mångtydigt, 
levande språk som växer till nya betydelser.«13

Det tredje citerade fragmentet belyser den tysta kunskapens natur via 
Wolfgang Pauli  – teoretisk fysiker och K. V. Laurikainen  – fysiker.

»Wolfgang Pauli , österrikisk teoretisk fysiker som bidragit till utveck-
lingen av kvantteorin och relativitetsteorin, har i en studie, Naturveten-
skapens historia, särskilt uppmärksammat hur atomforskningen har påvisat 
kausalitetens statistiska karaktär. De matematiska lagarna beskriver inte 
alls naturfenomenen så detaljerat som man föreställt sig. Lagarna gäller 
bara ett statistiskt genomsnittligt skeende. De skilda händelserna kan inte 
beskrivas eller behärskas genom något slag av rationella lagar. Den lärdom 
atomteorin här ger är att detta inte beror på bristfällig kunskap utan på 
verklighetens grundkaraktär. Naturen själv påminner forskaren om vissa 
principiella begränsningar som alltid hör ihop med empirisk kunskap. 
Den mekaniska världsbilden, där världen uppfattades som en stor maskin, 
är till sin intellektuella inriktning både ensidig och farlig. Den mänskliga 
kunskapen kan aldrig nå fram till själva verkligheten. Den fi nländske fysi-
kern K. V. Laurikainen  har formulerat det så här: ’Den (kunskapen, förf: s 
anm) kommer alltid till slut att vara dold för oss bakom en slöja. /.../ och 
människan kan beskriva verkligheten bara genom jämförelser och bilder.’ 
Vilka jämförelser och vilka bilder/metaforer kan bränna till och få tanken 
att fl amma upp? Det är inte klarspråk och entydighet utan mångtydighe-
ten i uttrycket vi söker.«14

Nu till det sista citatet från Bo Göranzon  som beskriver bakgrund och 
framförande – gestaltning av dialogseminariet, och det handlar om kun-
skapsöverföring. Tripletten mästare – lärling – förhållande tas här fram och 
den är stark på en teaterscen. Därav följer att en utmärkt plats för det dia-
logseminariska laboratoriet är en teater. Dialogseminariet är knutet till en 
teater. Detta visas bland annat genom att referera till Diderot  Skådespelaren 
och hans roll, för att fördjupa förståelsen för den tysta kunskapen i yrkeskun-
nandet. Tänk här även på traderandet av yrkeskunnande via »min« triplett 
förståelse – tolkning – bildning. (»Åh, stor är formens makt!«)

»Dialogseminariet är knutet till en teater. Det fi nns en särskild poäng i att 
detta forum för studier av kunnandet och vetandet håller till på en teater, 

13 a.a. s. 21

14 a.a. s. 21–22
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där just praktiken, erfarenheten och traderingen av kunskap från genera-
tion till generation är så central och påtaglig. En ung skådespelare befi nner 
sig på samma scen som en äldre skådespelare – och på ett icke-formellt 
sätt uppstår mästare-lärling-förhållande – som förstås inte alls utesluter 
motstridighet och oenighet.

Den som av naturen har utsetts till skådespelare når inte höjden av 
sin konst förrän efter lång erfarenhet när lidelsernas hetta svalnat, 
när hans huvud blivit kallt och hans sinne behärskat. Det bästa vin 
är kärvt och bittert under jäsningstiden. Det får sin fyllighet först 
efter lång lagring.

Det är Diderot  som i Skådespelaren och hans roll diskuterar detta djupare 
yrkeskunnande – fenomenet tyst kunskap. Paradoxen i den tysta kunska-
pens väsen är att dess värde uppmärksammas först när den är på väg att 
’tunnas ut’ eller försvinna helt inom en yrkesgrupp eller organisation.«15 

Erfarenheten igen, den är grunden i alla resonemang här, upprepar nu 
igen: tänk här på traderandet av yrkeskunnande via »min« triplett för-
ståelse – tolkning – bildning (»Åh, stor är formens makt!«). Men vi ska 
dock komma ihåg att: Upplevelser blir inte erfarenheter med automatik, 
de måste bearbetas. Och erfarenheter blir inte med automatik kunskap, de 
måste refl ekteras över.

»Dialogseminariet har intresserat sig för analogier mellan skådespelar-
konsten och annat yrkeskunnande. Man kan fråga sig vad det fi nns för 
förbindelser mellan en aktör och till exempel en ingenjör, en meteorolog, 
en hantverkare eller sjuksköterska? Det visar sig att förbindelserna fi nns i 
högsta grad när analogierna hypotetiskt prövas. Det visar sig att våra sam-
tal med skådespelare ger nya perspektiv på mänskligt arbete och kunnande 
överhuvudtaget. Bland annat gäller det närvaron av en fundamental dub-
belhet – det spänningsfyllda förhållandet mellan tradition och förnyelse, 
upptäckt och uppfi nning, inlevelse och distans, emotion och idé, refl ektion 
och instinkt, integritet och öppenhet.

’Det är svårt att beskriva vari vår kunskap egentligen består. Vi får 
exemplifi era den, berätta våra erfarenheter.’ säger Erland Josephson i Rol-
len (1989).

I ett samtal med skådespelarna Sif Ruud och Sven Lindberg vid ett Dia-
logseminarium i april 1994 uppmärksammades den legendariske Per-Axel 

15 Det matematiska, s. 25–26
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Branner; en regissör med insikten att den kreativa driften är till sin natur 
en organisk utveckling som inte kan påskyndas: ’Branner hade förmågan 
och modet att vänta ut ett resultat.’«16

Eftersom vi nu är på en teater, enligt föregående stycke, så fi nns det en 
aktör till i spelet: publiken. Publiken är lyssnare, men för den skull inte 
en passiv lyssnare. Dialogseminariet är inte ett gestaltande för att roa 
och underhålla (även om det inte är någon nackdel om det både roar och 
underhåller – det vill säga att gestaltningen är på ett sådant sätt.). Publiken 
är lyssnare och lyssnandet är en konst i sig. Utan lyssnare inga talare, ett 
oskiljaktigt par. Detta har jag behandlat nedan i kapitel 5 »Om lyssnarens 
roll«, och då via bland andra von Kleist, Harpo Marx  och Maria Ham-
marén .

»Dialogen har sitt ursprung i den mänskliga mångfalden. Vore vi inte uni-
ka, vore alla erfarenheter det samma och alla refl ektioner lika så vore också 
dialogen onödig, ja omöjlig. Det är i samtalet vi lär oss hantera världen 
genom att se den också med andra ögon. Det offentliga samtalet är den 
inre dialogens föregångare och förutsättning. Att vanvårda det offentliga 
samtalet är liktydigt med att fördummas. 

Ludwig Wittgensteins språkfi losofi  är grunden i det kunskapsteoretiska 
perspektivet inom Dialogseminariet. Wittgenstein  påminner om att en 
förståelse av mänskliga handlingar står i en inre relation till en förståelse 
av konstnärliga uttrycksformer. Konsten har en förmåga att på ett indirekt 
sätt gestalta fenomenet »det osägbara« som är den term Wittgenstein 
använder. De mest kritiska inslagen i mänskliga handlingar kan inte för-
stås analytiskt, som t ex ett problem inom matematiken och dess tillämp-
ningar, utan måste betraktas från ett estetiskt perspektiv om vi vill fånga 
den mänskliga dimensionen. Wittgenstein hänvisar till en tystnad som 
inte kan programmeras. Intimare röstlägen som är omöjliga att behärska 
eftersom här fi nns en personlig signatur som inte tar order. Och vad som 
kommer ut av denna oåtkomliga tystnad – det kan inte förutses.

Att tiga i Wittgensteins mening är hårt arbete; det är förmågan till en 
närvaro som talandet inte ger; det är förmågan att kunna lyssna.«17

Ytterligare ett exempel på ett dialogseminarium: (Jag har redan behandlat 
»Det matematiska kulturarvet« ganska ingående) Jag, Musikern av och 
med Dan Laurin . Det senaste dialogseminariet jag bevistade. Jag, Musi-

16 a.a. s. 25–26

17 a.a. s. 24
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kern, bestod av fem refl ektioner över en text som vi åhörare inte hade sett 
eller läst. Den fanns heller inte tillgänglig. Detta låter i sig absurt att få 
kommentarer kring något okänt, men detta speglar verkligen att dialog-
seminariet kan vara ett »Laboratorium …« som Bo Göranzon  har kallat 
en essä i Det matematiska kulturarvet. Dialogseminariet bestod alltså av fem 
personliga refl ektioner av Gunnar Bucht , Anna Lindal , Joakim Milder , 
Anna Pettersson  och Staffan Rydén  över en text av Dan Laurin »Jag, 
musikern«. Framförandet av refl ektionerna var interfolierat med musikin-
slag, där Dan Laurin på blockfl öjt och Olof Boman  på cembalo framförde 
samma stycke i olika tappningar.

Efter att refl ektionerna framförts genomfördes två samtal om det fram-
förda av Dan Laurin  och Clas Pehrsson  och av Bo Göranzon  och Karl 
Dunér . Karl Dunér framhöll bland annat det absurda med att höra refl ek-
tioner över något som är okänt för åhörarna.

Gunnar Bucht  ger i sin refl ektion över Dan Laurins text »Jag, Musikern« 
direkta ingångar till detta med tolkandet och hanterandet av krav. Det 
handlar om precision och gränsvärden i tempo. Detta är också problem som 
ofta uppkommer i kravspecifi cering och implementation av system. Vad är 
de bästa parametersättningarna och inom vilka gränser (gränsvärden) är 
systemet användbart och giltigt. Man kan till och med se en likhet mellan 
det som Gunnar Bucht kallar »komposition/verk« och en kravspecifi kation 
och » komposition/interpretation« och implementationen av ett system.

»Jag ska nu ge några exempel – i huvudsak självupplevda – hur relatio-
nen komposition/verk å ena sidan samt komposition/interpretation å 
andra sidan kan gestalta sig. I mitt eget komponerande fi nns alltid en 
osäkerhetsfaktor av speciellt slag: min föreställning om det riktiga tempot 
varierar varvid det mest problematiska är att det kan skifta från arbetsdag 
till arbetsdag. Eftersom min musik ofta är gestaltad i större sjok där ett 
någotsånär oföränderligt tempo är en grundförutsättning för musikens 
karaktär, är en del av dess egenskaper av verk, blir metronomanvisningen, 
dvs. hur många tidsenheter t ex fjärdedelar som ska inrymmas under en 
minut, en kompromissprodukt med förhållandevis vida ramar. Hur vida 
de kan bli för att musikens verkkaraktär ska gå förlorad fi ck jag uppleva 
då mitt orkesterverk Georgica skulle instuderas vid en konsert i Berwald-
hallen. Dirigenten Leif Segerstam följde tempoanvisningen fjärdedel = 48 
med resultat att musiken upplöstes i sina beståndsdelar med oändligt långa 
pauser och avsaknad av fl yt. Jag hade svårt att ta till mig att jag tänkt fel 
och resten av dagen våndades jag. Vid följande repetition bad jag Segerstam 
höja tempot till fjärdedel = 60 – och då föll allt på plats! Stycket ’myllrande’ 
notbild ’översattes’ till de stora klangfält som varit min avsikt samtidigt 
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som stegringarna tack vare det snabbare tempot växte i slagkraft. Tempot 
är uppenbarligen en viktig del av ett adekvat framförande men trots att jag 
är en stor vän av vida ramar fi nns det en gräns som inte får överskridas. Var 
denna gräns ligger måste avgöras från fall till fall och här gick gränsen vid 
temposänkning med 1/5. Som sagt: hur kunde jag tänka så fel?«18

Detta var ett exempel på ett annat, väsensskilt, dialogseminarium än Det 
matematiska kulturarvet. Laborationer är spännande, och om de lyckas 
lärorika. Dialogseminariet är en lyckad laboration, åtminstone de jag har 
refererat och de andra jag har bevistat.

Dialogseminariemetoden
Dialogseminariemetoden uppfyller alla de idéer som jag framkastat nyss. 
Det har en given form (»Åh, stor är formens makt!«), det vill säga, det 
fi nns regler och format för hur ett seminarium enligt dialogseminarie-
metoden ska genomföras. Till exempel ska det fi nnas en ordförande, det 
ska skrivas ett protokoll, alla ska vara förberedda med en skriven text uti-
från något givet impulsmaterial, alla ska få tid att läsa sin text, alla ska få 
tid att yttra sig över de andras texter, med mera. Metoden fi nns beskriven 
av till exempel Maria Hammarén  i Skriva, en metod för refl ektion och Ledtråd 
i förvandling. Om att skapa en refl ekterade praxis och i Göran Backlunds Om 
ungefärligheten i ingenjörsarbete. Men det är inte bara formen vi har i dialog-
seminariemetoden, det vi har dialog omkring och utifrån är refl ektioner 
över våra erfarenheter, precis som Gombrowicz  i sin inre dialog med sig 
själv om mötet med utfärden på hemfärden (i dagboken om mötet med 
sig själv vid Kanarieöarna då han reste hem från Amerika19). Gombrowicz 
har alltså beskrivit dialogseminariemetoden på sitt sätt, inte direkt som 
en kokbok, men defi nitivt beskrivit den på sitt sätt via, ibland, absurda 
resonemang.

Det som genomförs med läsning, skrivande, uppläsning och dialog i 
en grupp är seminarier enligt dialogseminariemetoden. Dialogseminarie-
metoden ska vara en »demokratisk metod« det vill säga, alla deltagarna 
ska få komma fram. Här måste fokuseras på alla – det får inte fi nnas en 
i gruppen som tar över föreställningen. Alla som vill ska få komma fram 
med sina refl ektioner. Alltså är till exempel deltagarurvalet av väldigt stor 
betydelse, rollbesättningen. Att ta in en chef med sin grupp kan vålla pro-
blem, då chefen lätt lägger en hämmande dimma över de andra deltagarna. 
Inte medvetet, men genom sin blotta närvaro. Det som är viktigt är att 

18 Bucht 

19 Gombrowicz , Dagboken s. 732–733, 745–746
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alla deltagarna har samma värde och deras inlägg är lika viktiga – annars 
går det inte att uppnå ett effektivt och givande seminarium. Detta med att 
ingen får krympas bort i ett seminarium enligt dialogseminariemetoden är 
något som Gombrowicz  behandlar i sin bok Ferdydurke.

När Combitech Systems genomförde sina första trevande och experi-
menterande steg ingick Christer Hoberg  i rollbesättningen. Han vad då VD 
för Combitech Systems och i det fallet fungerade det mycket bra. Han var 
också en av påhejarna och förstod därför sin roll. Om man istället får med en 
chef som ofta måste visa att det är han som är chef och därför inte är öppen 
för fria refl ektioner, så kommer det att spåra ur. Det ska vara en demokra-
tisk metod, där allt och alla har samma infl ytande. Att vara oense är tillåtet, 
någon konsensus behövs inte. Vi får vara genuint oense. Skulle då den ena 
parten vara en chef som inte förstår att använda sin makt på rätt sätt kan 
följderna bli katastrofala för till exempel arbetsklimatet i fortsättningen.

Vad som här också är mycket viktigt att påpeka är att en seminarie-
serie enligt dialogseminariemetoden INTE är ett antal beslutsmöten, man 
behöver alltså inte nå konsensus för att kunna ta beslut. Och igen, det är 
helt tillåtet att vara oense, detta är inget fel, en genuin oenighet är något 
som är fullständigt tillåtet och inget som ska motarbetas. Det ovan nämn-
da är del av den intersubjektivitet som dialogseminariemetoden syftar till 
att försöka skapa. Alltså, igen, det får inte fi nnas en deltagare som tar över 
och försöker driva de andra till ett konsensus. Nu tillbaka till Gombrowicz  
och hans Ferdydurke.

I Ferdydurke beskriver Gombrowicz  en man i 30-årsåldern, som funderar 
mycket över hur det ska gå till att komma in i vuxenvärlden. Alla i hans omgiv-
ning har redan »stadgat« sig i det etablerade och accepterade samhället. Han 
försöker skriva sig ur sin situation men omgivningen är tveksam. Denne man 
hamnar i att en gammal lärare till honom får klorna i honom.

»Plötsligt ringer det på dörren. Jungfrun öppnar och på tröskeln stod 
T. Pimko, doktor, professor, eller snarare magistern, ögon, randiga byxor 
och jackett; hans gula naglar stack fram ur de ljusgula handskarna.

– Känner ni professorn?
– Professorn?
Stopp! Stopp! Panikslagen vid anblicken av denna banalt tråkiga och 

tråkigt banala människa skyndade jag mig att gömma vad jag hade skrivit; 
men han satte sig ner så jag blev tvungen att göra detsamma; och så snart 
han satt sig började kan kondolera mig för en faster som nyligen hade dött 
och som jag alldeles hade glömt.«20

20 Gombrowicz , Ferdydurke s. 15
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Att hantera professorn klarar han inte, professorn tar över.

»Hans magisterattityd krossade mig; han fortsatte att läsa på ett magister-
aktigt sätt och assimilerade mina spontana utgjutelser med sin typiska 
magisteraktiga person, höll upp papperen till ögonen … och bakom 
honom, genom fönstret, kunde man se huset mittemot, tolv fönster bred-
vid varandra och tolv under varandra. Dröm eller verklighet?«21

Doktorn, professorn, eller snarare magistern drar ner mannen så att han 
hamnar tillbaka till skolan men nu är han i 30-årsåldern och kommer att 
uppleva att omgivningen tar över. I en dialogseminaremetodsgrupp får 
det inte fi nnas en doktor, professor eller magister i gruppen. Då kommer 
det inte fungera att arbeta fram intersubjektivitet. Genuin oenighet är inte 
möjlig att tillåta för en doktor, professor eller magister, så en sådan roll 
får inte fi nnas på ett seminarium enligt dialogseminariemetoden. Detta att 
alla ska ha samma yttrandemöjlighet och värderas lika är en stark demo-
kratisk princip som måste genomsyra seminarierna. Annars kommer det 
inte att gå att arbeta med att skapa intersubjektivitet mellan deltagarna 
och ge dem möjlighet att uppnå ett eget intersubjektivt rum.  Gombrowicz  
absurda berättelse Ferdydurke fångar detta på ett drastiskt och roande 
absurt sätt.

21 a.a. s. 16
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Kapitel 5

Dialog för förståelse – Galilei 

Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större.
(Thomas Thorild , 1700-talsfi losof citerad vid aulan i Universitetshuset vid Uppsala 
universitet)

Om Galileis dialog

Galilei  skriver i inledningen till Dialog om de två världssystemen, följande:

»Jag tänker dessutom att det var högst ändamålsenligt att förklara idéerna 
i form av dialoger, eftersom de då inte hämmas av en strikt tillämpning av 
matematiska lagar, utan ger utrymme även för utvikningar, som ibland är 
minst lika intressanta som huvudfrågan.«1

Detta vill jag kalla Galileis metod, tillåt utvikningar, de tillför huvudspåret 
oerhört mycket. Jag (tror att jag) tänker och skriver också på detta sätt.

Det han skriver i citatet om att det ger frihet, inte hämmas, av de strikta 
matematiska lagarna, är sant på det sätt han skriver sin dialog. Men detta 
skapar också förvirring när man försöker genomskåda vad det egentligen 
är som sägs. Det vill säga, som naturvetare försöker man förstå de sam-
band som beskrivs verbalt i dialogen och det är inte alltid självklart vilket 
samband som åsyftas. Jag misstänker att det var en medveten strategi, då 
det gällde att inte skriva kyrkan på näsan vad han egentligen försökte över-
tyga/bevisa om. Han vill att förståelsen för budskapet ska spridas MEN 
inte häda rådande paradigm. De verbala matematiska beskrivningarna 
som verkligen förklaras, presenteras på ett pedagogiskt och koncist sätt. 
Det matematiska är inte ensamt om att beskrivas på detta sätt utan meka-

1 Galilei , s. 20.



företagskulturers makt88

nik och fysik behandlas på samma sätt. En verbal matematisk beskrivning 
fi nns beskriven redan i kapitel 3, under rubriken »Att förstå«, Appollons 
sång av Willy Kyrklund  uttolkas där till en matematisk formel av Jan 
Boman . – Verbal poetisk matematik.

Vad som slår mig i dialogen som Galilei  skriver är de tydligt olika för-
hållningssätten som aktörerna har. Sagredo – allmän tyckare, dock intel-
ligent och välinformerad (skolad/bildad), Salviato – tror på iakttagelser 
och logik och sist, men inte minst, Simplicio – auktoritetstro. Simplicio är 
dock inte, ska nämnas som motvikt till auktoritetstron, opåverkbar utan 
han lyssnar och ifrågasätter. (Lyssnandet är en konst i sig själv, som jag 
kommer att återkomma till.) Dock fi nns hela tiden Aristoteles i bakgrun-
den i Simplicios resonemang.

Om man studerar uppfattningar om metoders användning fi nns det två 
synesätt i Galileis dialog som jag vill peka på. Det är, för att ta fram resultat 
krävs mer än en metod, även om detta inte uttalas i slutänden när resultaten 
presenteras. Således fi nns det metoder för att ta fram resultat och metoder 
för att presentera resultat. Detta är något som hela Galileis dialog visar på, 
det är en metod för att framföra resultat, förmedla förståelse, inte uppnå/
ta fram resultat.

»/…/ den metod med vilken han [Aristoteles] nedskrev sin lära, men jag 
tror sannerligen inte att det var den han använde för att utreda den.« Vidare 
»och var säker på att Pythagoras hade förvissat sig om att kvadraten på den 
sida som är motsatt den räta vinkeln i en rätvinklig triangel är lika med 
summan av kvadraten på de båda andra sidorna, långt innan han offrade 
hekatomben. Säkerheten om svaret är till stor hjälp när det gäller att hitta 
bevisningen, jag menar hela tiden i de demonstrativa vetenskaperna.«2

Detta är en väsentlig kommentar, speciellt i samband med att vi tillämpar 
dialogseminariemetoden. Det är endast en metod för att till exempel få 
fram empiri eller för att få den tysta kunskapen i rörelse i gruppen. Det 
jag skriver i den föregående meningen är omvändningen mot citatet ovan, 
alltså en metod och fl era tillämpningar (resultat). Inget av dessa förhåll-
ningssätt till metoder och resultat utesluter det andra vilket är väsentligt 
att komma ihåg då vi talar om vilken/vilka metod/metoder vi använder. 
(Vilka är det ord som bör stå tillsammans med metoder i föregående 
mening, annars tror jag att vi i realiteten inte insett vad vi gör.)

Ett exempel på detta med dubbla metoder innan resultatet presenteras 
beskriver Lars Mouwitz  på följande sätt:

2 Galilei  s. 71.
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»Så måste t. ex. en matematiker i förväg ha en känsla av vad det är som 
han/hon skall bevisa. Beviset får i första hand en kontrollerande och 
redovisande funktion. Det är inte så ovanligt att matematikern kommer 
fram till intressanta korrekta teorem, men att deras bevis för dem varit 
felaktiga.«3

En jämförelse med utvecklingsarbete. Vilket på fl era sätt går tillbaka mot 
tidigare anförda resonemang kring krav. För att ta fram kraven som kun-
den önskar kan det till exempel vara så att kunden helt enkelt levererar en 
specifi kation som leverantören har att uppfylla (inte mycket till metod för 
leverantören men kunden bör ha haft något angreppssätt för att ta fram 
specifi kationen formellt eller informellt). För nedbrytning och tolkning 
av kundkravspecifi kationen fi nns ett antal formella metoder (och minst 
lika många informella) för att ta fram en kravspecifi kation på systemet. 
Denna ska sedan omvandlas till en designspecifi kation, exempelvis, sen 
till, kanske, modulspecifi kation, testspecifi kation, verifi eringsspecifi kation 
… Alla dessa steg genomförs med olika metoder (troligen används fl era 
i varje steg). Dock kan de fl esta av dessa metoder klassas in under samma 
förhållningssätt, de syftar bland annat till att skapa ett nytt intersubjektivt 
rum gemensamt för kund och leverantör. Det vill säga för att få kedjan att 
hålla ihop måste man ha samma förståelse hela vägen. Det går att genom-
föra en utvecklingskedja med olika grundidéer (förhållningssätt) i de olika 
stegen men det kommer krävas att man bygger upp en förbindelse (inter-
subjektiv förståelse) mellan de olika förhållningssätten. 

Om vi jämför detta med Galileis dialog så har alltså Sagredo rollen av för-
bindelse mellan Salviato som har ett förhållningssätt och Simplicio som har 
ett annat förhållningssätt. Sagredo försöker alltså hjälpa till att överbrygga 
skillnaderna i Salviatos praxis och Simplicios praxis genom att sammanföra 
dem i ett intersubjektivt rum.

Galilei  beskriver själv målet med sin dialog i Dialog om de två världssyste-
men på följande sätt:

»Min föresats är att samla ihop alla de spekulationer som i första hand 
berör Copernicus’ system, och tillkännage att de alla först underkastas 
romersk censur, och att inte enbart dogmer för själens hälsa utgår från 
denna miljö, utan också sinnrika uppfi nningar till snillens behag.

I detta syfte har jag ställt mig på Copernicus’ sida. Jag går till väga enligt 
en rent matematisk hypotes och försöker med alla möjliga knep framställa 
den som överlägsen den tes som säger att jorden står stilla, inte ovillkor-

3 Mouwitz , s. 44
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ligen, men med argument som är överlägsna dem med vilka den försvaras 
av somliga personer som kallar sig Peripatetiker. De är det enbart till 
namnet, för de går inte omkring utan nöjer sig med att tillbe skuggor och 
fi losoferar inte genom egen insikt, utan enbart genom att minnas några få 
missförstådda principer«4.

En dialog med Galilei 

Nedan följer en fragmentarisk dialog över tankar kring Galileo Galileis 
Dialog om de två världssystemen i fyra delar, inspirerad och infl uerad av dia-
logseminariet Det matematiska kulturarvet, på Dramaten 2004-03-21, och 
egen läsning. Dialogen bygger på autentiska citat från deltagarna på Dra-
maten och citat ur Galileo Galileis Dialog om de två världssystemen. Det som 
framfördes på Dramaten var: Utdrag ur Dialog om de två världssystemen5, 
läsning av Anna Pettersson  och refl ektioner från Karin Havemose , Göran 
Backlund , Johan Svahn  med fl era. Fragmenten ansluter i någon mån till de 
teman som framfördes på Dramaten, »Om metod«, »Om yrkeskunnan-
de«, »Om mänskliga upptäckter« och »Om auktoritetstro«. Fragmenten 
här är »Om auktoritetstro«, »Om formen«, »Om metoden« och »Om 
kunskapen«. Dialogen som framfördes på Dramaten fi nns med som bilaga 
till denna skrift för att kunna se likheter i uppbyggnaden och ge läsarna 
perspektiv på båda dialogerna. De i dialogen medverkande refl ektörerna, 
Karin Havemose och Johan Svahn, har studerat Galileo Galileis Dialog om 
de två världssystemen i sin helhet och speciellt de avsnitt som framfördes på 
Dramaten. Syftet har varit att belysa hur studier av grundkällor, i detta 
fall Galilei , kan ge inspiration och förståelse inom olika områden i läsarnas 
professionella fält. Grundkällorna är alltid moderna.

Medverkande i inledningen och i fragment II:

GUNNAR Gunnar Berg,  civilingenjör, industridoktorand yrkes-
kunnande och teknologi, KTH

KARIN Karin Havemose , fi losofi e doktor och universitetslek-
tor vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

JOHAN Johan Svahn , civilingenjör, SAAB Combitech Systems 
AB, industridoktorand yrkeskunnande och teknologi, 
KTH

4 Galilei , s. 19–20

5 Dialogen som framfördes av Anna Pettersson  på Dramaten fi nns med som bilaga 1.
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Medverkande i fragmenten I, III och IV:

SALVIATI, SIMPLICIO och SAGREDO
Aktörer i Galileo Galileis Dialog om de två världssystemen

Inledning
JOHAN:  

Det som gång på gång slår mig under läsningen av Galileo Galileis 
Dialog om de två världssystemen, och som har gjort det överras-
kande ofta under läsningen av andra vetenskapsfi losofi ska original-
texter, är hur pass moderna många av tankegångarna i dem har ver-
kat. Med moderna avser jag då, att de resonemang som framlagts, 
mycket väl, och med små och obetydliga förändringar, skulle kunna 
ha varit skrivna, om inte idag, så väsentligt senare än vad som har 
varit fallet, utan att jag skulle ha reagerat.
Som till exempel Leibniz  påfallande moderna abstraktion, när han 
tar upp begreppet atom som en tankemodell; »sådan man tänker 
sig den, ehuru det icke fi nns någonting sådant som den i naturen«. 
Vi kanske vet mera idag, och har större förutsättningar, men klip-
skare är vi nog ändå inte …
Galilei  tar en ny utgångspunkt och frågar inte längre varför naturen 
fungerar som den tycks göra, utan hur den fungerar. Detta i natu-
rens mening sökta inneboende varför som ledde föregångarna in i 
självmotsägelser och återvändsgränder, vilket de allteftersom måste 
blivit allt mer medvetna om.

KARIN: 
Genom att skriva Dialog om de två världssystemen i dialogform och 
ikläda sig tre roller, Salviato, Simplicio och Sagredo – söker Galilei  
en metod som inte utmanar Vatikanen. Han skriver i inledningen: 
»i vilken under fyra dagars samtal dryftas de båda främsta världs-
systemen, det ptolemaiska och det kopernikanska, och de fi losofi ska 
och fysiologiska skälen utan att slutliga bevis framläggs lika mycket 
för den ena sidan som för den andra«.
I Salviato är Galilei  en tålmodig, vänlig och ibland skarp pedagog. 
Han har en förmåga att steg för steg bygga upp sina argument och 
påståenden genom exempel, beräkningar och slutsatser. Genom att 
Sagredo ofta sammanfattar och parafraserar det Salviato har sagt, 
omformuleras det sagda i nya ord och vrids runt genom nya analo-
gier och exempel. Dialogens rytm är omtag, omtag – det hela nöts 
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in i ett lugnt tempo, där deltagarna ständigt lovordar och uppmunt-
rar varandra. Ibland skärps dialogen, energin kommer till. Ibland 
lyser en viss trötthet fram. Simplicios svårighet att ta in det nya – 
att se världen i ett nytt ljus är ju helt förståeligt. 

Fragment I – Om Auktoritetstro
SALVIATI:

Jag börjar förstå att ni hittills har hört till den skock som inte far 
ut i båtar, eller går omkring bland kanoner, för att lära sig hur det 
verkligen går till, och för att skaffa sig kunskaper om naturens verk-
ningar, utan drar sig tillbaka i sina arbetsrum och bläddrar i register 
och förteckningar, för att se om Aristoteles har sagt något om det.6

… vårt mål [är] inte att bestämt fastställa eller acceptera den ena 
eller den andra åsikten som sann. Vi skulle bara för vårt eget nöjes 
skull lägga fram de skäl och motskäl som kan åberopas för den ena 
eller andra parten.7

SIMPLICIO:
Men när man vill förneka vetenskapens principer och ifrågasätta 
uppenbara ting, vet ju alla att man kan bevisa vad man vill, och 
stödja vilken paradox som helst.8

Men om man överger Aristoteles, vem skall då vara vår ledare i fi lo-
sofi ? Nämn själv någon författare.9

SALVIATI: 
Man behöver en eskort i okända och vilda land, men bara de blinda 
behöver ledning på öppna platser och på slätterna, och det är bra 
om den som är blind stannar hemma. Men de som har ögon i huvu-
det och sitt förnuft i behåll skall använda dem som eskort. Med det-
ta menar jag inte att man inte skall lyssna till Aristoteles. Jag anser 
det i stället lovvärt att granska och studera honom fl itigt. Vad jag 
klandrar är bara att man ger sig i hans våld, så att man i blindo skri-
ver under på varje hans yttrande, och att man skall behöva ta dem 
som okränkbara påbud utan att söka andra skäl. Detta är ett miss-
bruk som för med sig en annan ytterlig förvirring, och det är att 

6 Galilei , s. 220

7 a.a. s. 476

8 a.a. s. 60

9 a.a. s. 140
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många inte längre ägnar sig åt att pröva styrkan av hans argument. 
Och när man diskuterar bevisbara slutsatser i en offentlig debatt, 
vad kan vara skamligare än att höra någon dra fram en text som 
mycket ofta är skriven för ett helt annat ändamål, och med denna 
tysta sin motståndare? Men om ni ändå vill fortsätta att studera på 
detta vis, kalla er inte fi losofer utan historiker eller minnesdoktorer. 
För det passar inte att någon som aldrig söker sanningen orättmä-
tigt tar sig hederstiteln fi losof.10

SIMPLICIO:
Om detta skulle inträffa, tror jag att peripatetikerna …

SALVIATI:
Jag frågar inte om perepatetikerna, jag frågar om Aristoteles själv. 
För vad de förra beträffar, vet jag precis vad de skulle svara. Då de 
är Aristoteles’ högst respektfulla och ödmjuka tjänare, skulle de för-
neka alla erfarenheter och observationer i världen, och till och med 
vägra att se dem, för att slippa erkänna dem. De skulle säga att värl-
den är som Aristoteles beskrev den, och inte som naturen bjuder. 
För om man tar ifrån dem det stöd som de har av hans auktoritet, 
vad skulle de då slåss med för vapen? Säg mig därför vad Aristoteles 
själv skulle göra.11

Fragment II – Om formen
JOHAN:  

Galilei  använder sig dessutom av idealiserade tankeexperiment på 
ett helt modernt sätt, vilket jag i min fördomsfullhet har förundrat 
mig över. En sedan dess populär och framgångsrik tankeväg för att 
abstrahera fram det väsentliga i sakförhållandet, som åtminstone jag 
i första hand ofta förknippar med Einstein  och relativitetsteorins 
åskådliggörande. Och genom att sedan ge framställningen dialo-
gens form, som redan Platon ansåg vara den effektivaste vägen till 
upplysning ger Galilei sin revolution en skönlitterär form i långa 
stycken. Han kunde uppenbarligen skriva. »Klarheten i uttrycket är 
dessutom tecknet på tankens fullkomlighet«, som Leibniz  uttryckte 
det. Och klarheten i Galilei kommer både av hans matematiska 
framställning och genom samklangen med dialogformen.

10 a.a. s. 140

11 a.a. s. 374



företagskulturers makt94

KARIN: 
Dialogens rytm är omtag, omtag – det hela nöts in i ett lugnt tem-
po, där deltagarna ständigt lovordar och uppmuntrar varandra.

GUNNAR: 
Man kan alltså låta det hela spåra ur och fortfarande få ett menings-
fullt utbyte av dialogen. Det är tillåtet att följa trådar som inte är 
huvudtråden och detta kan på ett bra sätt ge bakgrund och substans 
för att underbygga huvudtråden. Med detta i åtanke kommer det 
engelska begreppet digression i spel, på svenska ungefär utvikningar. 
Detta hanterar Galilei  på ett ypperligt sätt. Man kan dock fundera 
över om valet av ordet spåra ur är bra då det lätt associeras med att 
något gått fel, vilket givetvis är grunden i uttrycket – till exempel 
något har gått väldigt fel då tåget spårar ur, kanske ska man hålla 
sig till det mera tydliga ordet utvikning. Dock tycker jag att det 
låter lite tråkigt och med dålig energi i. Ett alternativ kan vara »gå 
vilse«, det är beskrivande och man kan hitta tillbaka utan att något 
är, eller har blivit fel.

Galilei  visar också upp diverse olika förhållningssätt i sin dialog. Ett exem-
pel på det är (i ett långt inlägg av Salviato) »Dessa personer rusar hellre 
iväg och släpper ut vilket skrävel som helst ut munnen och pennan än ned-
låter sig till att uttala de visa, enkla och blygsamma orden ’Jag vet inte’.«

Fragment III – Om metoden
Ur metodsynvinkel är hela Dialog om de två världssystemen en enda lång 
uppvisning i metodjonglerande. Metoden det jongleras enligt är en dia-
logbaserad metod. En metod som ger stort utrymme för avvikelser och 
inpass, som vid första påseendet inte för resonemangen framåt men vid en 
djupare titt är en av de stora innovationerna i skrivsättet med dialog.

SALVIATI:
De utvikningar vi gjorde i går, som förde oss bort från den röda 
tråden i vårt huvudargument, var så många och stora att jag inte vet 
om jag hittar tillbaka till spåret utan er hjälp, så att jag sedan kan 
fortsätta framåt.

SAGREDO:
Det förvånar mig inte att ni är förvirrad, ni som har huvudet så fyllt 
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och belamrat, såväl av vad vi sagt som av vad som återstår att säga. 
Men jag, som ju är en enkel lyssnare och inte behöver minnas mer 
än vad jag hört, kan möjligen föra tillbaka resonemanget på sitt spår 
genom att göra ett kortfattat sammandrag.12

[Det Sagredo anför i ovanstående är faktiskt en förklaring och motivering 
till protokollen som förs enligt dialogseminariemetoden.]

SALVIATI:
Om ni nu är tillfredsställd, herr Simplicio, kan ni inse att ni själv i 
verkligheten visste att jorden lyser minst lika starkt som månen, och 
att ni har blivit säker på det bara genom att hålla i minnet en del 
saker som ni redan vet, och som jag inte har lärt er. För jag har inte 
visat er att månen lyser starkare på natten än på dagen. Det visste 
ni redan själv, liksom ni visste att ett litet moln syns lika ljust som 
månen. Ni visste likaså att jordens ljus inte syns på natten. Kort sagt 
visste ni allt, utan att veta om att ni visste det. Därför borde det 
rimligtvis inte vara svårt för er att medge att jordens återsken kan 
belysa månens skuggsida, med minst lika starkt ljus som det med 
vilket månen lyser upp nattens mörker, snarare mycket starkare, 
eftersom jorden är fyrtio gånger större än månen.13

SIMPLICIO:
Aristoteles har vunnit så stor auktoritet enbart genom styrkan i sina 
bevis och djupet i sina resonemang. Men man måste förstå honom, 
och inte bara förstå, utan ha stor kännedom om hans böcker, så att 
man lyckas bilda sig en fullständig uppfattning om dem, och alltid 
har varje av hans uttalande i sinnet; för han skrev inte för syllogis-
mer med någon ordnad trivial metod, tvärtom, genom att använda 
sig av omkastningsmetoden har han ofta satt in ett bevis på tes 
bland texter som tycks behandla helt andra ting. Därför måste man 
behärska hela detta storslagna verk, och kunna kombinera de olika 
passagerna, slå ihop en text med en annan, mycket avlägsen. Den 
som har denna kunskap kan otvivelaktigt dra fram bevisen för varje 
mänskligt vetande ur hans böcker, för där fi nns allt.14

12 Galilei  s. 133

13 a.a. s. 115

14 a.a. s. 135
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Fragment IV – Om Kunskapen

Nu har det resonerats om vad för metod/metoder som Galilei  represen-
terar, så låt oss gå vidare och se vad han har för förhållningssätt till kun-
skap.

SALVIATI:
Herr Simplicio, här diskuterar vi förtroligt sinsemellan för att 
undersöka en del sanningar. Jag kommer aldrig att ta illa upp om 
ni avslöjar mina misstag, och ifall jag inte har uppfattat Aristoteles’ 
tankar, rätta mig då fritt och jag skall vara er tacksam. Men tillåt 
mig att uttrycka mina tvivel, och låt mig också svara litet på ert 
senaste yttrande. Logiken är, som ni mycket väl vet, det instrument 
med vilket man fi losoferar. Men på samma sätt som en hantverkare 
kan vara mästare i att bygga instrument men okunnig i att spela 
på dem, kan det också fi nnas en stor logiker som inte är en 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 
ens lyckas sätta ihop ett par fyrradiga verser. Andra kan samma reg-
ler som da Vinci, men skulle inte ens klara av att måla en pall. Man 
lär sig inte spela orgel av dem som kan tillverka orglar utan av dem 
som kan spela på dem.15

SAGREDO:
Jag säger er att om man inte ser sanningen med egna ögon, kan 
man omöjligt lära sig den av någon annan.16

SIMPLICIO:
Jo visst, jo visst, men driv inte med mig.17 

SAGREDO:
Jag har ofta själv begrundat /…/, vilket stort skarpt sinne män-
niskans intellekt äger. Jag funderar över alla underbara  upptäckter 
människan har gjort, såväl inom konsten som inom  litteraturen. 
Sedan tänker jag på min egen kunskap, som inte bara är fjärran 
ifrån att någonsin hoppas fi nna något nytt, men även att lära vad 
som redan upptäckts. Då känner jag mig rätt olycklig, slagen av 

15 Galilei , s. 53.

16 a.a. s. 190

17 a.a. s. 190
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 häpnad och plågad av misströstan. När jag betraktar en förträffl ig 
staty så säger jag till mig själv: »Och när skulle du kunna ta bort 
allt onödigt från ett marmorblock och få fram en så vacker gestalt 
som doldes däri? När skulle du kunna blanda och breda ut olika 
färger på en duk eller en vägg, och med dessa avbilda alla  synliga 
föremål, som en Michelangelo, en Rafael, en Tizian?« När jag så 
betraktar vad människorna uppfunnit beträffande intervallen i 
musiken, genom föreskrifter och regler som gör att de kan handskas 
med dem, till förunderlig glädje för örat, när kan jag sluta häpnas? 
Med vilken hänförelse fyller det en inte att läsa lysande poeters 
verk, om man tänker på upptäckten av idéerna och deras tolkning? 
Vad skall vi säga om arkitekturen? Om navigeringskonsten?

Men högt över alla dessa underbara upptäckter stod dens 
 intellekt som fann hur man skulle kunna meddela sina mest 
 förborgade tankar till vilken annan person som helst, även om 
 denne är mycket långt avlägsen i tid och rum. Att tala med dem som 
bor i Indien, med dem som ännu inte är födda och inte  kommer att 
födas på tusen eller tio tusen år! Och så lätt! Genom att sätta ihop 
tjugo små bokstäver på olika sätt på ett papper. Låt detta bli ett 
insegel på alla underbara mänskliga upptäckter, och avslutningen på 
våra diskussioner denna dag: Eftersom de hetaste timmarna är över, 
tror jag att herr Salviati skulle tycka det vore skönt att njuta av vår 
svalka i båten. I morgon skall jag vara här och vänta på er båda för 
att fortsätta de diskussioner vi har påbörjat etc.18

Om lyssnandets roll

En dialog består av två roller, talaren och lyssnaren, dessa roller byts mel-
lan aktörerna i dialogen. Lyssnandet är en lika viktig roll som talaren i en 
dialog och även i alla andra situationer där informationsutbyte pågår.

Lyssnandet är idag en undanknuffad konstart som dock absolut inte 
får föraktas. Den gode lyssnaren har makt och kan ge förståelse. Jämför 
med Om tankarnas gradvisa tillkomst vid talet av von Kleist, här behövs en 
lyssnare. Utan lyssnare behövs inga talare. Nu till ett citat, som är hämtat 
ur Harpo Marx  memoarer:
»Förutom mitt korta tankeutbyte hade jag ingenting, absolut ingenting, 
att komma med vid Runda Bordet. Ändå accepterades jag omedelbart som 
en som hörde hemma där. Man väntade sig egentligen inte att jag skulle 
säga något. Det berodde inte bara på att jag spelade stum och tokig på 

18 a.a. s. 131–132
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scenen och ibland också utanför scenen. Det berodde till största delen på 
att jag tillförde bordet en ny sorts talang – en talang som saknades där – 
förmågan att sitta och lyssna.«19

Harpo kunde alltså lyssna. Tänk om denna roll/talang hade funnits med 
på de stormöten som jag beskrev i det första kapitlet. Som jag ser det 
var mycket i den kommunikation som pågick på dessa möten en dubbel 
monolog. Det var viktigt att framföra sitt budskap men om det kunde tas 
emot eller om någon ville ta emot det, var man inte lika intresserad av.

Harpo-citatet visar också att lyssnandet måste vara en accepterad roll 
för att en dialog ska vara meningsfull och effektiv. Detta var inte heller 
alltid fallet på till exempel avstämningsmötena beskrivna ovan. Harpo 
uttrycker detta så här:

»Algonquin20 var en tillfl ykt för tidens mest begåvade författare, journa-
lister, kritiker, kåsörer, konstnärer, fi nansmän, kompositörer, regissörer, 
producenter och skådespelare. Matsalen var en drivbänk för berättare och 
konversatörer. Men inte förrän jag kom dit hade där funnits någon som 
lyssnade på heltid. Jag blev mer välkommen än om jag haft makten att 
avskaffa spritförbudet.«21

Ett annat exempel på lyssnarens betydelse:
Jag kommer direkt att tänka på det fenomen som inte är ovanligt alls, 

konstigt nog, men som dyker upp till och från. Man sitter och klurar på sitt 
problem, vrider och vänder på det, kan helt enkelt inte hitta en lösning på 
det. Så man tar sig i kragen och går över till en kamrat för att få hjälp. Man 
frågar »kan du hjälpa mig, jag klarar inte att lösa detta?« »Javisst«, säger 
personen och sätter sig beredd att lyssna för att hjälpa till. Jag börjar då 
rita och berätta vad jag håller på med, berättar bakgrunden, vad lösningen 
ska vara och så vidare. Sen börjar jag beskriva vad som är mitt problem. I 
början av beskrivningen går det fort att berätta men efter en stund sjun-
ker tempot i problembeskrivningen, jag börjar fundera själv. Min lyssnare 
kommer i bästa fall med små instick, frågor eller erkännanden. När jag har 
hållit på en stund säger jag »nu vet jag lösningen, tack i alla fall«. Lyssna-
ren ser förvånad ut och skakar på huvudet och fortsätter med det han höll 
på med. Genom att beskriva och strukturera problemet för att göra det 
begripligt för någon annan löser jag det själv!

19 Marx , s. 154

20 Algonquin är ett fashionabelt och berömt hotell i New York, öppnat 1902.

21 Marx, s. 154 
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Här kommer det fram att en lyssnare har en mycket viktig roll. Lyssna-
ren får inte störa det som berättaren håller på med, han måste uppmuntra 
berättaren att fortsätta, då kommer denna process att gå bra. Jag har provat 
båda rollerna, berättare och lyssnare, och lyssnare är nog den mest fascine-
rande. Man sitter och lyssnar när det berättas, ofta förstår man ingenting, 
men man hänger med för det kanske kommer fram något man kan hjälpa 
till med på slutet. Men berättaren kommer inte så långt, han säger tack och 
går. Vad skönt det då känns att ha hjälpt någon.

Även Maria Hammarén  pekar ut lyssnandet som en utdöende konst i 
sin bok, Skriva ihop sig – Om att uppfi nna sig själv, kapitlet »Befolkad«: 

»De kväveskyende arterna har trängts undan för de kväveälskande. Som 
med människorna, de lyssnande för de talande.«22

Kommentarer, tillägg

Fragment II, Om att gå vilse
»Av de 36 gatorna är ingen parallell med en annan, att gå ut i gamla stan 
i Hanoi är att gå vilse, att i hundra dagar vara vilse i Vietnam.

Att lära sig konsten att gå vilse och hitta rätt.
Den fruktbara förmågan att vara vilse.
The noble art of getting lost.
Konsten att vara vilse, ingen panik.«23

 
»Den som inte vågar gå vilse kommer ingenstans.
Att vara vilse är att veta hur det är.
Att vara vilse är att vara sig själv.«24

Här fångar Bodil Malmsten  känslan i att gå vilse och att det kan leda till 
exempel en dialog framåt. Detta är precis vad Galilei  utnyttjar på många 
ställen i sin framställning, och genom detta leder han läsaren genom dia-
logen och idéerna han vill få fram, utan att han för den skull blir träaktig 
och långtråkig. Det speglar på många sätt hur ett verkligt samtal pågår och 
framskrider. 

Dialogen och den dialogiska metoden har ofta en »krokig« väg att röra 

22 Hammarén,  2006, s. 15

23 Malmsten , 2003, s. 60–61

24 Malmsten, 2003, s. 68



sig på, till och med så att man går vilse. Detta framgångsrika koncept för 
kreativitet kan också ses i refl ektionen »Om att framföda ett Dialogse-
minarium Eller En övning i dialogisk utveckling« som fi nns i kapitel tre. 
Där fångas hur det genom en dialogisk metod kan ske kreativ utveckling, 
i detta fall, av ett dialogseminarium.



När jag kom hem
väntade jag mig en överraskning 
men där fanns ingen överraskning för mig, 
så jag blev givetvis överraskad. 

(Ludwig Wittgenstein,  Särskilda anmärkningar s. 55)
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Kapitel 6

Reflektion

– Förstår du?
– Var-för står du, sitt för fan och var som en människa.
(Trindeman Lindeman, Punkrockare, Ur Under dubbelgöken, Hans Alfredson  och 
Tage Danielsson )

Det resultat som kan ses genom denna uppsats är mycket en förändring 
av mig själv. När jag gick in i projektet hos SSC, det som beskrivs i första 
kapitlet, var jag inte vad jag skulle kalla oerfaren. Men nu i efterhand har 
jag förstått att jag inte var medveten om existensen av de olika intersub-
jektiva rummen. Det kan låta konstigt, då jag hade arbetat inom industrin 
under cirka 15 år, dock väldigt mycket inom ett segment, försvarsindu-
strin, och antagligen var detta segment till stor del ett intersubjektivt rum, 
praxisen är utvecklad hela vägen från kund till implementatör. Men det är 
inte konstigt att jag inte var medveten om existensen av de olika intersub-
jektiva rummen. Hade detta medvetande varit allmängods, så hade inte 
denna uppsats behövts.

Fått erfarenhet

Genom att ta utmaningen och gå in i rymdindustrin, så fi ck jag mäng-
der av erfarenheter av hur det är när de intersubjektiva rummen inte är 
gemensamma, vare sig kulturellt, historiskt eller socialt. Jag kunde inte 
hantera denna situation då. Nu genom denna uppsats (eller kanske mer 
genom arbetet med den) har jag både mentalt och mera direkt fått tillgång 
till ett antal verktyg för att hantera liknande situationer. Bland de verktyg 
som beskrivs inom detta arbete är Dialogseminariet och Dialogseminarie-
metoden. Andra verktyg som jag idag kan använda ligger mera på det som 
jag ovan kallar en förändring av mig själv. Jag har blivit medveten och 
därigenom fått »verktyg« för att hantera situationer på ett bättre sätt. 
Man måste lära sig att se. Inte bara det som fi nns framför ögonen utan 
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mycket mer, lyssna! Bearbeta upplevelserna och göra dem till dina egna 
erfarenheter.

Den medvetenhet som jag alltså tycker mig ha nått kan beskrivas i två 
meningar: Upplevelser blir inte erfarenheter med automatik, de måste 
bearbetas. Och erfarenheter blir inte med automatik kunskap, de måste 
refl ekteras över. Enkla små ord och uppenbara när man ser dem. Men inte 
så lätta att förstå och inse när de inte presenterats för dig, eller innan du 
insett betydelsen.

Konsten

Ett verktyg som jag använt mycket i min forskning är konsten. Konsten 
har hjälpt mig att förstå. Konsten kan ge förklaringar. Konsten kan ge 
mig stöd i min argumentation. Konsten är ett övergripande verktyg som 
jag fått tillgång till genom denna forskning. Min syn på konsten har radi-
kalt förändrats under arbetet med denna uppsats. Konsten är en källa 
till kunskap – inte den »lättfångade« faktakunskapen utan den djupare 
mänskliga relationskunskapen, kopplad till den arbetande människan i 
gruppen. Gestaltningar i konsten skapar ingångar mot det dilemma du 
behöver angripa. Refl ektionen över texterna, eller andra konstformer, 
försätter dig i koncentration att bli mottaglig för dina egna refl ektioner 
över dilemmat.

Konst var för mig, innan detta arbete, något för förströelse och som 
prydnad (inte särskilt intelligent och medvetet men sant). Genom detta 
arbete, som för mig har pågått i cirka sju år, har jag fått en helt annan 
inställning till konst, vilket jag har beskrivit ovan.

Jag hoppas att det genom den framställning som fi nns i denna uppsats 
blir lättare för andra att ta till sig problemen med att försöka arbeta över 
gränserna mellan olika intersubjektiva rum, eller att försöka skapa nya 
gemensamma intersubjektiva rum, utifrån olika intersubjektiva rum eller 
skapa en kommunikation mellan de intersubjektiva rummen som är bra – 
intersubjektiv kommunikation. 

Fått upp ögonen

För mig har det varit en väckarklocka, som medvetandegjort mig om att 
liknande problem fi nns överallt. Jag har sett denna problematik på alla 
ställen jag arbetat efter arbetet inom rymdindustrin. Genom Det matema-
tiska kulturarvet har jag fått se olika angreppssätt på problemet med åtskilda 
intersubjektiva rum, men också sett att detta inte bara är en företeelse som 
är specifi k för systemutveckling (eller för den delen inte heller specifi kt för 
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mig), utan också fi nns på många andra ställen i samhället och i det dagliga 
arbetet. Inte alltid så drastiskt som i mitt exempel, men i både stort som 
smått förekommer det ofta.

Nu vill jag inte för den skull påstå att jag omedelbart skulle kunna han-
tera situationer som faller inom ramen för problematiken på ett korrekt 
sätt, om jag skulle hamna i dem. Det är inte lätt att identifi era problemen, 
speciellt om man tror att man är i samma intersubjektiva rum. Vore det 
något som gick att identifi era med en checklista eller enligt kokboken så 
skulle inte problemet fi nnas. Det är inte lätt att identifi era intersubjektiva 
rum som olika, det vill säga existensen av olika intersubjektiva rum är inte 
uppenbar och de förändras också över tiden och med varierande arbets-
konstellationer. För att se att det fi nns olika intersubjektiva rum krävs 
det att man arbetar i miljön. Först då kan man inse att det fi nns sprickor 
mellan rummen. Men genom att du verkar i miljön så är du en del av ett 
av de intersubjektiva rummen och därigenom blir det ännu svårare att se, 
att inte ditt rum omfattar det andra, eller tvärtom. Men genom att vara 
medveten om att problematiken kan fi nnas där du arbetar, så har du möj-
ligheten att på ett tidigt (tidigare) stadium upptäcka divergenserna mellan 
intersubjektiva rum och ta tag i problemet. 

Jag tror att jag nu snabbare och smidigare kan upptäcka problematiken 
när den uppstår och därför agera på ett bättre och relevantare sätt och 
därmed minska risken för »kraftiga grundstötningar«.

Två av mina forskningskollegor, och även före detta arbetskamrater, 
Göran Backlund  och Jan Sjunnesson,  har skapat en utbildning för bland 
andra projektledare som arbetar med att skapa förståelse av till exempel 
tyst kunskap. Jag har inte själv gått utbildningen, men min uppfattning 
är att den syftar till att åskådliggöra intersubjektiva rum, även om de inte 
använder detta ord. Så denna uppsats är inte en ensam yttring av proble-
men som fi nns inom området med tripletten förståelse – tolkning – bild-
ning.

Verktygen

Min uppsats skapar verktyg för mig att hantera situationer. Dessa verktyg 
är kraftfulla. Man måste lära sig att läsa situationen när man ska använda 
verktygen i en organisation. Tar man till dem på oförberedda personer och 
grupper kan det slå direkt fel. Antingen kan det bli, i deras ögon, direkt 
löjeväckande. Vilket slår tillbaka på mig. Det andra är att är att kraften i 
verktygen får en direkt motsatt effekt, personen/gruppen blir besatt och 
ser inget i rätt riktning. Detta pekar mot det som Bo Göranzon  alltid 
framhåller som en framgångsfaktor i en dialogseminariemetodserie: roll-



företagskulturers makt106

besättningen. Rollbesättningen i användandet av de beskrivna metoderna 
är av högsta vikt.

Vad kunde vi gjort istället?

Vad kunde ha gjorts så att dilemmat och »grundstötningen« beskriven i 
kapitel 1 inte uppkommit eller fått så stora konsekvenser? Ett tänkbart sätt 
är att man skulle kunna ha genomfört en seminarieserie enligt dialogsemi-
nariemetoden för att skapa ett gemensamt intersubjektivt rum. Deltagare 
skulle ha varit från alla tre deltagande parter, SSC, ESA och Combi tech. 
En sak att fundera över med en sådan uppställning är vilket språk vi skulle 
ha använt. Det är något som ska tas i beaktande när en seminarieserie ska 
genomföras. Behärskar alla ett språk, till exempel svenska eller engelska, 
tillräckligt bra för att kunna skriva och uttrycka sina refl ektioner. Många 
av oss behärskar engelska tillräckligt bra för att kunna använda det i vårt 
arbete, men klarar vi att refl ektera över något på engelska?

Dialogseminariet Bridging the unbridgeable med Roald Hoffmann  genom-
fördes på engelska och detta skapade inga problem. Detta var dock ett dia-
logseminarium, alltså något som framfördes och inte något seminarium 
där deltagarna ska skriva och läsa sina egna refl ektioner. 

Ett annat sätt skulle kunnat ha varit att arrangerat ett dialogsemina-
rium för alla inblandade i mjukvaruprojektet, ESA, SSC och Combitech 
Systems. Valt ut ett par från varje intersubjektivt rum (med andra ord, två 
från varje organisation) och låtit dem refl ektera över till exempel temat 
mjukvaruutveckling via någon bra text. Detta hade gett genomslag och 
spridning av kunskapen i hela gruppen.

Av detta följer att dialogseminariet är ett sätt att sprida kunskap och 
förståelse.

Framöver

Mycket av det som avhandlats här har varit baserat på dialogseminariet 
Det matematiska kulturarvet och på Dialoger 71–72 2005 Det matematiska kul-
turarvet. Men för detta ska man inte förledas tro att materialet är uttömt 
på något sätt. Det fi nns många ytterligare trådar att nysta i. Till exempel 
skulle jag fi nna det väldigt spännande och givande att behandla materialet 
genom att använda texter av Henrik Ibsen  och Samuel Beckett . 

Mycket kan också uppnås genom att mera gå in i texterna i Dialoger 
77–78 2006 Det dubbla greppet och låta dessa arbeta på samma sätt som de i 
Det matematiska kulturarvet. Jag har också hittat en spännande formulering 
i dialogen »vad är att förstå« av Bo Göranzon  och Lars Mouwitz  i Det 
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matematiska kulturarvet, det III: Att förstå. Sten Kaijser  säger där på ett 
ställe »Problemet är, att vi kan inte tänka på det som vi inte har ord för.«1 
Detta fi nner jag som en oerhört spännande formulering, och som jag inte 
instämmer i, som vore väl så värd att utveckla i någon riktning. Kanske 
även denna formulering kan utforskas genom Ibsen  och Beckett , och för-
modligen också genom texter av  Shakespeare och Strindberg .

Som sista ord vill jag återkomma till att: mycket av det farliga i situa-
tioner försvinner med hjälp av erfarenhet och medvetenhet, men det krävs 
också mycket och hårt arbete. Men vi vet åtminstone att det krävs arbete.

1 Det matematiska, s. 111
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Bilaga 1 

Utdrag ur Dialog om de två världssystemen, 
Galileo Galilei 

(framförd av Anna Pettersson  på Dramaten 21/3 2004)

Om metod

(i)
Min föresats är att samla ihop alla de spekulationer som i första hand berör 
Copernicus’ system, och tillkännage att de alla först underkastas romersk 
censur, och att inte enbart dogmer för själens hälsa utgår från denna miljö, 
utan också sinnrika uppfi nningar till snillens behag.

I detta syfte har jag ställt mig på Copernicus’ sida. Jag går till väga enligt 
en rent matematisk hypotes och försöker med alla möjliga knep framställa 
den som överlägsen den tes som säger att jorden står stilla, inte ovillkor-
ligen, men med argument som är överlägsna dem med vilka den försvaras 
av somliga personer som kallar sig Peripatetiker. De är det enbart till 
namnet, för de går inte omkring utan nöjer sig med att tillbe skuggor och 
fi losoferar inte genom egen insikt, utan enbart genom att minnas några få 
missförstådda principer.1

(ii)
Jag tänker dessutom att det var högst ändamålsenligt att förklara idéerna i 
form av dialoger, eftersom de då inte hämmas av en strikt tillämpning av 
matematiska lagar, utan ger utrymme även för utvikningar, som ibland är 
minst lika intressanta som huvudfrågan.2

(iii)
SALVIATI. Om ni nu är tillfredsställd, herr Simplicio, kan ni inse att ni 
själv i verkligheten visste att jorden lyser minst lika starkt som månen, 

1 Galilei , s. 19–20

2 a.a. s. 20
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och att ni har blivit säker på det bara genom att hålla i minnet en del saker 
som ni redan vet, och som jag inte har lärt er. För jag har inte visat er att 
månen lyser starkare på natten än på dagen. Det visste ni redan själv, lik-
som ni visste att ett litet moln syns lika ljust som månen. Ni visste likaså 
att jordens ljus inte syns på natten. Kort sagt visste ni allt, utan att veta om 
att ni visste det. Därför borde det rimligtvis inte vara svårt för er att medge 
att jordens återsken kan belysa månens skuggsida, med minst lika starkt 
ljus som det med vilket månen lyser upp nattens mörker, snarare mycket 
starkare, eftersom jorden är fyrtio gånger större än månen.3

(iv)
SALVIATI. De utvikningar vi gjorde i går, som förde oss bort från den röda 
tråden i vårt huvudargument, var så många och stora att jag inte vet om jag 
hittar tillbaka till spåret utan er hjälp, så att jag sedan kan fortsätta framåt.

SAGR. Det förvånar mig inte att ni är förvirrad, ni som har huvudet så 
fyllt och belamrat, såväl av vad vi sagt som av vad som återstår att säga. 
Men jag, som ju är en enkel lyssnare och inte behöver minnas mer än vad 
jag hört, kan möjligen föra tillbaka resonemanget på sitt spår genom att 
göra ett kortfattat sammandrag.4

Om yrkeskunnande

SALVIATI. Herr Simplicio, här diskuterar vi förtroligt sinsemellan för 
att undersöka en del sanningar. Jag kommer aldrig att ta illa upp om ni 
avslöjar mina misstag, och ifall jag inte har uppfattat Aristoteles’ tankar, 
rätta mig då fritt och jag skall vara er tacksam. Men tillåt mig att uttrycka 
mina tvivel, och låt mig också svara litet på ert senaste yttrande. Logiken 
är, som ni mycket väl vet, det instrument med vilket man fi losoferar. Men 
på samma sätt som en hantverkare kan vara mästare i att bygga instrument 
men okunnig i att spela på dem, kan det också fi nnas en stor logiker som 
inte är en 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 
ens lyckas sätta ihop ett par fyrradiga verser. Andra kan samma regler som 
da Vinci, men skulle inte ens klara av att måla en pall. Man lär sig inte 
spela orgel av dem som kan tillverka orglar utan av dem som kan spela på 
dem.5

3 Galilei , s. 115

4 a.a. s. 133

5 a.a. s. 53



111Bilaga 1. Utdrag ur Dialog om de två …

Om mänskliga upptäckter

SAGREDO. Jag har ofta själv begrundat  /…/, vilket stort skarpsinne 
människans intellekt äger. Jag funderar över alla underbara upptäckter 
människan har gjort, såväl inom konsten som inom litteraturen. Sedan 
tänker jag på min egen kunskap, som inte bara är fjärran ifrån att någonsin 
hoppas fi nna något nytt, men även att lära vad som redan upptäckts. Då 
känner jag mig rätt olycklig, slagen av häpnad och plågad av misströstan. 
När jag betraktar en förträffl ig staty så säger jag till mig själv: »Och när 
skulle du kunna ta bort allt onödigt från ett marmorblock och få fram en 
så vacker gestalt som doldes däri? När skulle du kunna blanda och breda 
ut olika färger på en duk eller en vägg, och med dessa avbilda alla synliga 
föremål, som en Michelangelo, en Rafael, en Tizian?« När jag så betrak-
tar vad människorna uppfunnit beträffande intervallen i musiken, genom 
föreskrifter och regler som gör att de kan handskas med dem, till förunder-
lig glädje för örat, när kan jag sluta häpnas? Med vilken hänförelse fyller 
det en inte att läsa lysande poeters verk, om man tänker på upptäckten av 
idéerna och deras tolkning? Vad skall vi säga om arkitekturen? Om navi-
geringskonsten?

Men högt över alla dessa underbara upptäckter stod dens intellekt som 
fann hur man skulle kunna meddela sina mest förborgade tankar till vilken 
annan person som helst, även om denne är mycket långt avlägsen i tid och 
rum. Att tala med dem som bor i Indien, med dem som ännu inte är födda 
och inte kommer att födas på tusen eller tio tusen år! Och så lätt! Genom 
att sätta ihop tjugo små bokstäver på olika sätt på ett papper. Låt detta 
bli ett insegel på alla underbara mänskliga upptäckter, och avslutningen 
på våra diskussioner denna dag: Eftersom de hetaste timmarna är över, 
tror jag att herr Salviati skulle tycka det vore skönt att njuta av vår svalka i 
båten. I morgon skall jag vara här och vänta på er båda för att fortsätta de 
diskussioner vi har påbörjat etc.6

Om auktoritetstro

SIMPLICIO. Men om man överger Aristoteles, vem skall då vara vår 
ledare i fi losofi ? Nämn själv någon författare.

SALVIATI. Man behöver en eskort i okända och vilda land, men bara de 
blinda behöver ledning på öppna platser och på slätterna, och det är bra om 
den som är blind stannar hemma. Men de som har ögon i huvudet och sitt 

6 a.a. s. 131–132



förnuft i behåll skall använda dem som eskort. Med detta menar jag inte 
att man inte skall lyssna till Aristoteles. Jag anser det i stället lovvärt att 
granska och studera honom fl itigt. Vad jag klandrar är bara att man ger sig 
i hans våld, så att man i blindo skriver under på varje hans yttrande, och att 
man skall behöva ta dem som okränkbara påbud utan att söka andra skäl. 
Detta är ett missbruk som för med sig en annan ytterlig förvirring, och det 
är att många inte längre ägnar sig åt att pröva styrkan av hans argument. 
Och när man diskuterar bevisbara slutsatser i en offentlig debatt, vad kan 
vara skamligare än att höra någon dra fram en text som mycket ofta är 
skriven för ett helt annat ändamål, och med denna tysta sin motståndare? 
Men om ni ändå vill fortsätta att studera på detta vis, kalla er inte fi losofer 
utan historiker eller minnesdoktorer. För det passar inte att någon som 
aldrig söker sanningen orättmätigt tar sig hederstiteln fi losof.7

/…/

SIMPLICIO. Om detta skulle inträffa, tror jag att peripatetikerna …

SALVIATI. Jag frågar inte om perepatetikerna, jag frågar om Aristoteles 
själv. För vad de förra beträffar, vet jag precis vad de skulle svara. Då de är 
Aristoteles’ högst respektfulla och ödmjuka tjänare, skulle de förneka alla 
erfarenheter och observationer i världen, och till och med vägra att se dem, 
för att slippa erkänna dem. De skulle säga att världen är som Aristoteles 
beskrev den, och inte som naturen bjuder. För om man tar ifrån dem det 
stöd som de har av hans auktoritet, vad skulle de då slåss med för vapen? 
Säg mig därför vad Aristoteles själv skulle göra.8

7 Galilei , s. 140

8 a.a. s. 374
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Bilaga 2

Direktiv till Regeringens 
Matematikdelegation Dir. 2003:8

Kommittédirektiv 
Dir. 2003:8 
Matematikdelegation 

Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2003

Sammanfattning av uppdraget 
En delegation skall utarbeta en handlingsplan med förslag till åtgärder 
för att förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet samt 
utveckla matematikundervisningen. Den skall också syfta till att öka 
intresset för fortsatta studier inom områden som matematik, naturveten-
skap och teknik. Handlingsplanen skall omfatta hela området från förskola 
till högskoleutbildning. 

Bakgrund 

Behov av matematik 
Vikten av goda kunskaper i matematik är obestridlig. Det handlar om 
allt från vardagskunnande till förutsättningar för ett livslångt lärande, 
samt att förvärva den kompetens och problemlösningsförmåga som krävs 
för lärande i andra ämnen och för ett aktivt deltagande i samhälls- och 
yrkesliv. Generellt användbara färdigheter som logiskt tänkande, abstrak-
tionsförmåga, argumentationsanalys, kommunikations- och problemlös-
ningsförmåga utvecklas, tillämpas och tränas inom matematiken. Därför 
är det naturligt att matematik tillhör basämnena i grundskolan, att god-
känt betyg utgör ett behörighetskrav till gymnasieskolan och att det är ett 
kärnämne i gymnasieskolan. 
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Matematikkunskaper hjälper oss att förstå komplexa sammanhang och 
är en förutsättning för såväl vår gemensamma välfärd som den enskildes 
möjligheter att t. ex. kunna granska och värdera argument i den politiska 
debatten om användningen och fördelningen av våra gemensamma resur-
ser. 

Människor med goda kunskaper i bl. a. naturvetenskap och teknik är 
av avgörande betydelse för att Sverige skall fortsätta att utvecklas som 
ett industriellt föregångsland med effektiv resursanvändning och hållbar 
ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Även inom många andra 
områden behövs goda matematikkunskaper för att uppnå ett framgångs-
rikt resultat. Matematik och dess tillämpningar bidrar till utvecklingen 
inom en mängd områden som t. ex. elektronik, kommunikation, ekonomi, 
biologi och medicin, men också inom konst, musik och fi lm. 

Dagens situation 
Eleverna i den svenska skolan uppvisar relativt goda resultat i interna-
tionella undersökningar. I den senaste s. k. PISA-undersökningen ligger 
svenska elevers matematikresultat något över OECD-genomsnittet, med-
an intresset för matematik ligger något under. Det räcker inte, resultaten 
behöver bli bättre. Regeringens ambition är att svenska elevers resultat 
skall vara ledande vid internationella jämförelser. 

Alltför många elever i grundskolan uppnår inte målen för betyget God-
känd i ämnet matematik. I gymnasieskolan når inte en stor grupp elever, 
främst på program med yrkesämnen, godkändnivå på de nationella pro-
ven. Variationen i resultat mellan klasser, skolor och kommuner är dock 
stor. 

Rapporter från landets tekniska högskolor visar att spridningen på de 
studerandes förkunskaper ökat under senare år och att resultaten i de inle-
dande matematikkurserna försämrats. 

Det är enligt regeringens uppfattning av vitalt intresse att matema-
tikundervisningen utvecklas så att elevernas intresse för och kunskaper 
i matematik ökar. Inte minst gäller det fl ickor, som trots goda resultat i 
grundskolan, i högre utsträckning väljer annan inriktning än matematiken 
och det naturvetenskapliga utbildningsområdet i sina fortsatta studier. 

Behovet av pedagogisk förnyelse 
Det är viktigt att tidigt under skoltiden stärka elevernas tilltro till sin egen 
förmåga och att de utvecklar positiva attityder till lärande och utbildning. 
Inte minst gäller detta för många elever med utländsk bakgrund. Här har 
matematiken en särställning. Elever som tidigt under skolgången upplever 
svårigheter med matematiken väljer av naturliga skäl inte matematikin-
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tensiva utbildningar i gymnasieskolan eller senare. Tidigare svårigheter i 
bl.a. ämnet matematik utgör för många människor ett påtagligt hinder för 
att återuppta studier som vuxna. 

Matematiken är en vetenskap som utvecklas och förändras. Mate-
matiken vinner hela tiden nya användningsområden i samhället medan 
skolämnet matematik alltför ofta och felaktigt betraktas som givet och 
färdigutvecklat. Forskning, utvecklingsarbete och utvärdering av lärande 
och undervisning i matematik har under 1990-talet varit omfattande, men 
resultaten har bara i begränsad omfattning nått klassrummen. Det fi nns 
behov av att utmana traditioner, utveckla undervisningens innehåll och 
visa på angreppssätt för att förändra attityder, stimulera utveckling och 
öka intresset för matematiken. 

Både matematikdidaktisk forskning och goda exempel från lärares 
beprövade erfarenheter från förskola, skola, vuxenutbildning och högskola 
bör tas till vara, t. ex. möjligheter att på ett spännande sätt lära sig mate-
matik och samtidigt befästa viktiga begrepp och färdigheter. 

För få sökande till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar 
Satsningar har gjorts under lång tid i syfte att öka unga människors 
intresse för naturvetenskap och teknik. Antalet högskolestuderande inom 
området har också ökat kraftigt under 1990-talets senare hälft. Fortfaran-
de kvarstår dock problemet att alltför få elever väljer matematikintensiva 
utbildningsvägar både i gymnasieskolan och inom den högre utbildningen 
samt att vissa grupper är underrepresenterade. 

Universitet och högskolor har svårigheter att få tillräckligt många 
sökande till vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Tillskottet 
på arbetsmarknaden av människor med denna utbildningsbakgrund är för 
litet. Inte minst bristen på sökande till lärarutbildningar med inriktning 
mot matematik, naturvetenskap och teknik är oroande. 

En ökad antagning till naturvetenskapliga och tekniska studier är också 
ett av delmålen i överenskommelsen mellan EU: s utbildningsministrar 
(2002/C 58/01) för att utveckla EU till världens mest konkurrenskraftiga 
och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. 

Lärarbristen 
Tillgången på utbildade lärare i matematik behöver öka såväl nu som i 
framtiden. Undersökningar visar att lärarkompetensen är den enskilda 
faktor som har störst betydelse för elevernas resultat. För att skapa den 
goda inlärningsmiljö som är nödvändig för att stimulera elevernas lärande, 
måste läraren både ha genuina kunskaper och stort intresse för ämnet. 
Skolan är därför i behov av att fl er matematikintresserade väljer att utbilda 
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sig till matematiklärare. Rapporten Hög tid för matematik från Nationellt 
Centrum för Matematikutbildning (NCM) pekar bl.a. på behovet av 
didaktisk kompetensutveckling för lärare i samtliga skolformer. 

Läromedelssituationen 
Undervisningen i matematik styrs, kanske mer än i något annat ämne, 
av lärobokens innehåll och uppläggning. För att skapa samklang mellan 
forskning för lärande och undervisning i matematik, kursplaner och läro-
medel, kan det därför fi nnas behov av en översyn av tillgängliga läromedel 
och en analys av behovet av mer utvecklande läromedel. Särskilt intressant 
är användningen av IT för att stimulera lärandet, t.ex. genom dataprogram 
där innehåll och sammanhang kan stimulera och väcka intresse. 

Samarbete mellan skolformer 
Debatten om skolsystemens resultat fokuseras oftast på övergångarna 
mellan de olika skolformerna. Otillfredsställande kunskaper i matematik 
tillskrivs ofta brister i utbildningen på lägre nivåer. Det fi nns behov av att 
skapa en helhetssyn inom varje skolform och över skolformsgränserna, där 
varje del tar sitt ansvar för att undervisningen anpassas efter individens för-
utsättningar och behov. Det innebär bl.a. en diskussion och ett samarbete 
om vilka delar av ämnet som skall vara obligatoriska i olika skolformer och 
som är nödvändiga för olika fortsatta studier. Det fi nns således behov av 
att utveckla samarbetsformer för erfarenhetsutbyte och diskussioner mel-
lan lärargrupper på olika nivåer i utbildningssystemet. Regeringen pekar 
i propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15) på vikten av ett 
sådant samarbete för en breddad rekrytering till högskolan. 

Uppdraget 
En delegation skall utarbeta en handlingsplan med förslag till åtgärder 
för att förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet samt 
utveckla matematikundervisningen. Handlingsplanen skall omfatta för-
skola, skola, vuxenutbildning, högskola och folkbildning. 

Delegationen skall analysera den nuvarande situationen för matema-
tikundervisningen i Sverige och bl. a. bedöma behovet av att förändra 
nuvarande kursplaner och andra styrdokument. 

Handlingsplanen skall även syfta till att öka intresset för fortsatta 
studier inom områden som matematik, naturvetenskap och teknik. Alla 
elever skall få möjlighet att tillägna sig de matematikkunskaper som 
behövs för ett aktivt privat-, samhälls- och arbetsliv samt känna trygghet 
och förtrogenhet med dessa kunskaper. 
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Handlingsplanen skall vara så utformad att det tydligt framgår vem som 
bör ansvara för genomförande och uppföljning: skolhuvudmännen, Sta-
tens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, universitet och högskolor 
samt Högskoleverket. 

Arbetsformer 
Delegationen skall i första hand utgå från det utrednings- och rapportma-
terial som redan fi nns och bara om det fi nns särskilda behov genomföra 
egna undersökningar för att komplettera befi ntligt material. Delegationen 
skall vidare studera framgångsrika insatser av liknande natur i andra län-
der. 

Delegationen skall bedriva sitt arbete med stor öppenhet och stimulera 
till diskussion om matematikämnets roll och utveckling i skolan. Inte 
minst viktigt är att ta till vara synpunkter och idéer från eleverna själva. 
Delegationen har möjlighet att på eget initiativ stimulera utvecklingsarbe-
ten genom att t. ex. ordna seminarier, ge spridning åt intressanta utveck-
lingsarbeten och forskningsresultat men också lämna förslag om stöd till 
särskilt intressanta utvecklingsprojekt. 

Delegationen skall samråda med berörda myndigheter och organisa-
tioner, däribland universitet och högskolor, Svenska kommunförbundet, 
lärarnas och skolledarnas fackliga organisationer, elevernas intresseorgani-
sationer samt Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). 

Delegationen skall redovisa kostnadsberäkningar och fi nansiering inom 
utgiftsområdet av de förslag till åtgärder som eventuellt kommer att före-
slås. 

Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 28 maj 2004. 

(Utbildningsdepartementet)
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Bilaga 3

Program för Det matematiska kulturarvet 
21 mars 2007

Dialogseminarium på Dramaten / Målarsalen
söndagen 21 mars 2004 kl 19.00

Öppning: Staffan Valdemar Holm  och Said Irandoust 

Det matematiska kulturarvet:  Bengt Johansson och Bo Göranzon , 
koordinator

Apollons sång ur Gudar och människor av Willy Kyrklund 
Läsning av Anna Pettersson 
Kommentar av Jan Boman , Matematik som poesi

Utdelning av Dialogseminariets särskilda pris 2004

Tillbaka till grundkällorna:
Galileo Galilei  Dialog om de två världssystemen
Läsning av Anna Pettersson 
Kommentar av Göran Backlund , Karin Havemose  och Johan Svahn 

Vad betyder matematik?
Inspirerat av Lars  Gårdings fi losofi ska dialog Metaforer
Kommentar av Anders Karlqvist  och Elisabeth Sjöstedt 

Bortom all visshet. En scenisk gestaltning av mötet mellan Turing och Witt-
genstein  – deras livsöden och kunskapssyn, scen 6
av Bo Göranzon  och Anders Karlqvist 
Läsning av Anna Pettersson 
Kommentar av Anette Jahnke  och Eva Lena Dahl 

Paus
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Matematiken: den tredje kulturen
Inspirerat av Lars  Gårdings fi losofi ska dialog De två kulturerna
Läsning av Anna Pettersson 
Kommentar av Christer Kiselman  och Agneta Pleijel 

Personliga refl ektioner över Det matematiska kulturarvet
Bengt Göransson  och Staffan Rydén 

Dialogseminariet beräknas sluta cirka 22.00.

Baren öppnar 18.30 och är öppen till 22.30.

Kommentatorer: 

Göran Backlund , tekn lic SAAB Combitech Systems AB, industridok-
torand yrkeskunnande och teknologi, KTH
Jan Boman , professor em. matematik, Stockholms universitet
Eva Lena Dahl  professor, idéhistoria, Göteborgs universitet
Lars Gårding , professor em i matematik, Lunds universitet
Bengt Göransson , f d forsknings- och utbildningsminister
Bo Göranzon , konstnärligt ansvarig/koordinator för Dialogsemina-
riet, professor yrkeskunnande och teknologi, KTH
Karin Havemose , doktorand yrkeskunnande och teknologi, KTH
Staffan Valdemar Holm , teaterchef , regissör, Dramaten
Said Irandoust , ordförande i regeringens matematikdelegation, rek-
tor, Borås Högskola
Anette Jahnke , fi l lic i matematik, Hvidfeldstka skolan, Göteborg
 Bengt Johansson, föreståndare för Nationellt Centrum för Mate-
matikutbildning,  universitetslektor i matematikämnets didaktik, 
Göteborgs universitet
Anders Karlqvist , professor, chef för Polarrforskningsekretaritet
Christer Kiselman , professor, matematik, Uppsala Universitet
Agneta Pleijel , författare
Staffan Rydén , vice teaterchef, Dramaten
Elisabeth Sjöstedt , doktor i fysik och forskare vid Uppsala universitet
Johan Svahn , civilingenjör, SAAB Combitech Systems AB industri-
doktorand yrkeskunnande och teknologi, KTH

Skådespelare:
Anna Pettersson 
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Musik:
Sven Åberg , lutenist, Kungliga Musikhögskolan
Anders Åstrand , marimba och vibrafon, Stockholm

Arrangör:
Regeringens matematikdelegation: Arbetsgruppen Arbetsliv/sam-
hälle/ bildning /demokrati i samarbete med Dialogseminariet KTH/
Dramaten

Dokumentation:
Gunnar Berg , civilingenjör, industridoktorand yrkeskunnande och 
teknologi, KTH
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Bilaga 4

Program för arbetsmötesdagen 
22 mars 2004

Regeringens Matematikdelegation: 
Arbetsgruppen Arbetsliv/samhälle/ bildning /demokrati
22 mars 9-16 i Almegahuset på Blasieholmen, Blasieholmsgatan 5

9.00
Inledning och presentation av workshopen
Said Irandoust , Håkan Lennerstad , Lars Mouwitz , Lars Tullstedt  
och
Bo Göranzon 

Pythagoras sats – vad är det ? 
av Lars Mouwitz 

Skolmatematiken – några perspektiv
Gunnar Bergendal 

Analogier mellan matematik-musik-idrott 
Lena Fritzen , Carl-Axel Hageskog  och Clas Pehrsson 

Koordinator: Bo Göranzon 

10.00 – 15.30 med lunch 12.00 – 13.00
Fyra Workshops:

Workshop 1: Matematik/Arbetsliv
Koordinator: Lars Tullstedt 
Protokollförare: Göran Backlund 

Workshop 2: Matematik/Samhälle



Koordinator: Lars Mouwitz  
Protokollförare: Johan Svahn  
Workshop 3: Matematik/Demokrati
Koordinator: Håkan Lennerstad 
Protokollförare: Karin Havemose 

Workshop 4: Matematik/Bildning
Koordinator: Bo Göranzon , 
Protokollförare: Jan Sjunnesson 

15.30
Avslutning

Några fragment från arbetet i olika workshops
Göran Backlund , Karin Havemose , Jan Sjunnesson  och Johan Svahn  

Arrangör: 
Regeringens matematikdelegation: Arbetsgruppen Arbetsliv/sam-
hälle/bildning/demokrati i samarbete med Dialogseminariet KTH/
Dramaten

Dokumentation:
Gunnar Berg , civilingenjör, industridoktorand yrkeskunnande och 
teknologi, KTH
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