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Från bard till robot, från information till kunskap 
I begynnelsen var berättelsen ett sätt att förmedla kunskap (Gärdenfors, 2005:116) vilket 

under långa perioder utfördes med hjälp av just mimande och senare i tal och med syften som 

utvecklades i takt med människans kognitiva förkovringar (Gärdenfors, 2005:118). Med det 

skrivna ordet slapp vi använda minnet för att lagra all kunskap. Vi kunde använda vår 

kognitiva kapacitet till ett utvecklat tänkande som förmådde tänka i fler abstrakta banor. Det 

innebar enorma utvecklingssteg för oss människor, men samtidigt upplever jag att vi 

samtidigt satt en stor tillit till böcker i vår utbildning och undervisning, och framför allt i de 

verksamhetsutvecklingsinsatser som utförs i våra organisationer. Genom multimedia får vi nu 

bättre interaktiva möjligheter att ta till oss information (Gärdenfors, 2005:130-137), men vi 

har dock inte utvecklat något nytt kommunikationsparadigm (Gärdenfors, 2005:129) även om 

jag personligen anser att de många former av virtuella världar där vi interagerar med både 

verkliga och artificiella deltagare är ett steg på väg mot detta. 

Att kunna läsa är viktigt idag genom att vi kommunicerar så frekvent genom det skrivna 

ordet, men är inget som är evigt. Böcker och filmer och ljud och dataprogram ger i sig ingen 

förståelse, utan bara information. För att nå insikter och förståelse krävs mer, vi behöver hjälp 

att se mönster, och det är något som jag försöker arbeta med som chef och förändringsledare. 

Vi behöver handledning och hjälp att tolka, värdera och relatera det vi hört eller läst till annan 

kunskap för att nå dit (Gärdenfors, 2005:139) vilket gör att dialoger och gemensamma 

reflektioner är viktiga inslag i utvecklingsprojekt där deltagare ska utveckla nya färdigheter 

eller förändra ett beteende.  Multimedia börjar till viss del återtåget med dialog och 

interaktivitet, men det är inte förrän vi når längre inom robotiken som vi kanske kommer att 

nå fram till ett nytt paradigm.  

Enligt Gärdenfors ska robotar ges förmågan att lära sig genom att interagera med 

människor (Gärdenfors, 2005:187) och det utvecklas redan idag robotar som kan visa 

emotionella uttryck och som kan förstå olika typer av context, olika typer av 

användarmodeller (Gärdenfors, 2005:172). Robotar ska alltså lära sig att tänka och interagera 

som människor, vara ständigt tillgängliga, snabba och med tillgång till enorma 

minnesvolymer. Genom att lära sig i samarbete och dialog med en robot behövs inget skrivet 

ord. 

Blir de därmed bryggan mellan lärlingsmodellen och läsningsmodellen som knyter 

tillbaka till det kroppsspråksfyllda mimandet och den emotionella talspråkskulturen, men med 

alla de landvinningar som berättandet gjort under tiden? Blir robotar i och med detta det 

optimala verktyget för oss att lära oss att tänka och interagera som människor, som nya 

människor där analfabetism är en förmån? Blir jag utan jobb? 
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