
16   TEMA > LAGENS LÅNGA FINGRAR

HÅLL KOLL PÅ VETENSKAPSDEBATTEN -  PRENUMERERA PÅ IKAROS!

PÅ TAL OM

A
 tt genusvetenskap är ”abstrakt” och ”otill-
 gänglig” har närmast blivit ett mantra som 
 slängs fram i tid och otid (ibland också som 
 ett ifrågasättande av feminism, men även 
 ibland som ett ifrågasättande av huma-

nistisk forskning), och då tenderar vissa termer att dyka 
upp som ”bevis” för att genusvetenskap bara är förfinat 
trams. ”Diskurs” och ”konstruktion”. Det är till exempel 
inte ovanligt att många ”vet” två saker om Judith Butler. 
Ett: att hon menar att kön ”inte finns”. Två: att hon haft 
den tvivelaktiga äran att utnämnas som vinnare av något 
slags ”bad writing contest”. Genusvetenskapens påstådda 
obegriplighet har blivit ett bekvämt alibi för att inte ta 
det någon genusvetare säger på allvar. (...) Det är klart att 
det också i genusvetenskapliga sammanhang finns en 
massa onödig terminologi och upptagenhet vid att citera 
de ”rätta” franska filosoferna. Men det är ganska märkligt 
att det är just genusvetenskap som anklagas för att vara 
abstrakt. Öppna nästan vilken bok i analytisk filosofi som 
helst, och du kommer att mötas av en sörja av ”beliefs-
desire-models” som knappast kan sägas vara speciellt 
vardagsnära. Men analytiska filosofer utmålas inte som 
flummiga knasbollar utan som nyktra vetenskapsmän i 
rakt nedstigande led från David Hume och John Locke.

De slentrianmässiga avvisandena av ”abstraktioner 
inom genusvetenskap” bottnar nog i något annat. Att ge-
nusvetenskap är flummigt (”skattebetalarnas pengar...!”) 
har blivit en ”sanning” helt i linje med att feminister är 
fula och lesbiska.
      

- Mari Lindman i Ikaros’ nyhetsbrev 13/09: 
Flummet och (genus)vetenskapen

GÅ IN PÅ vår webbsida 
(www.fbf.fi/ikaros) och 
klicka dig fram till  
prenumerations-  
och kontaktsidan. 

Där kan du kan beställa en prenumeration 
åt dig själv eller i gåva. En årsprenumera-
tion kostar 25 euro, fortlöpande 20 euro.
(50 % rabatt för studerande och arbetslösa).

På samma sida beställer du vårt 
nyhetsbrev – det kostar ingenting! 
Kolla in den nya bloggen på  
ikarosnyhetsbrev.blogspot.com.

ikaros@abo.fi

www !

På webbsidan finns också många artiklar från tidigare nummer tillgängliga att läsa.

AXPLOCK

”Kanske är det just i den detaljen djävulen bor. 
... Om sådan rollupplösande inblandning blir 
det normala när forskningsinitiativ ska utfor-
mas skulle vi anträda en farlig väg.” 

Arne Jarrick kommenterar i ledarspalt i tidskriften 
Tvärsnitt europeisk forskningspolitik och kraven på 
att samhällsaktörer utanför forskarvärlden ska delta  
i universitetsledningen.   

För drygt ett år sedan publicerade nämligen forskarna 
Francisco Lacerda, professor i lingvistik vid Stockholms 
universitet, och Anders Eriksson, professor i fonetik vid 
Göteborgs universitet, en artikel om lögndetektorer. Ar-
tikeln publicerades i The international journal of speech, 
language and the law och redovisar bl.a. för de 50 se-
naste årens forskning i lögndetektortest. Forskarna fann 
inget stöd för testens tillförlitlighet. Efter att ett israe-
liskt företag som tillverkar lögndetektorer hotat stämma 
tidskriftens förläggare, Equinox, drogs artikeln tillbaka. 

Källa: http://www.thelocal.se


