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”Att popularisera naturvetenskap, tekniskt  
kunnande och kunskap om historien, 
innebär ett försvar av demokratin och 
befrämjande av förstående och tolerans.”

tolv, gör intervjun klockan ett och får ut 
den i sändning klockan två, är det numera 
normal arbetstakt. Då ska man dessutom 
ha hunnit läsa in sig så man kan ställa de 
vettiga frågorna.

Hur är det möjligt för en nyhetsjourna-
list att göra vettiga inslag om vetenskap 
på nolltid? Svaret är förstås beredskap: 
det vill säga vilja och förmåga – och tid 
– att skaffa bakgrundskunskap, allmän-

bildning. Men den kan vi inte få om inte 
arbetsgivaren anser det viktigt. Inte heller 
om inte vetenskapsidkarna försöker göra 
forskningen känd bland journalisterna.

Den stora bristen är alltså avsaknaden av 
naturvetenskaplig allmänbildning bland 
journalister och bland dem som leder jour-
nalisters arbete som helhet. Detta återspeg-
lar bristerna i vårt skolsystem i allmänhet 
och i journalistutbildningen i synnerhet.

Upptäckt, insikt och publicering
Vi har en klar bild av vad en ”upptäckt” 
är: när arkeologen hittar en skatt, forn-
livsforskaren en dinosaurie eller astro-
nomen en ny, spännande himlakropp. 
Observationer och experiment är ju det 
som ser någonting ut, det som allmän-
heten kan förstå något av.

Det är väldigt spännande att betrakta 
de första bilderna från en rymdfarkost 

som just har landat på Mars – men de 
vetenskapsmän som presenterar bilden 
är precis lika nymornade som journalis-
terna som står där med mikrofoner och 
kameror i högsta hugg. Forskarna skulle 
behöva tid att begrunda och jämföra 
med tidigare data för att kunna bedöma 
vad det nya innebär, och vilka revide-
ringar av vetenskapens kunskapsbas det 
ger upphov till.

KOMMENTAR

Vetenskapens betydelse 
är inte självklar
Juhani Westman talar om vikten av 

att göra vetenskaplig forskning till-
gänglig för allmänheten och beskri-

ver de svårigheter det medför. Tiden är 
knapp, kunskaperna hos journalister 
bristfälliga och saklig vetenskap är inte 
alltid särskilt säljande. Visst, det kan sä-
kert vara sant många gånger.

Men det är också lätt att tappa fokus. 
Många tiders vetenskapare har sett natur-
vetenskapen som människans räddning 
– och då är det kanske inte medicinska 
eller teknologiska genombrott de i första 
hand avsett. Snarare har man tänkt sig att 
”vetenskaplig upplysning” – att så där i 
största allmänhet att sprida vetande som 
består i verifierbara fakta – ska råda bot 
på allehanda samhälleliga problem ge-
nom att väcka folk ur deras ”okunskap”.

Den ”vetenskapliga kunskapen” blir en 
allas rättighet, men samtidigt också ett 
påbud för var och en. Ändå är det inte alls 
självklart vilken betydelse vetenskapens 
olika anspråk har för oss eller vad det 
egentligen är vi borde känna till.

DELS AV DEN enkla anledningen att det 
finns mycket som många av oss varken 
kan eller behöver vara insatta i – ”veten-
skap” inbegriper så väldigt mycket, och 
så olika saker. Att det forskas i exempelvis 
kvantfysik kan vara nog så viktigt, men 
det stora flertalet av allmänheten vet så 

gott som inget om sådant och inte tycks 
vi lida någon skada för det. Dels, och lite 
knivigare, för att det naturvetenskaperna 
kan berätta för oss inte alls har en given, 
uppenbar tolkning. Naturvetenskap är 
inte oberoende av sociala sammanhang, 
utan vetandet skapas just ibland män-
niskor. Det här visar sig förstås i vissa fall 
som radikalt olika tolkningar av ”samma 
fakta”.

Men det kommer fram också på ett 
annat plan. Nämligen, gränserna för na-
turvetenskapernas område är inte alltid 
skarpa och tydliga. Då är det lätt hänt att 
man misstar ”existentiella” frågor för le-
gitima naturvetenskapliga forskningsob-
jekt (inte minst som flummandet är lika 
utbrett bland vetenskapens företrädare 
som i samhället i stort).

Och följaktligen tänker man sig att folks 
”defekta” uppfattningar behöver rättas 
till och ges en solid, vetenskaplig grund. 
Ta begreppet ”tid” som exempel. Natur-
vetenskapens olika begrepp om tid är 
naturligtvis inte oberoende av våra ”van-
liga” uppfattningar om tid. Samtidigt har 
tid inom vetenskapen en teknisk inne-
börd och måste förstås inom ramen för 
de teorier i vilka begreppet förekommer. 
Dessa begrepp kan inte tas som modeller 
för hur tid ska förstås i övriga samman-
hang – vetenskaplig teoribildning är helt 
enkelt inte relevant här.

Ändå är det ofta förekommande att 
man, just för att man blandar samman 
olika frågor, misstar olika perspektiv 
på saker för ”okunskap”, i det de inte 
följer en naturvetenskaplig matris. 
Jag tror att det är här i synnerhet som 
frågan om demokrati gör sig gällande. 
För det handlar inte bara om att göra 
vetande tillgängligt för alla. Utan det 
finns en mängd frågor som vetenska-
pen inte kan undersöka – inte på grund 
av bristande vilja, resurser eller försök, 
utan för att de helt enkelt ligger utanför 
vetenskapens domäner. Själva gräns-
dragningen för vetenskapen blir alltså 
en viktig frågeställning, som i grunden 
inte är av naturvetenskaplig karaktär. 
Allmän dialog och eftertänksamhet är 
det som möjliggör sund vetenskap.
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Det är en process som i bästa fall tar 
veckor, oftast längre. Ändå är det först i 
det här skedet som råstoffet ”fakta” mog-
nar till det som är målsättningen för allti-
hop, ”insikt”. 

För nyhetsförmedlare handlar det om 
minuter, och i morgon är den här histo-
rien gammal – vem bryr sig om era mos-
siga teorier. Och så skapas bilden av de 
veliga forskarna, som aldrig får aktern ur 
schäsen.

Sedan kommer publiceringsskedet –  
att få fram rapporten som forskarkol-
legorna ska ta del av, nagelfara och kri-
tisera och den vägen inkorporera i kun-
skapsmängden. Den allra svåraste biten 
här är att få forskningsresultaten från 
rapporten omarbetade och utgivna i en 
sådan form att den stora allmänheten 
kan och vill ta del av den. Och att föra 
ut det förbi mediernas portvakter – däri  
ligger möda och besvär.
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