
Skepticism ftir ungdomar

Dan Barker, Maybe Yes, Maybe No,
Prometheus Books 1990, 80 sidor.

Barn ska "tillS.tas vara nyfikna, fh lara sig
att stdlla frigor, och motiveras att ta reda
pi saker och ting sjelva". Det dr, enligt
ftirordet, vad denna lilla bok For unga
skeptiker syftar till.

I bokens ftirsta halva fir vi i serieform
folja Andrea, som forsoker ta reda pi vad
som ligger bakom pistiendena att det
spokar i ett hus. Andrea 1r skeptiker, och
"skeptiker brukar ftirsoka finna enkia
sdtt att fiorklara en galen historia. Andrea
vet att bocker dr ett bra sltt att lera sig

nigot. Men ibland har bcickerna fel. Om
bcickerna 1r oense, och om mdnniskor dr
oense , ska man ftirsoka att sjd,lv ta reda pi
hur det l igger ti l l ." Forklaringen ti l l
spokerierna visar sig si sminingom vara
en familj tvdttbjornar som bosatt sig
under huset.

Bokens andra halva, som dven den dr
rikt illustrerad med teckningar, fctrser
ldsaren med sex enkla regler flir hur man
tdnker vetenskapligt:

Konnollera idlu!
Giir det igen! (Experiment ska vara

upprepbara.)
Fiirsiik beuisa att det rir fel!
Gdr det enhelt. (Ockhams rakkniv)
Det mdste hanga ihop. ffetenskapen

ska vara logiskt sammanhdngande)
Var rirlig.
En och annan civerfcirenkling har

{tirfattaren gjon sig skyldig till, som t ex
den foljande: "Om du forsoker att bevisa
att nigot dr fel, men misslyckas, s5. ar det
sannolikt rdtt." Pi det hela taget dr dock
detta en alideles utmdrkt introduktion i
vetenskaplig metodik, kanske bast lam-
pad for barn i mellan- och hiigstadiet.

Suen Oue Hansson

Nya svenska bticker

Roliga experiment och tricks av Roy Ric-
hards (ft;rlag: Valentin) d.r en samling
experiment ftir barn i li.g- och mellansta-
dieildern. Boken, som fhtt mycket goda
vitsord, har tre huvudavdelningar: syn-
villor, rcirelse och experiment med pap-
per. Fijr den som vil l  lara sig mera
spektakulira trick har Erik Truxa gett ut
en nybcirjarbok i trolleri som d.r val lam-
pad for skolungdomar, Truxa-trix an
undtrhdlla med $iken).

Marknaden ftir introduktionsbocker
i forskningsmetodik och vetenskapsteori
verkar att vara god, eftersom det varje ir
kommer ut itskilligany^bijcker av detta
slag. Till de senaste nytillskotten hiir
Berril Carlssons Kualitatiua forsknings-
metoderfor medicin o c h b eteendcu etens k aP
(A6.\tr), Patel Runa och Bo Davidson,
Fo rs hnings metodi hens grunder (Student-
litteratur) och Torsten 

'l'hurdn, 
Veten-

shapsteori f;r nybarjara (Runa). En litet
annorlunda bok i genren dr Bo Ericsson,
I nfo rmat i o nsi ru a m ling o c h d o k u me nt ati o n
i studiecirklnr (Brevskolan) som handlar
om hur studiecirklar kan dra nytta av
arkiv och bibliotek och hur de kan samla
in information genom intervjuer och
enketer.

'fre 
bocker om forskningsetik har

nyligen kommit ut, som alla har ut-
gingspunkt i praktiska fall. Bengt Erik
Erikssons och Per Minsons Den goda
tanken (Allmenna ft;rlaget) behandlar
sdrskilt debatten om det samhallsveten-
skapl iga forskn ingsproj ektet M etropol it.
'I'ore 

Nilstun utg5.r i sin bok Medicin och
moral (Studentlitteratur) frdmst frin
HIV- och aidsforskningen. Mats Fors
tar i sin bok Genutig? (Folkets bild-
ningsf<;rbund) upp olika etiska frigor
som aktualiseras av den genetiska forsk-
ningen.

Lena Kanstrcim och Birgitta Linde-
wald, som bida arbetar med cancerftire-
byggande itgd.rder vid Karolinska insti-
tutet, har gett ut Hiilsomdl"et (lCA), som
dr en kokbok med inriktning pi halso-

befrlmjande kost. Sam Engman har pi
eget forlag gett u Lakekonst och kuack-
salaeri, som handlar om konflikter mel-
lan lakekonst och kvacksalveri pi det
sena 1800-talet .  En mycket okr i t isk
dverbl ick over alternativmedicinen fi nns
i den norske lekaren Vilhelm Schjelder-
ups bok Nytt ljus iiuer hikekonsten

0W6.VD, som nyligen <iversatts ti l l
svenska.

"Naturlakaren " 
Maths B lo mqvist har

pi eget forlag gett ut boken Maths
Bhrnquistsrtbtof och halsolarq dar man
bl a frr veta att choklad sc.nker intelli-
gensen och piskyndar ildrandet. Efter
denna bok ar man kanske mogen fiir
Sune Hjorths Den doHa sanningen om
UFO (Zind.) dar det havdas att vi vid
otaliga ti l l fallen besokts av utomjor-
dingar, men att en internationell kon-
spiration hil ler detta hemligt. En l ikar-
tad inriktning, dvs stark tro pi besokare
f r in  rymden,  genomsyrar  Kr is t ina
'W'ennergrens 

bocker UFO-lexikon
(Regnbagsterapier) och Inre kontakter
med yttre uiirUar (Samma forlag).

For den som loredrar )rrre kontakter
med de yt t re vdr ldarna dr Sven O
Rehnlund, ,4stronomi. Sd bi)rjar man
(A&VD kanske en mera inspirerande
lasning. Boken d.r en introiuktion i
amatcirastronomi.

SOH

(IVla utlrindska biicker, se sid 10.)
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