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Vad är praktisk kunskap? 
en inledning till ämnet och boken

Vad är egentligen praktisk kunskap? Det är en viktig fråga. 
Inte minst för ett Centrum för praktisk kunskap med uppgift 
att kartlägga, utforska och fördjupa sådan kunskap. Många 
av författarna i den här boken får just den frågan i olika 
sammanhang. Erfarenheten har lärt oss att praktisk kun-
skap känns betydligt mer främmande för de flesta än veten-
skap. I alla fall som begrepp. Hur det står till i praktiken är 
nog en annan fråga. 
 Kan kunskap verkligen vara praktisk? Och kan man un-
dersöka och formulera sådan kunskap med hjälp av teorier? 
Det beror på hur våra kunskaps- och teoribegrepp ser ut. 
Redan här dras vi in i ett samtal där vi måste tydliggöra och 
kritiskt granska fundamentala uppfattningar om världen 
och människans sätt att orientera sig i den, uppfattningar 
som vi i vanliga fall tar för givna och inte har tänkt så myck-
et på. Sådant kan vara svårt och ger ofta upphov till miss-
förstånd. I den här boken vill vi därför göra några försök att 
besvara frågan som kan tjäna som grund och vägledning 
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för samtal om praktisk kunskap, bland såväl forskare som 
praktiker med intresse för fältet. 

Det är yrkeslivets kunskapsteori, med betoning på mel-
lanmänskliga yrken, som befunnit sig i fokus för Centrum 
för praktisk kunskaps ansträngningar genom åren. Med 
mellanmänskliga yrken avses här relationsbaserade yrken 
där förmågan att möta andra människor är avgörande för 
yrkeskunnandet: vårdpersonal, poliser, lärare, psykote-
rapeuter, men även skådespelare (mötet med publiken) är 
exempel. I utforskandet av sådant mellanmänskligt kun-
nande har vi på Centrum knutit an till humanistiska tra-
ditioner – filosofi, idéhistoria, historia, litteratur och konst 
– snarare än socialvetenskapliga ämnen. Målet har varit 
att få till stånd dialoger mellan praktik och forskning där 
den »tysta kunskapen» kan få röst och på så sätt värdesättas, 
men också kritiskt betraktas och utvecklas.1 Istället för att 
utgå från att praktiker skall utbildas i vetenskapens vägar 
och förhållningssätt har vi velat lära från praktikerna själva 
och anknyta till den kunskap de redan har i ett gemensamt 
utforskande av den praktiska kunskapens innehåll och for-
mer.

*  *  *
  
Det finns många sätt att definiera och utforska praktisk 
kunskap. Vanligast är kanske att tala om sådan kunskap 
i samband med arbetslivet. Men praktisk kunskap finns i 
alla zoner där människan lever och verkar. Så fort vi vaknar 
och stiger upp på morgonen börjar vi utöva praktisk kun-
skap. Vår kropp har införlivat ett kunnande som vi utnytt-
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jar i olika aktiviteter utan att tänka på det. Uppstigandet ur 
sängen, påklädandet, frukosten, cykelturen till jobbet, allt 
är beroende av det som fenomenologer kallar för den »levda 
kroppen» och dess kunskaper.2 Om vi skall kunna utföra 
komplexa uppgifter kan fokus inte vara inriktat mot varje 
enskild del i utförandet, utan mycket måste försiggå i den 
omedvetna bakgrunden. All mänsklig verksamhet kräver 
en horisont av bakgrundskunnanden, en »förförståelse» som 
vi successivt träder in i och aldrig helt lämnar bakom oss. 
I en sådan kontextuell inramning av medvetandets fokus i 
människans olika aktiviteter ingår kroppens kunnanden, 
men även andra förmågor som snarare är känslo- och kom-
munikationsrelaterade. »Förförståelse» är precis som »levd 
kropp» ett fenomenologiskt begrepp. Den fenomenologiska 
traditionen med sina hermeneutiska utlöpare kommer att 
spela en viktig roll i min introduktion till fältet praktisk 
kunskap och dess teori. 

Den praktiska kunskapen låter sig som regel inte utfors-
kas på samma sätt som man ställer upp och prövar om en 
vetenskaplig hypotes om en sjukdoms orsaker är rimlig, el-
ler mäter om en organisationsförändring ökat vinsten i ett 
företag. Praktisk kunskap handlar nämligen bara i en be-
gränsad utsträckning om strikt tillämpning av vetenskap-
liga teorier och mätinstrument. Den praktiska kunskapen 
bärs som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats 
hos individen – och i den mänskliga gemenskap där han 
eller hon handlar – och den utövas på ett intuitivt sätt. Det 
är förvisso inte frågan om en kunskap som exkluderar teo-
retiskt kunnande – det finns ingen motsättning mellan att 
vara en god praktiker och att använda sig av vetenskapliga 
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rön för att förbättra sin praktik, tvärtom kan en sådan teo-
rimedvetenhet ofta vara ett krav – men det handlar om en 
kunskap som har fler och andra dimensioner. Därför kom-
mer det i många fall för den praktiska kunskapens företrä-
dare att handla om att försvara vishetens, inkännandets, 
uppmärksamhetens, reflektionens eller hantverkets värde 
i yrkeslivet mot dem som hävdar att all kunskap måste leva 
upp till hypotestestningens eller evidensbaseringens krav. 
Att praktisk kunskap inte är detsamma som vetenskaplig 
kunskap innebär dock ingalunda att försvaret av den skulle 
behöva artikulera sig som ett motstånd mot vetenskap. Det 
handlar om att ge varje kunskapsform sin rättmätiga och 
relevanta plats i vårt samhälle.

Att praktisk kunskap inte låter sig formuleras och testas 
på samma sätt som en teori om orsakerna till barnsängs-
feber är en sak.3 Att den inte heller låter sig mätas och vär-
deras på samma sätt som vinsten eller förlusten i företagets 
kvartalsbokslut är ytterligare ett faktum. Praktisk kunskap 
verkar vara kunskapsformer som inramar och möjliggör 
den typen av undersökningar och de är därför svårare att 
metodiskt formulera. Beroende på hur det praktiska inram-
ningsarbetet har utförts får de vetenskapliga teorierna och 
testerna sin relevans för, eller bristande anknytning till, det 
som är praktikens mål och värde. Den blick som upparbetats 
av den gode praktikern kan inte sättas på hypotes- eller mät-
prövningens altare eftersom den är själva förutsättningen 
för sådana tester. Att göra vetenskap om praktisk kunskap 
riskerar därför alltid att bli som att lyfta sig själv i håret: det 
finns ingenting att ta spjärn mot när man lyfter.

Men detta innebär inte att den som undersöker och for-
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mulerar innebörden och värdet av praktisk kunskap kan 
undandra sig kravet på dialog med kritiker och utanförstå-
ende. De formuleringar som låter den praktiska kunskapen 
träda fram bör rymma en reflekterande kritisk potential 
och inte bara hänvisa till traditionen. Argumentet att den 
praktiska kunskapen är tyst och därför omöjlig att få grepp 
om med hjälp av just ord och begrepp är inte hållbar. Tystad 
blir den praktiska kunskapen förvisso ofta av de som inte 
vill se och höra den, men den är inte dömd till tystnad. I 
den här boken strävar vi efter att ge den röst, såväl genom 
begreppsutredningar, som genom berättelser och exempel. 
Där ett natur- och samhällsvetenskapligt färgat vetenskaps-
ideal inte räcker till kan humanistiska traditioner komma 
till god användning.

*  *  *
  
Är den praktiska kunskapens teori ett eget ämne? På den 
frågan måste man nog svara nej om man avser den svenska 
situationen – det finns vare sig grundkurser eller forskarut-
bildningar i praktisk kunskap på högskolor och universitet 
i Sverige idag. Den magisterutbildning i praktisk kunskap 
som Södertörn erbjuder befinner sig på en slags mellan-
nivå i det svenska utbildningssystemet, det som efter den 
så kallade Bolognaanpassningen kallas för avancerad nivå 
(till skillnad från grundläggande nivå, å ena sidan, och fors-
karutbildningsnivå, å den andra). I andra länder än Sverige 
är situationen delvis annorlunda – på Högskolan i Bodø i 
Norge, till exempel, finns sedan många år en masterutbild-
ning i praktisk kunskap, och man planerar nu också för start 
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av forskarutbildning. Där håller den praktiska kunskapens 
teori alltså på att uppnå ämnesstatus i det akademiska sys-
temet. 

Det finns utan tvivel en hel del forskning om praktisk 
kunskap, även i Sverige, men den bedrivs oftast under andra 
namn. Arbetslivskunskap, professionsstudier och praxisnä-
ra forskning är tre exempel på sådana etiketter, som rym-
mer forskning om praktisk kunskap inom ramen för olika 
discipliner – främst sociologi och utbildningsvetenskap. 
Definitionen av ett ämne kan alltså ges en annan innebörd 
än möjlighet att läsa kurser på A-, B-, C- och D-nivå och/el-
ler att efter forskarutbildning avlägga doktorsexamen med 
ämnesbeteckningen i fråga. 

*  *  *
  
Trots att den praktiska kunskapens teori inte etablerat sig 
som eget universitetsämne i Sverige har vi haft en relativt 
omfattande debatt och verksamhet kring den praktiska 
(eller tysta som den i det här sammanhanget ofta kallas) 
kunskapens innebörd och värde de sista 20–30 åren. Sam-
talet och forskningen inleddes av en grupp forskare på det 
dåvarande Arbetslivscentrum som bland annat var intres-
serade av de problem som skapades när datorer skulle 
överta människors uppgifter i olika yrken. Det var svårt för 
maskinerna att uppnå den översiktsförmåga som den skick-
lige praktikern var i besittning av. Särskilt svårt var det när 
datorerna skulle göra bedömningar av människor och deras 
belägenhet och behov – som sjukhuspatienter eller social-
bidragstagare exempelvis. 
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Vad var det som gjorde att datamaskinerna klarade be-
dömningarna så dåligt trots att de kunde göra avancerade 
beräkningar och kombinationer med alla möjliga olika va-
riabler? Försöken att ställa upp regler som datorerna skulle 
använda i bedömningarna strandade alltid på att dessa 
regler för att kunna tillämpas i specifika situationer måste 
tolkas. Tolkandet kunde aldrig på ett slutgiltigt sätt formu-
leras inom ramen för en regelmanual, det fanns så att säga 
en gräns där, som Ludwig Wittgenstein säger: »Jag har nått 
den hårda klippan och min spade viker sig. Jag är då böjd 
att säga: Just så handlar jag».4 Exempel på lyckade bedöm-
ningar och handlingar blir här en utgångspunkt som inte 
kan sättas på den övergripande regelns form.

Forskningen från Arbetslivscentrum fördes vidare på 
KTH där Bo Göranzon sedermera blev professor i yrkeskun-
nande och teknologi, och kring sig samlade såväl filosofer, 
idéhistoriker, litteraturforskare, författare och skådespe-
lare, som företrädare för en mängd olika praktiska yrken 
inom ramen för de så kallade dialogseminarierna och tid-
skriften Dialoger.5 Inspirationskällorna var många och en 
ambition för den ännu pågående verksamheten var och är 
att låta konst och vetenskap mötas för att öppna upp för en 
fördjupad kunskapsfilosofisk reflektion. Man arbetar också 
med olika former av skrivande som kunskapskälla för prak-
tiker som utforskar sin egen verksamhet – ett perspektiv 
som även odlats på Centrum för praktisk kunskap.

Arbetslivscentrum och avdelningen för yrkeskunnande 
och teknologi på KTH byggde under 1980- och 90-talen upp 
ett internationellt kontaktnät för forskning om praktisk kun-
skap där filosofer som Kjell Johannessen, Tore Nordenstam, 
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Allan Janik och Stephen Toulmin ingick. Förgrundsgestal-
ten för dessa var den sene Wittgensteins idéer om språk och 
praxis, som också togs som utgångspunkt i formulerandet 
av de »färdighets-» och »förtrogenhets-» kunskaper som var 
typiska för den praktiska sfären.6 Litteratur och konst sågs 
som vägar att artikulera de förmågor som undandrog sig 
det vetenskapliga språket i färdighetens och förtrogenhe-
tens sfärer.

De wittgensteinska försöken fick inte stå oemotsagda. 
Bertil Rolf gick redan 1991 till storms mot Arbetslivscentrum 
och Dialoger för vad han menade var missuppfattningar och 
vantolkningar av filosofen och en »antiintellektualism» hos 
den tysta kunskapens försvarare, präglad av en ovilja att 
leva upp till vetenskaplig rigorositet.7 I extremt kondense-
rad form kan Rolfs kritik sammanfattas i att Johannessen 
och hans efterföljare kortsluter den tidige Wittgensteins 
välkända sats ur Tractatus: »Vad man icke kan tala om, 
därom måste man tiga.», som avser värdeomdömen, med 
den senare Wittgensteins tankar om en gräns för formu-
lerande av regler som styr en praxis.8 Ett försvar från den 
som vill använda Wittgensteins filosofi för att närma sig 
praktisk kunskap skulle kunna bestå i att den tidige och 
sene Wittgensteins syn på språkets och teoriernas gränser 
visserligen skiljer sig från varandra, men att de handlar om 
liknande problem: hur kan vi närma oss de kunskaper som 
inte låter sig översättas till vetenskapliga formler? Exakt 
vad det innebär att man bör »tiga», och vad språket inte kan 
säga, men ändå »visa», är fortsatt emellertid viktiga frågor. 
Att åberopa sig på Wittgenstein i syfte att undandra sig upp-
giften att filosofiskt analysera praktisk kunskap är knappast 
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tillfredställande. Begreppsanalys är inte detsamma som 
empirisk vetenskap och den distinktionen är viktig i den 
praktiska kunskapens fall. 

Rolfs eget alternativ var Michael Polanyi, vars idéer om 
»personlig kunskap» han menade var betydligt bättre ägnade 
för att fånga det praktiska inslaget i alla våra olika typer av 
kunskaper – vetenskapliga såväl som professionsbaserade 
och vardagliga.9 Ett mer brobyggande inlägg stod Bengt Mo-
lander för i sin bok Kunskap i handling, som huvudsakligen 
tar avstamp i en pragmatistisk idétradition (Dewey, Peirce), 
men även presenterar den då relativt okände Donald Schön 
och dennes böcker om »den reflekterande praktikern» för en 
svensk publik.10 Hos Molander hittar vi också inslag av den 
fenomenologiska analys av praktisk kunskap som jag varit 
inne på ovan.

*  *  *
  
En viktig parallell debatt till den om praktisk kunskap i 
arbetslivet är den som förts i den svenska utbildningsve-
tenskapliga världen kring bildning och lärande. Bland dem 
som försvarat ett mer substantiellt bildningsbegrepp, som 
varken kan reduceras till allmänbildning eller borgerlig 
fernissa, har den praktiska kunskapen ofta varit på tape-
ten. Bildning rymmer inte bara faktakunskaper, utan en 
förmåga till personlig orientering och bedömning, en för-
måga att sätta kunskapen i sin kontext och göra den till sin 
egen.11 Bernt Gustavsson har i en rad böcker introducerat 
och försvarat ett kunskapsbegrepp som rymmer bildning-
ens praktiskt-politiska dimensioner utifrån en aristotelisk 
grund som vetter mot hermeneutiken.12 
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En sådan kunskapsteoretisk diskussion har naturligtvis 
implikationer långt utanför skolans värld, även om det är 
inom ramen för denna som striderna varit skarpast. En fun-
damental missuppfattning, som ofta präglar debatten, är att 
valet skulle stå mellan trist och auktoritär utantillinlärning 
å den ena sidan, och fritt »forskande» utifrån elevens egna 
intressen å den andra. Bildningsbegreppet pekar i själva 
verket mot såväl vikten av kunskapstradering som förmå-
gan att utveckla ett eget kritiskt perspektiv på kunskapen 
i fråga. Det utgår från att ett personligt engagemang är det 
enda som kan skänka kunskapen vikt och mening, men 
bara om den som bildar sig gör sig besväret att gå omvägen 
över de mödosamt insamlade kunskaper som vetenskapen 
och historien rymmer. Det egna måste möta det främmande 
för att utvecklas och i slutändan bli mer hemmastatt – det 
är ur detta utbyte som bildningen (kunskapen) blir till. I 
samtal kring det »livslånga lärande» som idag skall prägla 
arbetslivet är ett sådant hermeneutiskt bildningsbegrepp i 
högsta grad relevant för de som skall formge utbildningar 
för praktiker.13 

*  *  *
  
Det finns en slags urtext för den praktiska kunskapens 
teori som många nutida forskare och filosofer tar som sin 
utgångspunkt när de närmar sig fältet: Aristoteles kapitel 
(bok) VI i Den nikomachiska etiken.14 För 2 300 år sedan 
gör filosofen den femdelning av kunskapens former som 
sedan ekar i många samtida utläggningsförsök: episteme 
(vetenskaplig kunskap, påståendekunskap, veta att), techne 
(praktisk-produktiv kunskap, färdighetskunskap, veta hur), 
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fronesis (praktisk klokhet, det goda omdömet, veta när), so-
fia (filosofisk kunskap, visdom), och nous (förnuftsinsikt, 
intuition). Aristoteles viktiga poäng – och här skiljer han 
sig från föregångare som Platon – är alltså att kunskapen 
har många former varav den vetenskapliga bara är en. Det 
duger inte att se den praktiska (och filosofiska) kunskapens 
former som bara tillämpningar eller bleka skuggor av de 
vetenskapliga teorierna. De är annorlunda till sin natur och 
kräver därför också andra former av teoretiska utredningar 
och utläggningar. 

Ingela Josefson, som var en av de tongivande forskarna 
på Arbetslivscentrum och sedan blev Centrum för praktisk 
kunskaps första föreståndare, är den som mest konsekvent 
försökt utlägga ett aristoteliskt perspektiv på praktisk kun-
skap i den svenska kontexten.15 Internationellt är kanske 
Martha Nussbaum mest känd för sådana uttolkningar och 
vidareföringar av aristoteliska perspektiv i kunskapsteori 
och moralfilosofi, som hon också kopplat till utbildning och 
bildningsfrågor.16

De aristoteliska begreppen för praktisk kunskap ankny-
ter naturligt till den samtida hermeneutiken, framförallt 
vad anbelangar fronesis.17 I den moderna hermeneutikens 
nyckelverk Sanning och metod: grunderna till en filosofisk 
hermeneutik, som utkom första gången 1960, griper sig Hans-
Georg Gadamer an hermeneutiken som en allmän förståel-
selära, alltså som en teori som artikulerar grundmönstret 
för mänsklig förståelse av meningsbärande fenomen över-
huvudtaget.18 I ett sådant förståelsebegrepp, som härstam-
mar från Gadamers lärare Martin Heidegger, kommer den 
praktiska kunskapen att få en grundläggande plats. 



22

Vad är praktisk kunskap?

Gadamer tänker sig att all mänsklig förståelse formas i 
möten mellan olika »förståelsehorisonter». En av dessa ho-
risonter tillhör läsaren, det vill säga den som försöker förstå 
något, och den andra tillhör den eller det som blir förstått 
– texten, artefakten, eller helt enkelt den andra människan. 
Förståelsen är inkännande till sin struktur – det gäller att 
sätta sig in i upphovsmannens språk, kultur och psyke, för 
att åstadkomma en »horisontsammansmältning». Men Ga-
damer insisterar även på mötets samtalsform: också när 
objektet för vår tillägnan är något som inte kan tala till oss 
direkt – en text – är den själv aktiv och förändras genom en 
serie av läsningar från olika historiska positioner. 

Gadamers bok består av tre delar som behandlar vårt 
sätt att förstå inom konstens värld, humanvetenskapernas 
värld, och slutligen inom ramen för språket överhuvudta-
get. De flesta av hans exempel i Sanning och metod är följ-
aktligen tagna från konst, litteratur och humaniora. Han 
diskuterar inte på ett explicit sätt olika yrkespraktiker som 
hermeneutiska aktiviteter om inte texttolkning på ett tydligt 
sätt befinner sig i fokus, såsom exempelvis inom juridiken. 
Men han understryker inte desto mindre med verkets tredje 
del att det är språket och dialogen – mötet mellan människor 
– som är den grundläggande hermeneutiska erfarenheten. 
Han slår också fast att det är Aristoteles tankar om fronesis i 
den Nikomachiska etiken som bildar utgångspunkt för hans 
analyser i boken. Tolkandet äger alltid rum i mellanmänsk-
liga situationer, som i sin tur befinner sig inom ramen för 
mänskliga praktiker med särpräglande strukturer och mål: 
som juridik, politik, medicin och vård, skola, äldreomsorg, 
och så vidare.19 Fronesis – den praktiska klokheten – utgår 
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från mötet med det unika och individuella i en mellan-
mänsklig praktik. För Aristoteles var detta i högsta grad en 
politisk kunskap och handlingsförmåga, men det som gällde 
för den grekiska statsstatens styresmän 300 f. Kr. är inte 
bara tillämpbart för politiker, utan också för företrädare för 
olika relationsbaserade yrken.20

*  *  *
  
Gadamers hermeneutiska kunskapsteori vilar på en feno-
menologisk grund. Den fenomenologiska rörelsens grun-
dare var Edmund Husserl, som levde i Tyskland kring det 
förra sekelskiftet. Husserl ansåg att filosofin måste börja i 
en förutsättningslös attityd.21 Det duger inte att bära med 
sig färdigformulerade meningar och teorier om man skall 
kunna åstadkomma en verklig grundläggning av vår kun-
skap om världen och oss själva. Vad händer om jag försöker 
bortse från alla mina mer eller mindre utvecklade teorier av 
filosofisk, fysikalisk, biologisk och psykologisk art som rör 
människor och den värld de lever i? Den direkta erfarenhe-
ten av omvärlden och mig själv såsom levande i denna värld 
verkar vara den enda möjliga utgångspunkten för en sådan 
grundläggande reflektion. Här kan också sökandet efter den 
praktiska kunskapens strukturer inledas. 

Vi lever i ett ständigt flöde av upplevelser som på olika 
sätt är fyllda av mening. Husserls tanke var att dessa me-
ningsbärande processer som bygger upp vår erfarenhet kan 
studeras systematiskt genom något han kallade »fenomeno-
logisk reduktion». Reduktionen är inte till för att reducera 
bort världen, utan för att få oss att se världen på ett nytt sätt. 
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Vi inriktar oss på våra egna upplevelser och erfarenheter för 
att studera deras grundstruktur. Vi intresserar oss för upp-
levelserna själva i stället för att genast ta klivet över till den 
värld som de handlar om. Vi sätter världen inom parentes, 
för att studera hur vi bygger upp den. 

Husserl menade att vi då kommer att finna medvetan-
deakter, som är riktade mot objekt och sakförhållanden i 
världen. Vi kommer att finna att våra upplevelser är inten-
tionala processer – de är riktade mot världen, de handlar om 
världen. När jag skriver den här texten, är jag till exempel 
medveten om den bildskärm som befinner sig framför mig 
och framför allt är jag medveten om de tankar och idéer som 
jag försöker förmedla när jag skriver texten. 

Medvetandeakter kan vara av många olika slag. I ex-
emplet ovan handlade det om syn- och tankeakter. Det kan 
också röra sig om hörsel- eller känselakter, men framför allt 
om olika typer av tankeakter som minnen, fantasier och ab-
straktioner. Medvetandet om någonting i världen förutsätter 
en förmedveten horisont som kontextualiserar medvetan-
dets fokus, det är här som den ovan omtalade »levda krop-
pen» kommer in. Den levda kroppen är kroppen så som den 
framträder för den som är denna kropp, inte för den som 
iakttar kroppen utifrån. Den egna kroppen är inte ett objekt 
bland andra, utan vårt perspektiv på världen, den är det som 
möjliggör att vi kan vara där och existera överhuvudtaget.

Den levda kroppen skapar mening genom att öppna upp 
ett medvetandefokus, som är inbäddat i en omedveten (eller, 
kanske snarare, i en Freudiansk terminologi, »förmedve-
ten») kontext. När jag skriver dessa meningar är jag foku-
serad på det budskap som jag vill förmedla (de tankar som 
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förhoppningsvis framträder när ni läser). Men skrivandet 
och de tecken som det frambringar är beroende av olika ty-
per av horisonter, som de inte kan kopplas loss från utan att 
förlora eller förändra sin betydelse. Bokstäverna avtecknar 
sig mot datorns skärm på vilka de kan organiseras till ord 
och meningar. Och dataskärmen framför mig avtecknar sig 
i sin tur såsom vilande på bordet i ett rum som är fyllt av ting 
och förhållanden som jag är indirekt medveten om.

Vad som hamnar i medvetandets fokus är beroende av 
det sätt på vilket världen fångar min uppmärksamhet. Men 
uppmärksamheten är naturligtvis också beroende av den 
aktivitet som jag väljer att bedriva. Hela mitt perspektiv på 
världen vilar i att min kropp låter denna värld framträda 
genom olika handlingar, där vissa saker centreras, medan 
andra sjunker ner i den omedvetna bakgrunden. Den levda 
kroppsligheten är aldrig bara ett passivt registrerande av 
stimuli – genom vår kropp organiserar vi världen när vi 
riktar oss mot den i olika aktiviteter. Den levda kroppen är 
här det som låter världen framträda i det att den själv drar 
sig undan – vi är inte direkt medvetna om kroppen när den 
öppnar upp världen för oss. Den levda kroppen håller sig så 
att säga i bakgrunden för att världen skall kunna träda fram. 

De objekt som utgör vår värld byggs upp genom en serie 
av sådana medvetandeakter, som hänger samman i det som 
Husserl kallade för en »medvetandeström». Den samman-
hållande kraften i denna medvetandeström är mitt jag, min 
identitet som präglas av dessa akter men också utgör de-
ras förutsättning. Världens objekt kan bara framträda som 
givna för mig ur mitt unika perspektiv. Samtidigt är jag från 
början medveten om att världen är en kollektiv värld, det 
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hör till världens mening att den finns därute för andra att ta 
del av. Jag lever inte ensam och världen är inte min produkt. 
Att medvetandet riktar sig mot världen och skänker den me-
ning innebär inte att jag framställt den ur tomma intet. 

Att bedriva fenomenologi är »att gå tillbaka till fenome-
nen såsom de visar sig för oss utifrån sig själva», som Hus-
serl uttryckte det. Poängen här är inte att ogiltigförklara 
vetenskaplig kunskap, fenomenologen är inte någon skepti-
ker, utan snarare att åstadkomma ett fundament på vilket de 
olika empiriska vetenskaperna sedan kan vila. Här liknar 
Husserl den moderna filosofins fader René Descartes som 
just strävade efter en sådan förutsättningslös grundlägg-
ning av vår kunskap. Husserls idé var att man genom en ut-
förlig beskrivning och systematisering av olika upplevelser 
och erfarenheter av världen, vari medvetandet antar olika 
former och uppvisar skilda innehåll, kan finna vissa över-
gripande meningsmönster som världen är stöpt i och som vi 
som människor alltid rör oss i. Dessa meningsmönster är 
också i stora stycken de som bär upp praktiskt kunnande. Att 
ha praktisk kunskap innebär att känna till meningsmönst-
ren (vare sig man kan beskriva dem eller inte) och kunna 
röra sig i dem på ett obehindrat och skickligt sätt. Fenome-
nologin kan alltså vara en teori om praktisk kunskap även 
om man sällan insett denna potential. Det är utan tvekan en 
av de teorier som hitintills varit en allt för outnyttjad kraft 
för att förstå den praktiska kunskapens karaktär. Fenome-
nologin är därför ett av de teoretiska perspektiv på praktisk 
kunskap som Centrum för praktisk kunskap odlat under 
senare år. 
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*  *  *
  
De flesta av Husserls elever och efterföljare i den fenome-
nologiska traditionen knöt sina undersökningar och teorier 
till mer konkreta och kulturbundna fenomen än deras lära-
res studium i medvetandets grundformer. Heidegger förde 
in mer av den konkreta mänskliga existensens problem när 
han utvecklade fenomenologin som en undersökning av 
»den mänskliga tillvarons alldagliga i-världen-varo» i sitt 
huvudverk Varat och tiden från 1927.22 Människans historis-
ka, kulturella värld med fenomen som känslor, handlingar, 
språk och kommunikation blir här av avgörande betydelse 
för det sätt på vilket vårt meningsfyllda universum byggs 
upp. Det är också här: i den levda kroppen, i den uppövade 
känslan och i förmågan att möta andra människor i språk 
och handling, som den praktiska kunskapen har sin hem-
vist.

Husserl och hans efterföljare undersökte i sina feno-
menologiska studier olika meningsfyllda former för den 
mänskliga erfarenheten. Former som styr hur vi varseblir, 
känner och tänker – kort sagt de sätt som vi är till på som 
människor. Det rör sig här om allt från olika aspekter av 
världens rumsliga och tidsliga framträdande och logik till 
frågor som kretsar kring vardagsvärldens meningsmönster. 
Det sistnämnda fenomenet utvecklade Husserl under nam-
net livsvärlden. Livsvärlden är det meningsmönster som 
ständigt utgör bakgrund till våra medvetandeakter. Det är i 
livsvärldens strukturer och vårt sätt att bebo dem som den 
praktiska kunskapen ger sig till känna. Livsvärldens typik 
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förgrenar sig ut i olika mer specialiserade världar som bland 
annat är kopplade till olika yrkestraditioner. En yrkeskun-
skap består alltså inte bara i att man inhämtat vetenskaplig 
kunskap som man tillämpar i mötet med andra människor 
eller det material som man formar. Den består i en person-
ligt baserad orienterings- och handlingsförmåga, ett uppö-
vat sätt att »vara-i-världen» på.

Det sistnämnda begreppet är inte hämtat från Husserl, 
utan från Heidegger. Heidegger talar om den mänskliga 
tillvaron som en i-världen-varo, där vi redan från början är 
nedsänkta i livsvärldens meningsmönster på ett oskiljaktigt 
sätt. Människan är för Heidegger inte först och främst ett 
medvetande som riktar sig mot världen, utan en del av den 
värld som hon lever och verkar i. Världen är ett menings-
mönster av »don», det vill säga ting som finns »till hands» i 
aktiviteter ur vilka människors liv framträder som projekt 
fyllda av mening. Hammare, kläder, böcker, bilar – världen 
är en värld av ting som hänvisar till människan. Heidegger 
utsträcker denna mänskliga meningsvärld till att omfatta 
hela naturen: vinden är vind i seglen, djuren är hudar och 
föda, solen är odlings- och tidsmätningsdon, och så vidare. 
Att vara-i-världen innebär därför att göra världen till sin 
egen och känna sig hemmastadd i den.  

Ytterligare ett nyckelbegrepp för Heidegger är ett som vi 
redan stött på hos Gadamer: förståelse. Att vara-i-världen 
innebär att förstå sig på världen (och sig själv) i och genom 
de aktiviteter man är upptagen av. Det fenomenologiska (och 
hermeneutiska) förståelsebegreppet är bredare än det gäng-
se kunskapsbegreppet.23 Det går utanför och täcker in mer 
än vetenskaplig kunskap, som för Heidegger är ett exempel 
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på en begränsad – men också nyskapande – förståelse, som 
vi kan odla genom att anlägga en viss typ av perspektiv på 
världen. Den vetenskapliga förståelsen lämnar dock aldrig 
den vardagliga förståelsen helt bakom sig eftersom den så 
att säga står på dess axlar. En utsiktspunkt som kan tillåta 
oss att förstå mer, men inte allt om världen och oss själva. 

Ett sådant fenomenologiskt förståelsebegrepp är en lo-
vande utgångspunkt för att närma sig olika former av prak-
tisk kunskap och den ansluter naturligt till de aristoteliska 
kunskapsformer som utarbetas i den Nikomachiska etiken. 
Heidegger arbetade intensivt med Aristoteles texter under 
hela sitt liv och dennes filosofi är, tillsammans med Hus-
serls, att betrakta som den viktigaste inspirationskällan för 
hans eget verk. Donets sätt att vara till hands för människan 
och medvarons konstitutiva roll för i-världen-varon har sin 
rot i idéerna om techne och fronesis, och även de andra kun-
skapsteoretiska grundbegreppen som vi nämnt ovan finner 
en uttolkning och förlängning i Heideggers fenomenologi.24 
Det fenomenologiska perspektivet framstår som en väg för 
att beskriva och begreppsliggöra praktisk kunskap, där 
mycket återstår att göra. 

*  *  *
  

Min framställning av insatser på den praktiska kunska-
pens forskningsfält kan – trots den fenomenologiska och 
hermeneutiska utflykt vi just har tagit – kanske tyckas 
alltför nationellt begränsad. Med några få undantag har 
jag begränsat mig till debatter och positioner som intagits 
i Sverige (även om den filosofiska bakgrunden till de olika 
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huvudpositionerna utarbetats på andra ställen). Hur ser det 
ut utanför Sveriges gränser? Var befinner sig forsknings-
fronten för praktisk kunskap idag? Jag tror att den frågan 
måste besvaras dels på basis av vilken profession man in-
tresserar sig för och dels på basis av vilken disciplin man 
har sitt huvudsakliga fotfäste i. Hur tvärvetenskaplig och 
tvärprofessionell den bästa forskningen i världen än må 
vara råder i den praktiska kunskapens fall en uppdelning 
som placerar forskningen i olika huvudkluster. Pedagogik 
och lärandeforskning är ett sådant kluster, artificiell intel-
ligens och kognitionsforskning är ett annat, medicinens 
och vårdens etik ett tredje, konstnärlig forskning ett fjärde, 
och historiskt inriktad professionsforskning ytterligare ett 
(uppräkningen är långt ifrån uttömmande). Med detta me-
nar jag inte att dessa kluster skulle vara baserade på eller 
dominerade av forskning om praktisk kunskap, men sådana 
studier har kommit att få en hemvist där. Om vi expande-
rar fokus från det filosofiskt-humanistiska perspektiv som 
varit utgångspunkt för min framställning här, till det so-
ciologiskt-samhällsvetenskapliga perspektivet på praktisk 
kunskap, blir bilden bredare än så och klustren än fler. Min 
kunskap räcker inte till för att ge en rättvisande bild av det 
utspridda läget, så jag avstår.

*  *  *
  

En djupare förståelse av den praktiska kunskapens bety-
delse kan tjäna som argument för att värna yrkeskunnande 
i tider när marknadsfundamentalism gör gemensam sak 
med teknokrati och byråkrati. Förhoppningsvis till gagn för 
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såväl yrkesutövare, som kan vara stolta över sin verksam-
het, som för de klienter som de betjänar. Göran Rosenberg 
formulerar i sin bok Plikten, profiten och konsten att vara 
människa, en grundläggande fråga om den man på ett äld-
reboende som suttit vid hans svärfars säng och hållit hans 
hand den natt han gick bort: »Varför gjorde han det?».25 Pa-
tienten var ju medvetslös och kunde inte hjälpas till livet. 
Här fanns ingen produktivitet och knappast heller någon 
livskvalitet att hämta. Det fanns inte heller någon evidens-
baserad åtgärdsmanual för de anställda som personalen 
hade följt i denna fråga. Sådana manualer blir allt vanli-
gare och de kan förvisso tjäna som redskap i ambitionen 
att förhindra misstag och vanvård. Men de förblir ett sätt 
att försöka göra vården felfri. Inte att göra den bra. För det 
goda vårdandet krävs engagemang, blick, bedömningsför-
måga, handlag och erfarenhet som ingen manual i världen 
kan fånga. Visst måste de som är satta att övervaka och fi-
nansiera olika yrkesverksamheter beskära fruktträden för 
att den kritiska, nyskapande kunskapens och inte ignoran-
sens frukter skall växa. Men om man glömmer bort att den 
praktiska kunskapens träd har rötter som suger näring ur 
generationer av förvärvad yrkeskunskap och en stam som 
består i yrkesutövarens egen ryggrad och goda omdöme kan 
mycket gå förlorat. Evidensbaserade kalhyggen är ingen be-
tjänt av. Det borde vi kunna enas om.

*  *  *
  

Det som inte manualer förmår fånga kan dock det person-
liga berättandet och det reflekterande samtalet tydliggöra. 
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Göran Rosenberg kallar sin bok en essä och på Centrum för 
praktisk kunskap använder vi samma namn för de texter 
som våra studenter skriver med utgångspunkt i sin egen 
yrkesverksamhet. Fem sådana omarbetade och förkortade 
magisteruppsatser avslutar den här volymen. En sjukskö-
terska, en skådespelerska, en polis, en lärare och en levande 
verkstadpedagog skriver och tänker om sina kunskaper och 
sina tillkortakommanden. Berättelserna och reflektionerna 
levandegör och fördjupar det praktiska kunnandet i mel-
lanmänskliga yrken. De rymmer fallbeskrivningar och teo-
retiska perspektiv som illustrerar hur man som praktiker 
med ordens och begreppens hjälp kan närma sig sitt eget 
yrkeskunnande.

Övriga skribenter i boken är forskare och lärare vid 
Södertörns högskola, de flesta vid Centrum för praktisk 
kunskap. Tillsammans ger de en mångfacetterad bild av 
hur begreppet praktisk kunskap kommit att utvecklas och 
användas på Södertörns högskola. Christian Nilsson gjuter 
grunden för den praktiska kunskapens teori genom en läs-
ning av Kapitel VI i Aristoteles Nikomachiska etik. Henrik 
Bohlin reder ut turerna kring tyst kunskap i den svenska 
debatten om datoriseringen av arbetslivet. Fredrik Sve-
naeus anlägger ett fenomenologiskt perspektiv på praktisk 
kunskap genom att skärskåda begreppet emotionell intel-
ligens. Anders Burman tar avstamp i en pedagogisk och 
utbildningsvetenskaplig tradition där begreppet bildning 
kommit att förkroppsliga det element i kunskapen som inte 
låter sig skiljas från en personlig och kritiskt baserad be-
dömnings- och orienteringsförmåga, vilket han utvecklar 
i relation till traditionen av liberal education. Ylva Walde-
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marson undersöker erfarenhetsbegreppet – en viktig kom-
ponent i den praktiska kunskapen – med utsikt mot minnet 
och berättelsen som processer. 

Det vi har ett behov av att berätta om är, som Waldemar-
son så riktigt skriver, det som skaver, det som inte vill lämna 
oss. Så arbetar vi ofta i våra kurser, där studenterna skriver 
om erfarenheter ur yrkeslivet som inte vill lämna dem. Man 
kan karaktärisera sådana erfarenheter som dilemmatiska: 
ur berättelserna växer det fram bilder av situationer där ing-
en lösning var bra. Kanske var något alternativ minst dåligt, 
men författaren ställer sig ännu frågor kring om det fanns 
ytterligare ett alternativ, eller om hon verkligen handlade 
klokt. Sådana berättelser är ofta fyllda av dramatik, vare sig 
det bokstavligen rör sig om liv och död eller om känslor av 
maktlöshet och tillkortakommande. I sitt bidrag »Dilemma 
i äldreomsorg – reflektionsarbete som utbildning» ger Lotte 
Alsterdal exempel på hur sådana berättelser kan se ut och 
hur man kan arbeta med dem för att stärka kunnandet och 
öka förståelsen av sin egen verksamhet. Inger Orre och Mar-
tin Hedén ger oss de sjuka, gamla och anhörigas perspektiv 
på en samtida vårdapparat som genomfört just den allians 
mellan marknadsekonomi och teknokratisk byråkrati som 
jag berörde ovan. Det är en kritisk betraktelse som visar hur 
de ord (service) som en yrkesverksamhet (eller snarare de 
som kontrollerar denna verksamhet) använder sig av kan 
vara avgörande för demonteringen av det goda kunnandet.

Sist men inte minst har Jonna Bornemark författat fem 
pausmarkörer som skall skänka läsaren eftertanke och in-
spiration före, mellan och efter de fyra block av texter som 
bildar volymens helhet. Det är korta reflektioner och berät-
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telser i dialogens form som inte låter sig sammanfattas på 
något enkelt sätt. De handlar om kunskapens grunder och 
gränser. Det är ofta där som den praktiska kunskapen blot-
tas och står på spel. 

Fredrik Svenaeus
Föreståndare för Centrum för praktisk kunskap


