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Högt aktade läsare!
Detta specialarbete hyser en storslagen ambition. Tanken är nämligen
att söka utröna den syn på kunskap och språk som ligger bakom det sätt
på vilket biblioteken och andra informationstjänster strukturerar sitt
arbetsmaterial, dvs media, för att kunna återvinna dem. Lika oblygt
som syftet är tillvägagångssättet. Jag börjar med att sammanfatta de
väsentliga delarna av idehistorien för att sedan ta en titt på bibliotekens kunskapshantering. Uppsatsen avslutas med en kritisk granskning
av det dittills påstådda.
På sätt och vis är uppsatsens existens en paradox. Mycket av den litteratur jag använt har jag fått fram genom att söka i databaser, något
som jag i slutet av uppsatsen resonerat mig fram till egentligen är
omöjligt. Innehållet motsäger alltså den yttre formen, Det är dock ett
meta-problem som inte låter sig diskuteras här.
Borås i februari 1989
Ola Gustafsson
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l. EXAKT SPRÅK
För att få visshet om något krävs ett språk. Den kunskap vi besitter
är a priori språklig, dvs den skapas i det att den formuleras. Världen
blir begriplig genom språket, och vad därutöver finns är ointressant
till dess att det uttrycks. Ett belysande exempel är världsbildens
förändring under historien. När Kopernikus degraderade jorden och placerade solen i världsalltets mitt, var det en primärt språklig förändring
av världsbilden. Samma skedde när jorden förvandlades från plan yta till
ett klot. Det är fullständigt ovidkommande vad som är sant eller falskt,
det viktiga är att det var genom språket som verkligheten ändrade sig.
Detta är en mycket pragmatiskt syn på språket: det sannaste är det som
fungerar bäst. De människor som levde i tron att jorden var platt inrättade sig därefter, eftersom det var sant, eftersom det fungerade.
Det är i naturliga språk som kunskap uttrycks. Dessa språk är svårhanterliga; de har de egenheterna att de ständigt förändras, att man
kan uttrycka samma sak på olika sätt, att samma uttryck förstås olika
beroende på kontext och vem som uttrycker sig, att förhållanden är underförstådda, att grammatiska regler är tänjbara ••• Kort sagt: naturliga
språk är flexibla och irrationella.
Vill man vinna otvetydig kunskap är naturliga språk ett gissel. Det går
inte att säga något med full visshet, allt är förhandlingsbart. Härifrån
finns två vägar att gå: antingen accepterar man att så är fallet och
böjer sig för tvetydigheten, eller så skapar man ett nytt språk, ett
språk byggt på entydigheter, ett exakt språk. Många är de som sökt
fånga och klargöra vetandet medelst ett artificiellt språk och en universell metod. Innan vi tittar närmare på en del av dem, skall vi försöka fastställa vad som utmärker ett exakt språk.
I begreppet exakt språk ligger definitionsmässigt att det är rationaliteten man litar till. Logiska, klara regler - gärna på matematisk
grund

bildar utgångspunkt för system där alla bitar är möjliga att

länka samman och där sammanhang byggs upp hierarkiskt. Denna struktur
"fylls" sedan med symboler som kan variera i utformning. Det kanske
tydligaste exemplet idag är pengarna, som representerar givna värden
och vars självrullande kontokortsystem gör att vi inte behöver befatta

s
oss med dem. Här finner vi ett exakt språk kombinerat med en universell
metod.
Det språk som används är formaliserat, vilket innebär:
l. Symbolers innebörd är bestämd av deras gestaltning, dvs oberoende
av det sammanhang de används i.
2. Symbolernas innebörd skall vara klar, precis och exakt.
3. Språket skall uttrycka sanna förhållanden.
4. Förhållanden mellan påståenden skall kunna uttryckas på ett formellt,
logiskt och analytiskt sätt.
S. Språkets minsta delar skall vara formellt bestämda, eftersom språket
byggs upp underifrån, (Wedberg

198S:3, s 282-283)

Enkelt uttryckt: exakta språk skall vara superförnuftiga.
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2. IDEHISTORISK TILLBAKABLICK
Hyser man ambitionen att förstå något som är, bör man se till det som
har varit. I vårt fall intresserar vi oss för de försök att skapa exakta
språk och kunskapssystem som företagits under seklens lopp. Det fanns
en tid då varje filosof med någorlunda självaktning skulle skapa sitt
eget universum, ett faktum som fått mig att välja de som på ena eller
andra sättet varit nyskapande. Visst vore det trevligt att redovisa
fler, kanske samtliga, men då skulle denna skiss som vi kan jämställa
med en kanottur längs Viskan svälla ut och bli en världsomsegling både
över, på och under haven,

Vi tager vår början i antiken, därför att här formuleras system och
filosofier, som syftar till att göra hela världen begriplig, så exempelvis läran om de fyra elementen. Men de två som kom att betyda mest för
eftervärlden är Platan och Aristoteles,
Platons idelära implicerar den strukturering av kunskap som är en förutsättning för att skapa ett exakt språk. Ideerna, som är eviga, bildar
ett system för sig, men är tillgängliga för människan i det att hon
har ett förnuftigt tänkande, vars föremål är just ideerna. Med en dialektisk metod, som går ut på att betrakta enskilda ting och klassificera dem i artideer, når man högre och högre i idesystemet, vars högsta
princip är det godas ide, Fjärmandet från det naturliga språket sker
genom skapandet av ett nytt, i form av kategorier och strukturer, ett
idealiserat begreppsspråk, som uttrycker eviga sanningar.
Aristoteles har kallats logikens fader, och hans kunskapsteori är logisk.
Formulerar man kunskap och analyserar den upptäcker man att vissa grundbegrepp ständigt återkommer. De benämns kategorier och har ett antal
egenskaper. Kategorierna, eller allmänbegreppen, ingår i det enskilda
tinget, vilket ger vetenskaperna möjlighet att klassificera efter en
språkets "djupstruktur", något av erfarenheten oberoende, Postuleraodet
av något som är oavhängigt språket och erfarenheten, möjliggör iden
om kunskapen som evigt fast system, vilken är tillgänglig genom olika
metoder som logik och matematik.
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2.2 Raimundus Lullus
Det kristna tänkandet hade fram till skolastiken vilat i den trygga
förvissningen att kunskap inte var av förnuftet utan av Gud uppenbarad.
När de antika filosofernas skrifter kom till Europa, via araberna,
väckte de häftiga dedatter, enkannerligen Aristoteles. Så småningom
togs de upp av kyrkan och användes i det teologiska arbetet, vilket
bl a utmynnade i Thomas ab Aquinos systemläror, i vilka allt ingår i
hierarkier där Gud är högst.
Thomas ab Aquino föddes år 1224. Sex år senare föddes en märklig skolastiker i Palma pao Mallorca, Raimundus Lullus. Vi skall dröja ett tag
hos honom, dels för att han genom sina läror får stå som portalfigur
för uppsatsens vidare vindlingar, dels för att han är en fascinerande
person.
Född i en förnäm familj uppfostrades han att umgås vid det spanska hovet.
Hans far, som gjort kungen (Jakob I) stora tjänster

belö~ades

med egen-

domar på Mallorca, en ö vars förhärskande religion vid denna tid var
islam, men som också hyste en betydande judisk befolkning. Vid trettio
års ålder fick Lullus sin första uppenbarelse, och uppvuxen på en ö
som splittrats mellan tre världsreligioner beslöt han, att ägna sig
åt missionsarbete. Dock inte enligt tidens gängse metoder, dvs att slå
ihjäl hedningar om de inte omvände sig, utan att med förnuftets hjälp
bringa de otrogna till klarhet. Oförtrutet predikade han förnuftets
evangelium, ända till den dag då han åttiotre år gammal stenades till
döds av uppretade muslimer i Bugia på Afrikas nordkust. Under renässansen blev Lullus, som förlänades titeln Doctor Illuminatus, en stor
auktoritet. Det t o m inrättades en professur i lullism vid Sorbonne.
Lullus skrev över trehundra skrifter, alla om ett och samma ämne: ars
combinatoria, en kombinationsmetod. Hans utgångspunkt

~

given av Gud -

var att all kunskap är tillgänglig för förnuftet. Medelst ars combinatoria skulle alla tvivel om sanningen skingras, och otrogna skulle omvändas enligt en obönhörlig logik. Den bärande iden i hans filosofi är,
att kunskap kan hänföras till vissa grundelement, eller, om man så vill,
ideer •. Genom ars combinatoria, metoden att kombinera, är allt vetande
tillgängligt. Till sin hjälp använde Lullus diagram och cirklar, som
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han också konstruerade rent fysiskt av· metall, där olikfärgade cirklar
kunde vridas runt en axel.
Hans första cirkel (A) behandlade Gud, och delades upp i nio bitar,
var och en betecknande en Guds egenskap: godhet, storhet, evighet, makt,
vishet, vilja, dygd, sanning och ära. De symboliserades med bokstäver
från B till K, och med en enkel manöver kunde de kombineras, så ger
exempelvis C och D att Guds storhet är evig. Lullus andra cirkel gav
kunskap om själen och hans tredje om relationen mellan tingen. De tre
cirklarna kunde kombineras och ge kunskap om hela varat.
Lullus gigantiska encyklopedi om vetenskapen, Arbor scientiae (vetenskapens träd), grundar sig på samma metod. Här klassificerar han arter
och grupper med början hos Gud. Han kategoriserar sig ned genom världen,
och för att förstå sambanden i den skapade mångfalden, använder han sig
av sin ars combinatoria, som här blir nyckeln till all kunskap, clavis
universalis.
Lullus metod skapar, och på ett sätt avslutar iden om det universella
och därmed exakta språket. Han måste hävda, att all kunskap kan finnas
tillgänglig inom ett system, men denna tvingande slutsats är självmotsägande, ty var finns kunskapen om systemet självt? Att ställa denna
fråga är djupt orättvist mot Lullus, och här skall endast två saker
tilläggas. Hans system är rationalistiskt, dvs kunskap kan deduktivt
härledas ur enkla fakta. Det är dessutom mystiskt i sin tro på fångandet
av all kunskap, nyttjande en metod, som utgår från att vetande är förborgat, hemligt och gudomligt.

Såväl de antika tänkarna som skolastikerna utgår från att det finns
givna kategorier, eller allmänbegrepp, som existerar a priori. Med dem
som fundament, är det möjligt att klassificera kunskap i exakta system.
Vid slutet av skolastiken framträder en filosof, som skarpt bryter mot
denna tradition - William av Occam. Han lägger grunden till den språkuppfattning, som skapare av exakta språk därefter och fram till våra
dagar måste följa, nämligen nominalismen.
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Occams nydanelse kan sammanfattas i tesen: det enda som existerar är
individualiteter. Allmänbegreppen existerar inte, utan är bara beteckningar för en uppsättning enskildheter, dvs kategorier reduceras till
substanslösa indelningsprinciper, Occam inför en distinktion mellan
två former av kunskap, den logiska och den empiriska. Logiken sysslar
med allmänbegrepp, empirin med faktiska, enskilda realiteter. Här får
orden två funktioner, som innebär att de dels är betydelsebärande i
egenskap av symboler, dels representerar något utanför språket.
Occam banar väg för en tradition, som ser språket som ett verktyg att
utforska världen med. Och verktyg kan finjusteras, och på ett mekaniskt
sätt skapa perfekta produkter, t ex ett språk.

Det~äT

·.v.lil inte främst Gottfried Wilhelm von Leibniz insatser i biblio-

tekshistorien som gjort honom berömd, även om han verkade som biblioteksföreståndareiHannover från 1676 och skrev en del biblioteksteori.
Hans berättigande i denna uppsats hänför sig emellertid till andra verk
och skrifter.
I sin De arte combinatoria (Om den kombinatoriska konsten) skriver han
om ett system av kunskap, som skulle kunna återvinnas genom "en metod ,
varigenom alla förnuftssanningar skulle reduceras till en kalkyl. Samtidigt skulle det vara en sorts universellt språk eller universell
skrift, men oändligt olik alla som hittills planerats. Ty symbolerna
däri och även orden skulle vägleda förnuftet, och misstag utom misstag
ifråga om fakta skulle utgöra blotta räknefel." (efter Leibniz ur Wedberg 1985:2, s 59)
Leibniz formaliserade universalvetenskap bygger på hans antagande att
varje ting i universum står i relation till alla andra ting. Det är en
holistisk tanke; varje ting rymmer i sig allting.

Man kan aldrig av-

göra var det ena slutar och det andra tar vid. Han ställer upp en metod
som vi fortfarande använder, bl a vid klassifikation av böcker: att så
långt som möjligt försöka påvisa samband mellan klasser och föremål.
I ett universalspråk skall alla sanningar kunna uttryckas, och Leibniz
som var en praktisk man - han uppfann t ex räknemaskinen - tillämpade
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en logisk kalkyl för att åstadkomma sina operationer. Enkla begrepp
symboliserades med bokstäver, sammansatta begrepp med bokstavskombinationer. Till skillnad från Lullus och i enlighet med Occam särskiljer
Leibniz varje del ett begrepp kan innebära. Motsvarigheten mellan begreppets och betydelsens delar måste vara exakt. Så långt kommen kan
all kunskap uttryckas med symboler och genom att kombinera dessa nås
ovedersägliga sanningar. Detta skulle enligt Leibniz göra slut på allt
vetenskapligt och vanligt folkligt tjafs: " Om det uppstode meningsskiljaktigheter skulle det lika lite föranleda någon dispyt mellan tvenne
filosofer som mellan människor, som utför samma beräkning. Ty det skulle
räcka, om de toge pennan i handen och sloge sig ned vid skrivbordet
och sade till varandra: 'låt oss räkna om talet' (gärna med en vän som
kontrollant)." (efter Leibniz ur Russel 1985, s 504-505)

Förlitandet på förnuftet är fundamentalt för varje systembyggare, antingen han vill skapa ett språk eller ett samhälle. Näste man i raden
med ambition att uttrycka sig säkert om allting är positivismens lärofader Auguste Comte. Denne man ger oss ett viktigt bidrag till förståelsen om vad dagens exakta språk i tillämpning har för historiska rötter.
Positivismen var en reaktion mot all metafysisk spekulation, och har
sitt namn efter det utopiska (metafysiska?) stadium i det mänskliga
tänkandet som Comte kallar det positiva, vilket kännetecknas av att
allt irrationellt är bannlyst och att frågor (utsagor, faktum etc) som
inte kan besvaras rent empiriskt är meningslösa. Det enda man kan vinna
kunskap om är iakttagbara, mätbara fakta och deras inbördes relationer
- det absoluta, systemen själva är oåtkomliga.
Comte ansåg matematiken vara den grundläggande vetenskapen, och socialvetenskaperna, särskilt hans egen gren social fysik eller sociologi
som den kom att kallas, skulle helt enkelt tillämpa matematikens regler
på sina objekt. Det ger vid handen att det är exaktheten, det kvantitativa, objektiviteten och fakta som är det centrala i positivismen.
Tillämpade på språkets domäner borde Comtes läror sålunda ge möjligheter
att skapa det exakta språket en gång för alla.
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Ett logiskt språk är att jämställa med teorin om det universella
språket, båda gör anspråk på att vara exakta. Den som kanske mest av
alla under 1900-talet tjusats av möjligheten att skapa total klarhet
är Bertrand Russel: "I ett logiskt fullkomligt språk skulle det finnas
ett ord, och icke fler, för varje enkelt objekt, och allt som icke är
enkelt skulle uttryckas genom en kombination av ord, en kombination
som självfallet skulle vara bildad av orden för de enkla ting som är
involverade, ett ord för varje enkel komponent." (efter Russel ur Wedberg 1985:3, s 291)
Likheten med Leibniz är uppenbar, men Russel tänkte närmast på matematiken när han skrev detta. I Principia Mathematica gör han anspråk på
universalitet genom ett symbolspråk, vars syfte är att tillhandahålla
symboler för varje enkelt faktum och formler som motsvarar sammansatta
fakta. Russel motiverar sina anspråk på två sätt, För det första vill
han rensa ut rent språkliga misstag (rationalism), för det andra ger
hans logiska analyser möjlighet att skåda världen som den egentligen är,
dvs byggd på enkla fakta (positivism).
Den i Wien-kretsen verkande Rudolf Carnap anknyter i sin Der logische
Aufbau der Welt till Russels försök att åstadkomma ett exakt språk.
Carnap går dock steget längre, eftersom han ser sig manad att ena vetenskaperna. Iden om vetenskapens enhet skulle konkretiseras i ett formaliserat universellt språk, som skulle kunna uttrycka alla vetenskapers
alla satser. Självklart skulle språket ha en empirisk karaktär, alla
"riktiga" vetenskaper var ju empiriska.
Carnaps språk utgår från en hierarki, vars botten konstitueras av enskildheter eller grundelement. Dessa grundelement skall primärt definieras, och genom att enkelheterna är definierade kan de av enskildheter
sammansatta komplicerade satserna definieras, vilka i sin tur bestämmer
än mer komplicerade sammanhang, osv i allt längre banor.
För att komma bort från den antydan till idealism som uppstållandet
av hierarkier medför ansluter sig Carnap till den i början av 30-talet
lanserade teorin om det fysikaliska språket. "Ett universellt fysika-
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liskt språk av det slag, som föresvävat Carnap och andra logiska empirister, skall vara ett språk, som kännetecknas av: (I) att dess satsbildning är formaliserad, (II) att alla dess termer och satser har en
fysikalisk innebörd, (III) att alla dess termer och satser kan anses
empiriska ('empiriskt meningsfulla'), (IV) att språket är universellt."
(Wedberg 1985:3, s 234) Med fysikalisk menas att alla själsliga processer, som naturligtvis har sin plats i ett universellt språk, måste
kunna översättas i formaliserade utsagor om varelsers beteenden.
Här blir resonemanget behavioristiskt. Nu handlar det om en klinisk
metod att ställa diagnoser på utsagor, som antingen är sanna eller falska. Det är en ren kalkyl, och hjälpmedlet (det exakta språket) är så
formaliserat att endast experter kan handskas med det. Vi har nu kommit
långt från Lullus dröm att med logik övertyga hedningar, hos Carnap
gör varken kristna eller otrogna sig något besvär.
Vi skall i den avslutande delen av denna idehistoriska skiss se hur
drömmen om det exakta språket via Carnap och behaviorismen nått en tillämpning i den kognitiva vetenskapen och den datorbaserade artificiella
intelligensforskningen.

Den gemensamma utgångspunkten för de experter som ägnar sig åt kognitiv
vetenskap, är betraktandet av det mänskliga medvetandet och andra kognitiva (kunskapsbärande) system som informations- eller databehandlingssystem. Experterna kan komma från så olika discipliner som filosofi,
lingvistik och neurologi, det som förenar är en metod, Medvetandet,
eller som kognitivismen jämställer därmed hjärnan, fungerar som en dator:
det kan motta, omvandla, lagra och återvinna information. Intelligens
ses som ett mått på effektiviteten av utförda operationer.
Att det mänskliga medvetandet är ett automatiskt informationssystem
medför åtminstone tre grundantaganden:
l. Information och i vidare led kunskap kan sammanställas i strukturer
och uttryckas i formella regler.
2. De formella reglerna är, ehuru uttryckta med symboler, betydelsebärande (meningsfulla), I enlighet med Occam får symbolen mening i
systemet av symboler, och med eller utan hänvisning till Leibniz
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anses den logiska kalkylen av symboler vara tänkandets grund. Sålunda
lämpar sig ADB-teknik mycket väl till att utforska de innersta mekanismerna.
3. Informationsprocessen, medvetandegörandet, inte bara kan utan skall
studeras utanför det sammanhang, i vilket det ingår. Det måste man
hävda, eftersom symbolsystemen själva är betydelsebärande och det
formella är det primära.
Att visa sambanden mellan de här punkterna är den kognitiva vetenskapens
mål.
Den kunskap vi har hänförs till processer i hjärnan, vilka kan likställas med enkla räkneoperationer, dvs ett mekaniskt regelbundet symbolhanterande. Regelbundenheten antas vara inskriven i hjärncellerna som
koder, vilka aktiveras när yttre stimuli tillkommer. Informationen finns
lagrad i filer och hämtas upp när operativsystemet så anbefaller. Varje
informationsdel är lagrad i en "bit", vars innehåll är entydigt bestämt,
och som får sin mening i sammanställandet med andra "bitar". Det leder
till att programmet fungerar både mekaniskt och semantiskt.
Det leder också till en enastående paradox. Det mänskliga beteendet är
många gånger alltför motsägelsefullt för att låta sigformaliseras,alltså
måste det simuleras artificiellt. Den kognitiva vetenskapen har konstruerat dataprogram för att på konstgjord väg studera naturliga kognitiva processer hos människan. Med hjälp av elektroniken har man från
dessa konstruerade program slagit fast vad som är genuint mänskligt
beteende och på vilka grunder det vilar.
Slutsatsen av denna summariska historik är att exakta språk, eller
drömmen om att fånga all kunskap, postulerar att det finns vissa givna,
fasta element - universalia eller individualiteter - oberoende av erfarenhet och språk, och att dessa är möjliga att länka samman i system
och hierarkier. Till kritiken av detta återkommer vi i kapitel fyra.
Här skall först sägas några ord om bibliotekens sätt att hantera media,
dvs hur man ordnar och återvinner den kunskap man har att befatta sig
med. Hur ser biblioteksvärldens exakta språk ut?
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3. KUNSKAPSHANTERING
De som professionellt skall ta emot det ständigt accelererande kunskapsoch informationsflödet är bibliotekarierna. Till sin hjälp måste de ha
givna system och strukturer att arbeta utifrån. Att klassificera kunskap är på ett sätt att skapa den - man hänför den till redan kända
kategorier och stämplar den efter en väl beprövad mall. Denna mall
används sedan för att återvinna den i hyllan (eller databasen) placerade kunskapen. Med Leibniz ord använder sig alltså bibliotekarien av
en kalkyl, med vilken han (kvantitativt sett mest hon), dels bestämmer
vad som är kunskap, dels hur denna kunskap skall struktureras. I detta
kapitel skall vi titta närmare på hur biblioteken klassificerar sin
kunskap och hur man återvinner densamma. Hur ser den mall ut, enligt
vilken biblioteken sammanfattar all världens vetande?

Bibliotekens kunskapssyn är av hävd hierarkisk; redan biblioteket i
Ebla i norra Syrien - det hittills äldsta kända - hade en ordning baserad på systematisk klassifikation. All kunskap kan hänföras till klasser
givna i ett system, som i sig självt konstituerar ett universum.
Den uppfattningen går tillbaks till en specifik kunskapsteori: "The
division of the universe into genus, species, subspecies, etc. has its
fundamental assumption that, excepting classes that are related at the
generic/specific level, none of the classes at any given level of the
hierarchy have anything in common with any of the other classes at that
level, or any other level." (Harter 1986, s 55) Harter sätter här fingret
på den ömma punkten: i ett hierarkiskt system är allt logiskt relaterat
uppåt, men minst lika viktiga är ju kopplingarna sidledes, åtminstone
så länge man gör anspråk på universalitet. Detta har också av informationsindustrin upplevts som ett dilemma, och vi skall strax se närmare
på de försök som gjorts att lösa problemet. Låtom oss först erinra om
bibliotekariens yttersta dröm, universalbibliografin.
"Bibliografiens mål er at kunne formidle alle dokumenter uanset fag,
hvad enten de er publiceret som bogtryk eller på anden måde, som selvstaendige udgivelser eller som dele af et dokument. Bibliografien b6r

r
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omfatte dokumenter fra alle tider på tvaers af nationale og sproglige
barrierer. Denne idealbibliografi, eller denne ide om det ideelle bibliografiske apparat, kalder vi universalbibliografien." (Munch-Petersen
1980, s 26) I en sådan bibliografi skulle icke blott allt vetande vara
klassificerat, också de enskilda dokumenten som ingår i klasserna skulle
vara angivna. Systematik och källor i skön förening möjliggör kunskapsfångande, är ett exakt språk.
Vägen till universalbibliografin är emellertid tröstlöst lång, och i
väntan på målet har biblioteken och dess avnämare sökt dellösningar i
jakten att klassificera kunskap. Tre av dessa lösningar skall tas upp här.
Thesauri används som sökmedel i många databaser. Själva begreppet thesaurus är etymologiskt mycket intressant, det betyder nämligen skatt
- i det här fallet närmast ordskatt. En skatt är något som är gömt,
hemligt, något som måste upptäckas. En thesaurus är inte skatten själv,
utan hjälpmedlet att finna rikedomen. Och varav består detta värdefulla?
Jo, av kunskap. Förborgad sådan, som medelst de rätta orden kan (åter-)
vinnas. En thesaurus är en kontrollerad vokabulär, i vilken termer, som
valts att utgöra nyckelord för ett område, är ordnade i en trädstruktur och som med hjälp av vissa funktioner, t ex broader term och used
for, är logiskt relaterade till varandra. På det sättet byggs en bild
av det studerade ämnet upp.
I stället för thesauri används ibland ämnesordlistor (subject headings).
De skiljer sig från en thesaurus, dels genom att de är betydligt mera
omfattande, dels för att de inte utgår från något ämne, utan är primära
i den bemärkelsen att de tillhandahåller en struktur som först sedan
skall fyllas med exempelvis dokument.
Ett tredje sätt att fånga allt vetande på är de universella klassifikationssystemen. Också de är ämnade att a priori vara ett kunskapens universum.
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Följande stycke handlar om hur man vinner information ur - företrädesvis bibliografiska - databaser. Inget hindrar att resonemanget appliceras på rent manuella metoder, tänkandet är detsamma, men koncentrationen på databaser har sin förklaring i att det är

kring dem som

den mest intressanta utvecklingen och forskningen sker.

Att återvinna kunskap ur en databas innebär helt enkelt att matcha termer
mot innehållet i basen. Detta låter sig emellertid inte lika lätt göras
som sägas. Fundamentala är de språk som används och de mycket vanskliga
översättningar som måste ske. Den information man har att behandla är
primärt uttryckt i naturliga språk, de frågor man skall rikta till basen
är språkliga, sökspråket är formaliserat och slutligen är datorns instruktioner skrivna på ett binärt språk. Hela denna långväga kommunikation går tillbaks till en grundförutsättning, nämligen Occams åtskiljning av tecknet och det betecknade.
Att kunna skilja på begreppet och dess symbol gör det möjligt att skriva
ett logiskt fullkomnat språk, vilket sedan kan verka i ett eget system.
Detta är vad som sker i en dator, eftersom den använder sig av symboler
och inte meningsbärande begrepp. Den följer en obönhörlig syntax, där
semantik är något okänt, och kan därmed på ett logiskt korrekt sätt
uttrycka vilka lögner som helst. Datorns främsta uppgift är nu inte att
sprida lögner, utan att matcha givna koder mot de koder som finns i
minnet.
Det sökspråk som människan använder sig av för att kommunicera med datorn
är formaliserat, och består av kommandon för att utföra funktioner. Det
språket måste i sin tur översättas till maskinspråk i form av instruktioner, bestående av ettor och nollor, eftersom det är vad datorn arbetar med. Med hjälp av en koduppsättning, t ex ASCII, är all kunskap
möjlig att bryta ned och omvandla till siffror.
Kunskapen återvinns medelst matchning av koder, och det speciellt värdefulla med !R-system är kombinationsmöjligheterna. Användandet av Boolsk
logik (George Boole själv försökte sig på att skapa ett primitivt logiskt
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kalkylspråk) möjliggör sammankopplandet av enskildheter till helheter,
liksom nedbrytande av komplicerade samband till enkelheter. Vore det
inte en så halsbrytande anakronism skulle man kunna utnämna Lullus till
uppfinnare av informationsåtervinningssystemen. Ty vad annat än ett perfekt !R-system är hans ars combinatoria!

Enligt den gängse definitionen är Al forskningen om "metoder som kan
få datorer att utföra funktioner, som skulle ha betraktats som intelligenta om de hade utförts av människor." (Strömberg 1987, s 22) Al kan
användas för bevisning av hypoteser, för spelstrategier, till bildförståelse och igenkännande av röster samt, och för oss mest intressant,
kunskapsteknik, dvs lagrandet av expertkunskap. Gemensamt för dessa
funktioner är att de kräver problemlösnings- och slutledningsförmåga
enligt en logisk modell.
Expertsystemen försöker fånga en experts kunnande och problemlösningsmetoder, dels i en kunskapsbank, dels i en uppsättning regler att återvinna kunskapen med. Reglerna inordnas i en hierarki, i vilken uppgiften
vandrar enligt en trial and error-metod mellan nivåerna. Skillnaden
mellan ett expertsystem och ett vanligt !R-system kan sägas ligga i att
expertsystemet tar hänsyn till ett ords betydelse och hyser regler för
att semantiskt förstå hela satser.
Ett sådant expertsystem är English, som tagits fram av ett dataföretag
som heter Mathematica Products Group. Det består av fyra lexikonnivåer,
av vilka den första fungerar som en ordbok - den definierar ordens betydelse. Nästa nivå fungerar som en encyklopedi över det tillfrågade
området (något som i sin tur bestäms av andra

AI~.funktioner).

Den tredje

nivån motsvarar det efterfrågades naturliga kontext och innehåller talspråksuttryck, underförstådd information m m. Den fjärde nivån är en
bruksfunktion, som innehåller de definitioner och svar på frågor som
systemet ställt till användaren. Detta fungerar enligt tillämpningar av
de Boolska operanderna "Och" och "Eller" samt enligt andra logiska funktioner, vilka möjliggör för systemet att klara av tvetydigheter och
begripa underförstådda meningar. (Ruzino 1983, s 17-18)
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Detta skulle kunna vara drömmen om det exakta språkets "Endlösung".
Det ligger något fascinerande i detta med en maskin, som beter sig som
en expert. Och det ligger något ultimat i ett system, som inte bara
tillåter en expert att komma till tals, utan ger uttrymme åt alla experter på alla områden. Ponera följande: Man slår sig ned framför en
terminal, trycker på en strömbrytare och möts av orden: Godmorgon, vilket
område önskas? Man svarar: Godmorgon själv. Termodynamik hos hopiindianerna, tack. Och genast kan man tala med den simulerade Dr Hermansson,
som nedlagt allt han vet om hopis termodynamik i databasen. Man får
veta vad man vill och återgår till utgångsläget, där den vänliga rösten
möter en på nytt: Hoppas det gick bra! Önskas något mera? Man tvekar,
men säger sedan: Ja tack, belgisk djuphavsforskning under mellankrigstiden. Två sekunder senare har man professorerna Piccard, Marjasin och
Edströms samlade vetande på tråden. Vision? Visst. Verklighet? Visst
inte!
AI- forskningen vilar på flera ytterst tveksamma antaganden både om
språket och människan. Nästa kapitel blir inte så deskriptivt, som de
hittillsvarande. Nu skall vi istället kritiskt granska den tradition,
som tillåter t ex expertsystem, och skåda bakom det tänkande, som möjliggör företeelser som fullkomnade språk.
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4. DRÖMMEN OM DET EXAKTA SPRÅKET
4.1 Positivistisk tradition

------------

Den kunskapssyn, som t ex artificiell intelligens bygger på är positivistisk. I någon sorts förment tro på exakthet och objektivitet är
Comtes fasor det irrationella och tvetydiga såväl bannlysta som utrensade. Istället utgår man från att samma innehåll alltid representeras
av samma form och struktur, att allt kan kvantifieras och kodas binärt,
och att allt kan uttryckas i logiska definitioner. Är det inte kvantifierbart, är det heller inte kunskap utan meningslösa åsikter, Underliggande i detta är antagandet om att kunskapens grund är enskilda delar,
som är möjliga att separera från resten av världen. Därtill kommer att
all kunskap är möjlig att definiera, eftersom tänkandet sker rationelltlogiskt.
Positivismens

kunskapssyn innebär en orimlig tro på rationaliteten.

Helheten är inte summan av delarna, utan någonting därutöver, någonting
som i sin tur bestämmer delarna. Delar kan inte särskiljas ur en helhet
och studeras objektivt, eftersom man i valet av delen utgår från helheten. Helheten s a s definierar delen. Det innebär att det inte existerar några sammanhangslösa fakta. Delar är oupplösligt relaterade till
andra delar, till helheten, till det sammanhang i vilka de ingår, till
den av Heidegger kallade förförståelsen, dvs den världsbild som överhuvudtaget tillåter förståelse. Detta bortser positivismen från, liksom
den bortser från praktisk kunskap, som inte låter sig formuleras i regler.
Positivistisk kunskap är information, inte visdom eller "veta hur"-kunskap (jfr "veta att"). Det möjliggör sådana uppseendeväckande antaganden
om världen, som att man kan ställa två skeenden bredvid varandra, studera dem och påstå att de inte hänger ihop, eftersom de inte är logiskt
relaterade till varandra. Att problemställningen är möjlig endast om
skeendena relateras till varandra är ointressant (metafysiskt), liksom
att studiet sker i en primärt språklig kontext.
Den positivistiska kognitiva psykologin avslöjar en märklig människosyn: allt som människan företar sig kan hänföras till generella regler.
Dit hör att medvetandet behandlar information som enskilda delar, och att
dessa delar sedan enligt logiska mönster konstituerar sammanhang.
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Det innebär att människan främst är ett isolerat intellekt progrårnrnerad
som en dator. När positivister skall förklara det mänskliga medvetandet
och det faktum att vi stundom beter oss skäligen (skenbart enl pos.)
irrationellt resonerar de som följer: "En av de stora skillnaderna mellan
människohjärnan och en dator är att var och en av hjärnans neuroner
är förbunden med tiotusentals andra neuroner, medan de logiska grindarna
i en dator bara är kopplade till ett litet fåtal andra grindar. Den
omfattande kors-kopplingen i hjärnan förklarar människans stora associationsförmåga, som en dator har mycket svårt att efterlikna." (Tönisson 1988, s 52)
Här finner vi positivismens kardinalsfel: antagandet att språkliga och
kontextuella händelser kan reduceras till tekniskt-rationella förklaringsmodeller, vilkas programmering på något mystiskt sätt a priori finns
färdig. Felet ligger inte i tolkningen av sambandet mellan medvetandegörandet och kunskapen, utan i att ett sådant samband överhuvudtaget
inte existerar. Dvs, positivismen förklarar ingenting, den bara beskriver
den tekniska gången.
Den en gång gjorda åtskillnaden mellan syntax och semantik har aldrig
överbryggats. Det är därför man kan hävda att människan är regelprogrammerad, utan att fråga varifrån reglerna kommer. Ty gör man det faller
människosynen ihop, eftersom man då placerar sig utom regelsystemet,
vilket ju betraktas som en omöjlighet. Skulle positivismen ta hänsyn
till att människan alltid befinner sig i en situation, som är bestämd av
språk, tradition, miljö och andra människor, skulle den upphäva sig
själv, eftersom det vore att erkänna tvetydigheten. Det är ingen slump
att begreppet "medvetande" börjar med prefixet "med", inget vetande kan
ju vara isolerat. Den positivistiska världen är statisk och oföränderlig.
Den är sammansatt av fakta, som är oberoende av varandra, men som kan
ordnas i hierarkier. Allt förstås rationellt och därför är kopplingarna
mellan tingen logiska. Denna struktur är given och möjlig att uttrycka
med ett exakt språk.
Det problematiska är att förståelse och kunskapsbildande - också skapandet av objektiva strukturer - alltid sker i en bestämd historisk situation och i en språklig kontext, vilka är föränderliga. Man ser alltid
något~

något, allt kunskapsframställande sker från någons perspektiv,

och någon måste tolka kunskapen. Positivismen antar att allting på alla
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platser och i alla tider är detsamma, att tolkning kan ignoreras. Det
visar att den är historielös, och därmed inkapabel att tala i

historie~.

Al-forskningens grundantagande är att intelligent kunskapande sker enligt formella logiska system, i vilka allt kan reduceras till ja och nejfrågor, dvs att allt är sant eller falskt. Vidare kan problem tas ur
sitt sammanhang och entydigt bestämmas. Det skall simulera den version
av mänskligt medvetande, som går ut på att tänkandet tar sin början i
isolerade enskildheter för att därpå bygga upp allt abstraktare resonemang. Den mest abstrakte är experten, han förfogar över flest regler.
Som vi sett är det ju snarare så att tänkandet är holistiskt, studiet
av problem utgår från helheten, och då måste man tänka konkret. Den
verklige experten är inte den som uttrycker flest regler, utan den som
sammanför dem till en handlingsteori. Något som är svårformulerat,
eftersom det inte är en påståendekunskap utan en förtrogenhetskunskap.
Expert är den som har det sundaste förnuftet, det bästa omdömet och ett
medvetet perspektiv, dvs allt det som datorns expertsystem saknar.
"Ekspertsystemer arbeider ikke på ekspertnivå, men på laereboknivå, dvs.
omtrent samme nivå som en som er i ferd med å sette seg inn i et fagfelt. En ekspert ••• benytter ikke regler, men assosierer situasjoner med
tidligere situasjoner og handler etter en nokså kompleks billedlig forståelse av totalsituasjonen. Dette hindrer ikke at spesialisten av og
til må tenke i regler, f. eks. når nye og ukjente situasjoner oppstår.
Men ekspertsystemene vil aldri komme forbi dette nivået." (Hasnes 1987,
s 16) För att nå upp till expertnivån måste datorn alltså vara associativ, kreativ, fantasifull och intuitiv, dvs just de egenskaper som tillåter människan att tänka utanför det system av formell logik, efter
vilket datorn och dess expertsystem är uppbyggt,

Om inte maskinen når upp till människans nivå måste människan sänka sig
till maskinens. Den slutsatsen har expertsysternanvändare inom två så
vitt skilda områden som sjukvård och lingvistik kommit fram till. Datorlingvistiker ser det som en möjlighet att slutgiltigt standardisera
språk och ämnesordlistor, och därmed styra (tanke-)verksamheter.
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Inom sjukvården började experimenten med AI som ett hjälpmedel att ställa
diagnoser. Så småningom lät man patienter själva handskas med datorn,
vilket fick positiva resultat: datorn ansågs terapeutiskt värdefullare
än en mänsklig läkare. Till slut anses datatekniken mogen att ta över
helt; en rektor för en sjuksköterskeskola sade redan 1976: "sjuksköterskan måste en gång för alla lära sig att uttrycka sitt yrkeskunnande i
precisa begrepp. Hon kan inte tillfredställa datateknikens krav om hon
använder ett ordförråd som blivit en del av sjukskötersketraditionen.
1

Intetsägande abstrakta termer som 'tender loving care', better patient
care', 'caring for the whole person' är meningslösa för dataloger. De
förväntar sig av sjuksköterskan att hon kan beskriva dem på ett logiskt
vetenskapligt sätt med ett ordförråd som är befriat från de klicheer och
den esoteriska retorik som ligger i hennes tradition." (ur Josefsson
1986, s 198)

I den idehistoriska tillbakablicken kunde vi konstatera att det gemensamma för dem som drömt om ett exakt språk är tron på att all kunskap
kan formuleras i precisa begrepp. Den traditionen fullföljs idag av
Al-forskningen, som använder sig av en hierarki, i vilken data utgör
basen, där information är tolkade data och där kunskap är tolkad information. AI:s cogito är att varje tecken har ett otvetydigt innehåll,
och att man därmed kan bortse från semantiken när man kodar binärt.
Minns att det är symboler, och inte begrepp som används. Därför kan man
åstadkomma exakta språk, som satta i ett system, vid idealtillståndet,
fungerar så att de alltid återger det exakt önskade och ingenting annat,
varken för mycket eller för litet.
Al-språket är dualistiskt i den bemärkelsen att det skiljer mellan språk
och verklighet. Det är samma dualism, som i den bildteori Wittgenstein
ställde upp i Tractatus. Om man analyserar en sats kan den brytas ned
i små beståndsdelar, vilka har sina exakta motsvarigheter i den av satsen
avbildade vekligheten. Om satsen är meningsfull kan dess struktur översättas och ges logisk form. Det skulle ge en hållfast teori att jämställa
syntax och semantik. Kunskap blir något som finns i en yttre objektiv
verklighet.
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Men, man kan inte tänka sig något utanför språket. Det gör dock Alforskningen i det att den skiljer på tecknet och det betecknade. Men
kan man det? Är det inte just relationen mellan meningen och det betecknande som möjliggör existensen av dem? Det betecknade kan endast förstås
med ett språk, och det betecknande blir oförståeligt om det inte betyder
något. Här postulerar Al-språket att allt är antingen sant eller falskt
och består av motsatser. Men varför skall svart stå mot vitt och inte
grönt? Språket består av gradskillnader, inte motsatser. Ord som isoleras sägs vara entydiga, men vad man då har gjort är att ha bestämt en
av många möjliga betydelser av det. I orden ligger latent en mängd betydelser, och vilken som för stunden gäller framgår av kontexten. När en
dator skulle översätta satsen "The spirit is willing, but the flesh is
weak" från ryska till engelska blev resultatet "The Vodka is good, but
the rneat was rutten".
Det är i språket all kunskap uttrycks, och allt som kan vetas finns
redan i språket. Men allt låter sig inte abstraheras till allmängiltiga
regler. Snarare är det så att också regler är en tolkning av världen,
och att den som använder sig av regeln i sin tur måste tolka den och
dess innebörd. Kunskap är alltid tolkning. Även om den lagrad kan synas
objektiv, är den formulerad och därmed tolkad av någon annan. Ty ingenting är förutsättningslöst, sammanhangen varierar och kontexten bestärnmer innebörden i satserna. Varje anspråk på universalitet upphäver språkets smidighet och bortser från att språkförståelse kräver världsförståelse. Världen är primärt språklig, inte logisk, och språkets mångtydighet i olika sammanhang låter sig näppeligen formaliseras i rnatematiskt-logiska systern. Sådana systern är alltid ofullständiga, eftersom
de bara kan innehålla sådant som är sant (logiskt).
All mänsklig kunskap kan nu inte uttryckas i termer av sant eller falskt.
Det är därför vi har myter och konst. De är varken sanna eller falska ,
de tillhandahåller kunskap i form av perspektiv eller förståelse. De kan
aldrig brytas ned till data, utan får sin mening i funktionen av mönster
att tolka världen med. Det vore intressant att se en datoranalys av
H C Andersens Kejsarens nya kläder; skulle den analysera händelseförloppet
och dra en sens moral, eller skulle den kunna uttrycka den uttydning
av världen som underförstått ligger i berättelsen?
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Den analytiska sanningen är bara en form av sanning. En annan är den i
inledningen omtalade brukssanninngen, det sannaste är det som fungerar
bäst. Det är så religiösa urkunder fungerar. Det de förmedlar går bara
att uttrycka i mytens form - det vore meningslöst att försöka omvandla
dem till logiskt sanna eller falska satser.

Positivismen ser språket som ett verktyg att upptäcka den yttre världen
med. Man upptäcker ny kunskap och namnger den sedan. Detta är en omöjlighet, eftersom vi inte kan se något utan ett språk. Vi förstår alltid
något som något, dvs det är i en primärt språklig kontext som det "nya"
upptäcks. Det är först genom en uppsättning relevanta begrepp som förståelse är möjlig. Har man inte de begreppen kan man heller inte se
något. Varom man icke kan tala, därom måste man tiga, sade Wittgenstein.
Wittgenstein tog senare avstånd från den bildteori som han framkastat
i Tractatus, och försökte istället visa det omöjliga i att sammanfatta
språket i formler. Språket kan inte ses som ett verktyg, då det självt
är den värld i vilket allting sker. Att ett enkelt tecken skulle motsvaras av något exakt lika i verkligheten kan man inte med visshet veta,
och att förhållanden är logiska kan endast konstateras mellan satser
som sådana. Förhållandet mellan världen och språket blir på så sått
outsägligt. Men också det outsägliga har ett värde, det är därför myter
talar till oss.
Ett privat språk är en omöjlighet, eftersom det är i de konkreta situationerna som orden får sin betydelse. Ett uttryck som "Fint!" är meningslöst utan sammanhang, det får betydelse först när det används. Endast i
den meningen kan man tala om att språket är exakt, inte genom att abstrahera en logisk struktur.
Den senare Wittgenstein förstod språket som en "livsform", en kulturgemenskap, där meningen i varje yttrande bestäms av det sammanhang i
vilket det används. Livsformen är den värdegemenskap, den förförståelse
som ligger till grund för språkets verksamheter. "Språkspel" är den term
Wittgenstein inför för dessa verksamheter. Och med termen språkspel
kan vi rikta den slutgiltiga kritiken mot drömmen om det exakta språket.
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I den drömmen finns implicit föreställningen om att man kan ha ett eget
språk, ett språk som bara jag förstår. Men ett spel måste spelas av
åtminstone två, dvs utan kommunikation finns det inga språk. Därtill
spelas spelet någonstans, och i samspel med andra yttre handlingar, t ex
störningsmoment, är spelet historiskt, dvs icke-universellt. Slutligen
kan man inte tänka sig ett fullkomnat spel. Det är under ständig förändring: regler måste tolkas, nya införs, gamla pjäser ersätts osv. Det
språk, som vi följt från Lullus via Leibniz och positivismen till Alforskningen kan inte ändras. Det är evigt och ahistoriskt.
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5. AVSLUTNING
Vi har kunnat konstatera att dagens kunskapsfångstmetoder inte är någon
ny företeelse i historien. Redan Lullus skapade ett primitivt informationssystem och försökte strukturera all kunskap i en oföränderlig modell.
Det som förenar är tron på de eviga sanningarna, föreställningen om att
all kunskap är universell och möjlig att sammanföra i hierarkier. Denna
tradition tror att den egentliga världen finns bortom horisonten, där
allt vetande är förborgat, men möjligt att upptäcka med en metod, en
kalkyl, ett exakt språk.
Vi har vidare kritiserat denna traditions syn på språk och kunskap, och
funnit den ohållbar. Kritiken är lika gammal som iden, och hade man
lyssnat till Deseartes hade denna uppsats kanske inte behövts skrivas:
"Men då jag prövade dem närmare, fann jag för logikens del, att dess
syllogismer och den största delen av dess övriga regler mindre lämpar
sig att vinna kunskap än att för andra förklara sådant man redan vet,
eller till och med - som den lulliska konsten - att utan urskiljning
yttra sig om sådant man inte känner till."(efter Deseartes ur MarcWogau 1983:2, s 48) Drömmen om det exakta språket förblir en dröm.
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