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»Zen och konsten att sköta en motorcykel»

En chautauqua
om att bry sig om
»Zen och konsten att sköta en

motorcykel» handlar om en
man som söker sanningen och
sig själv. Boken handlar om att
tänka, känna och bry sig om.
Huvudtemat är konflikten mel-
lan konst och vetenskap, den du-
alism i synen på verkligheten
som författaren benämner klas-
sisk respektive romantisk kul-
tur. Här förs filosofiska och pe-
dagogiska resonemang som går
att överföra till medicinens om-
råde. De går att tillämpa i den
kliniska verkligheten, i forsk-
ningen och, inte minst, i under-
visningen.

När jag fick frågan om jag ville bidra
till Läkartidningens serie »Inspirations-
källan» kom jag genast att tänka på en
kulturbärande bok som har påverkat
mitt liv. Boken heter »Zen and the art of
motorcycle maintenance. An inquiry
into values». Det är en filosofisk bok
om värderingar. Den skrevs av amerika-
nen Robert M Pirsig och kom ut första
gången 1974. Sedan dess har den kom-
mit många upplagor och översatts till
många olika språk, bl a svenska. 

En studie av förnuftet
Den yttre ramen är en behaglig resa

på motorcykel genom USA från öster
till väster. Huvudpersonen är universi-
tetslärare, och kallar sig Phaedrus. Han
reser tillsammans med sin lille son på en
motorcykel. Ett par, två goda vänner till
Phaedrus, åker på en annan motorcykel.
Man får följa med på resan etapp för
etapp med skiftande landskap, övernatt-
ningar, måltider, motorkrångel och var-
dagligt samtal. Man inser snart att bo-
ken egentligen inte alls handlar om en
resa. Den handlar om att tänka, att kän-
na och att bry sig om. Det är berättelsen

om en man som söker sanningen
och sig själv. Pirsig inleder med att
säga att studiet av konsten att sköta
en motorcykel i själva verket är en
studie av förnuftet. Sättet att sköta om
en gammal motorcykel får illustrera
förhållningssättet till djupa filosofiska
frågor. Det är lysande pedagogik. Pirsig
vill med boken servera oss en chautau-
qua – en form av bildande och roande
historieberättande som för hundra år se-
dan anordnades av kringresande säll-
skap i USA. Denna chautauqua gräver
inte några nya fåror, men den gräver
djupt i gamla fåror i form av ett filoso-
fiskt resonemang, en inre monolog som
under resan förs i Phaedrus huvud.

Konflikt mellan konst
och teknologi
Ett huvudtema i boken är konflikten

mellan konst och teknologi. 
Många människor skräms av tekno-

logins fulhet och brutalitet och omänsk-
lighet, så som den t ex kan te sig i ett fa-
briksområde. I teknologin ser de ett
»it», ett monster, en livlös mekanik, en
dödskraft. Samtidigt som de värderar
det goda liv som teknologin ger dem
upplevs teknologin som något fult och
onaturligt. Verktyg och motorcyklar är
en del av detta. Dessa människor kan
inte förstå tekniken. Till och med meka-
niker, och andra som arbetar med tekno-
logi, kan ha en sådan inställning. De
bryr sig inte, de identifierar sig inte med
arbetet. De är inte mekaniker, de bara
arbetar som mekaniker. Deras yrkes-
kunskap är ytlig som i en handbok. Pro-
blemet med bruksanvisningar eller
handböcker är att de ofta menar att det
bara finns ett sätt att förstå stoffet – de-
ras sätt. Det dödar kreativiteten. Det är
dålig pedagogik. I själva verket finns
det alltid många vägar att gå inom tek-
nologi och vetenskap. Att välja väg är
som konst. Den grekiska ordstammen
»techne» betyder faktiskt konst. Hos de
gamla grekerna var konst och tillverk-
ning ett. All tillverkning var hantverk.
Alla bruksföremål återspeglade en ar-
tist. De som i dag tillverkar bruksföre-
mål i industriell skala har egentligen
inte någon levande del i tillverkningen.
De behöver inte bry sig om. Det som
ligger bakom rädslan för teknik i mo-
dern tid är en separation mellan vad
människan är och vad människan gör,
en splittring mellan subjekt och objekt.

Hos den gammaldags hantverkaren är
subjekt och objekt ett, men den som
producerar med modern teknologi kän-
ner ingen identitet med vad han produ-
cerar. Om man tänker på teknologi som
en fusion mellan naturen och männi-
skans ande till en ny skapelse som står
över båda är teknologin vacker, säger
Pirsig.

Dualistisk syn
på verkligheten
Enligt Pirsig finns det två olika sätt

att se på verkligheten. En del människor
har vad han kallar »romantic under-
standing». De ser det yttre omedelbara
utseendet (en ölburk är en ölburk). And-
ra ser den potential som finns (av en öl-
burk kan man göra en reservdel till en
motorcykel). De är intresserade av vad
saker och ting betyder snarare än av vad
de är. Detta kallar han »classical under-
standing». Den romantiska människo-
typen är imaginativ, inspirerad, kreativ,
intuitiv, estetisk, emotionell. Han ser
helheten snarare än delarna – han är ho-
list. Hans handlingar styrs mer av käns-
lor än av förnuft. Konst är en typiskt ro-
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mantisk verksamhet. För den
klassiska människotypen är
förnuftet, olika lagar, ekonomi,
praktisk användbarhet sty-
rande. Han är rationell och
analytisk. Han är reduktio-
nistisk. Han styrs inte av emo-
tioner. Modern vetenskap är
en typisk klassisk verksam-
het. Att åka motorcykel över
kontinenten är en romantisk
verksamhet, men skötseln 
av samma motorcykel är en
klassisk verksamhet. Ett verk-
tyg kan ha en romantisk skön-
het men dess syfte är klas-
siskt. Den klassiska attityden
är till stor del en företeelse i
västvärlden, den romantiska
finns mer i orienten. För den
klassiske kan en motorcykel
beskrivas utifrån sina delar
eller utifrån sina funktioner. I
båda fallen blir det en tråkig
beskrivning som inte visar
hur en hel motorcykel är fun-
tad. Både helheten och du
själv – observatören – saknas.
Det finns bara objekt, inga
subjekt. Det finns inga vär-
deuttryck. Både det klassiska
och det romantiska sättet att
beskriva verkligheten är OK,
men de är svåra att förena med
varandra. Det finns i dag en djup klyfta
mellan en klassisk kultur och en roman-
tisk motkultur.

Kopplingen 
till sjukvår den
I dessa resonemang ser jag koppling-

ar till dagens kliniska verklighet där
specialisering, tidsbrist och kostnads-
jakt gör att det inte alltid är självklart för
sjukvården att ta ansvar för/bry sig om
hela patienten. Jag ser kopplingar till
forskningen och till undervisningen.
Det är viktigt att vi försöker lära oss
själva och våra studenter att förena den
klassiska och den romantiska synen på
patienten. 

Läkaren måste vara en biologisk in-
genjör, en klassisk reduktionist, samti-
digt som han är en kännande medmän-
niska, en romantisk holist. Om de unga
läkarna skall kunna klara det måste de
redan tidigt under sin utbildning tränas
i att föra reduktionistiska naturveten-
skapliga resonemang och i att anlägga
en holistisk helhetssyn. Jag är glad över
att läkarutbildningen på Hälsouniver-
sitetet i Linköping kommit en bra bit på
väg i det avseendet.

Platon och Ar istoteles
splittr ingens ursprung
Begreppet kvalitet har en central roll

i Pirsigs bok. Kvalitet är en huggkubbe-
term. Ta din egg och sätt den på kvalitet

och hela världen splittras i två delar – en
klassisk och en romantisk, en teknolo-
gisk och en humanistisk. Världen är ju
faktiskt redan splittrad på det sättet. När
Pirsig försöker hitta orsaken till uppdel-
ningen av oss människor i en grupp med
en klassisk/teknologisk inriktning och
en grupp med en romantisk/humanis-
tisk inriktning hamnar han hos filoso-
ferna i det gamla Grekland, de som upp-
fann det klassiska förnuftet och lade
grunden till naturvetenskapen. Splitt-
ringen tycks ha börjat som en oenighet
mellan Platon och Aristoteles. Platon är
idealisten, holisten. Aristoteles är re-
duktionisten, mekanikern som ser de-
larna men har svårare att se helheten.
Man är antingen platonist eller aristote-
lian.

Pirsig säger att en motorcykel funge-
rar helt enligt förnuftets lagar och att
skötsel av en motorcykel är en rationell
process.  För att sköta en motorcykel an-
vänder man den vetenskapliga meto-
den:
1. formulera problemet,
2. generera hypoteser om orsaken till

problemet,
3. utföra experiment för att testa hypo-

teserna,

4. förutse resultaten av expe-
rimenten,

5. observera resultaten av ex-
perimenten,

6. dra slutsatser angående or-
saken till problemet.

I det omedvetna förenas
konst och vetenskap
Hypotesbildandet är den lät-
taste delen av det tekniska el-
ler vetenskapliga arbetet. Pir-
sig undrar varifrån hypote-
serna kommer. Verkligheten
formulerar inga hypoteser,
den ger bara experimentella
data. Vi får lära oss att mate-
matikern Poincaré talar om
»the subliminal self» som
den omedvetna nivå i själen
som kommer på idéer och
väljer bland olika möjlighe-
ter. »The subliminal self»
sovrar och låter bara de in-
tressanta eller eleganta lös-
ningarna på ett problem nå
medvetandet. »The sublimi -
nal self» genererar element
som är viktiga för vetenska-
pen, tex kreativitet, origina-
litet, uppfinningsrikedom, in-
tuition, fantasi. Dessa ele-
ment är romantiska och finns
inte med i den traditionella

vetenskapliga metoden. Men de finns i
konsten. De ÄR konsten. »The sublimi -
nal self» är den länk som förenar konst
och vetenskap. Aha!

Pirsig gör i boken en underbar be-
traktelse över att köra fast på ett pro-
blem. När en skruv sitter fast hjälper
inte den rationella vetenskapliga meto-
den, som dödar den emotionella relatio-
nen mellan människan och arbetet. För
att lyckas måste du bry dig om det du
gör. Du måste betrakta skruven och tän-
ka på den med intresse och nyfikenhet.
En liten skruv kan verka obetydlig, men
när den sitter fast är den mycket värde-
full. Motorcykeln är värdelös om inte
skruven kan lossas. Nu ser du på skru-
ven på ett annat sätt. Nu är den viktig.
Vad skruven är blir mindre intressant.
Det är vad skruven gör och varför den
gör det som är viktigt nu. När man kört
fast och ingen lösning är i sikte är man i
det tillstånd som zen-buddhisterna sö-
ker nå genom olika övningar. Du har en
nybörjares attityd. Huvudet är tomt.
Tillståndet av fastlåsthet aktiverar »the
subliminal self» som löser problemet.
Det är detta som gör att självlärda me-
kaniker ofta är bättre än utbildade me-
kaniker. Den utbildade har lärt sig hur
vissa förutsedda situationer skall hante-
ras, men han har inte lärt sig något om
nya oförutsedda situationer. Den själv-
lärde har genom ett problembaserat lä-
rande själv lärt sig att hantera situatio-

Max Ernsts verk »1 Kupferblech, 
1 zinkblech, 1 Gummituch, 2 Tastzirkel, 
1 Adflussfernrorh, 1 rörender Mensch»,
1920, får här illustrera resonemanget om
konflikten mellan konst och teknologi
som förs i Pirsigs bok.
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ner som han stött på. Därigenom har
han lärt sig att på egen hand lösa pro-
blem. Jag vet från min egen erfarenhet
av läkarutbildningen på Hälsouniver-
sitetet att detta är något som problem-
baserat lärande kan förmedla till våra
studenter.

Problembaserat lärande
främjar kr eativiteten
Pirsig låter Phaedrus diskutera krea-

tivitet hos studenterna. Vissa studenter
kan t ex inte komma på något bra att
säga när de skall skriva uppsats eller
hålla föredrag. En student som fått i
uppgift att skriva en uppsats om sin
hemstad kom tillbaka utan resultat och
var mycket störd av detta. »Det finns
ingenting att säga.» Uppgiften ändrades
nu till att  skriva om huvudgatan i hem-
staden. Nästa dag kom studenten för-
tvivlad tillbaka utan text. Nu fick stu-
denten i stället i uppgift att skriva om fa-
saden på operahuset på huvudgatan.
»Börja med den översta vänstra tegel-
stenen» sade Phaedrus. Nästa dag kom
en lycklig student med en lång essä om
operahusets fasad. »Jag satte mig på ka-
féet mitt emot operahuset och började
skriva om den första tegelstenen. När
jag kommit till den tredje tegelstenen
lossnade det och texten bara flöt fram.
Jag förstår det inte.» Detta fall exempli-
fierar det faktum att många studenter
under sin skolgång får lära sig att imite-
ra eller upprepa vad andra tidigare sagt,
snarare än att själva se på ämnet eller
problemet och därefter formulera sig
med egna ord. Detta är två helt olika för-
hållningssätt till kunskap. En student
som bara lärt sig att imitera hamnar na-
turligtvis i ett svårt läge inför sådant
som är nytt.

Kunskapsmotivation
bästa pedagogiken
Som lärare har jag ofta sett hur en

student som fått en fråga tittar tomt
framför sig och upprepar en utantill-
läxa, i stället för att resonera på egen
hand och t ex använda det histologiska
eller anatomiska preparat som ligger
framför honom med hela svaret. Man
måste naturligtvis kunna upprepa vad
andra sagt, men det får inte stanna med
det. 

Nyckeln här är typen av motivation.
Det är oerhört mycket bättre om studen-
terna har en kunskapsmotivation än en
betygsmotivation. Den student som har
en kunskapsmotivation bryr sig om
stoffet, tar det till sig och  försöker för-
stå det på ett helt annat sätt än den stu-
dent som »bara läser för tentan». Hos en
kunskapsmotiverad student ger den
egna viljan att få kunskap en stark mo-
tivation. 

Ett sätt att stimulera den egna viljan
hos medicinare är tidig patientkontakt –

det visar den verklighet där kunskaper-
na skall tillämpas. Ett annat sätt är pro-
blembaserat lärande (PBL) baserat på
kliniska fall – det visar bl a att man mås-
te ha med prekliniska baskunskaper i
den kliniska situationen för att förstå
den, och det tränar förmågan till pro-
blemlösning. 

Ett tredje sätt att stimulera viljan är
att låta studenten själv ta ansvar för det
egna lärandet. Värdet av tidig patient-
kontakt, PBL och eget ansvar är något
som jag sett på nära håll i min egen
verksamhet på Hälsouniversitetet i Lin-
köping. Jag tycker det är inspirerande
att hitta liknande pedagogiska tankar i
en chautauqua från 1970-talet som
handlar om zen och underhåll av motor-
cyklar och om att bry sig om.•
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