och
Vetenskapens
sprflk
ovetenskapens
Ingen av alla som pAstArsig ha sett
ett flygandetefat har kunnat visa upp
overtygande bevis for att det 6r
utomjordingar som har hllsat Pl.
Men ingen forskare kan heller siiga
att han eller hon har seff ett svart
hil. Andl betraktasbeskrivningarna
av svarta hel som vetenskaP till
skillnad frAn dem om flygande tefat.

komma ombord pl ett rymdskePP
som just har
landat. Berlttelsen ar konkret och
full av detaljer, sA att den niistan
lAter troviirdig.

Sten Lindgren, etr annan klnd
ufo-viin som anser att han har
kontakt med utomjordingar, fick i ett
radioprogram frlgan vad utomjordingarna egentligentalar fiir sprlk.
FrAgorna i vetenskapensgrlnser ir
Han svarade:
btrde
sig
till
spdnnandeoch drar
"
torskare, lekmdn och charlataner.
Den hir gruppen 1. . .1 har
Det kan vara svArt att avgora var specialiseratsig just pl Sverigeoch
grdnsenmellan vetenskaPoch bluff de talar flytande svenska.Men ofta
gAr.Kan man skilja talar de engelska,som de behlrskar
ellervidskepelse
vetenskap frAn ovetenskaP PA ocksA. De liir sig ju alla jordiska
sprAket?Oftast inte, men vi kan ldra sprAk,ndr de jobbar i olika l6nder."
kf,nnaovetenskapenbiittre genom att
desssprlk ochjlmfora det Det llter alldagligt, som om man
skeirskAda
eller
med vetenskapens.Sprlket avsldjar talar om vilka handelsresande
Det
helst.
som
en hel del om blde berf,ttarens bistAndsarbetare
nlgot
kunskaper,syften och instiillningtill vardagligaslttet att berltta om
alldeles extraordinirt kan hjilpa till
sitt material.
att ge trov[rdighet till beskrivningen.
(Men lite liingre fram skavi ocksl se
Vittnesmil om utomjor- pl det motsatta. Kvacksalvarna
fdrsoker ofta imponera genom att
dingar
krlngla till sprtrket sA att det lAter
mer vederhflftigtoch vetenskapligt.)
I radio kan vi hora mlnniskor beritta
om moten med utomjordingar och
En god popularisatorsom talar om
flygande tefat. Det ir ofta livfulla,
vetenskapanvlnder ocksA glrna ett
folkliga och lite suggestiva
konkret vardagssprlk. En astronom
skildringar. Lennart Lidfors
kan beritta om nAgotsi mirkvlrdigt
berdttade i vAras om sin hustru
som svarta hAl i rymden si att det
Mariannes upplevelser i en skog
kan bli bAde begripligt och
utanfor Sodertllje. Mariannehar frln
fascinerandefor lekmannen.
det hiir tillf?illet en minneslucka pl
tyra timmar och Lennart har
Sjiilv arbetar jag som
hypnotiserathenneoch plstAr att det
pa radion och
vetenskapsjournalist
hon beriffat under hypnos iir det som
jag forsoker forklara varfilr vi har
verkligen har hiint. Marianne flr

starkare skil att tro pA att svarta hAl
finns iin aff flygande tefat finns.
Berlttelserna om svarta hAl bygger
pl en stor kunskap om universum
som tusentals minniskor under
tusentals[r varit med om att bygga
upp, omprova,forblttra och utvidga.
De flesta av pseudovetenskapens
lliror har inte utvecklats under lrens
lopp, utan bygger pA gammalt skrock
och dogmer. Med pseudovetenskaP
menarjag sAdantsom kvacksalveri,
spoken, spekulationerom jordstrAloch
ning och nira doden-upplevelser
l6ran om utomjordingarna.

Att fiirenkla sprflket
en forskare ska berltta
Nlr
popullrvetenskapligt om sin forskning stoter han eller hon ofta pA
sprAkliga problem. N[r jag i mitt
arbete intervjuar naturvetare mlste
jag ibland avbryta och be forskaren
ge ett enklare ord [n det engelska
"Det
inltrntafackord hanjust anvlnt.
finns inget", blir dl ofta svaret.Det
kanske inte ens finns ett fackord pA
svenska.
Nir jag liiste geologipA universitetet
liistejag om hot-spots,rift-dalar och
supergroups.Det var internationellt
gAngbara begrepp med exakt
vetenskapligbetydelse.NAgot storre
intresseav att skapanya svenskaord
for dessaforeteelser fanns inte och
mAngayngre lf,rareoch forskarevar
rldda for att frAngl det vetenskapliga
sprf,ket, av riidsla for att lAta
oseriosaeller okunniga. Men i
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populirvetenskapliga sammanhang
mlste man kunna beskriva iiven det
som inte har namn pl svenska.DA
fAr man forklara med omskrivningar
och bilder. For popullrvetenskap
mAsteju vara bAdekorrekt, begriplig
och underhillande.
En forskare som anviinder ett sprlk
som f,r anpassattill mAlgruppennAr
naturligtvis ut mer effektivt. Vi
mSrker det hiir tydligt hos
miljoforskarna. Det Zir liittare for
forskarna att flsta allmlnhetens
uppmlrksamhetpA ett miljoproblem
om de hittar bra och slagkraftiga
benlmningar pA det. Ordet ozonhAl
innehiller en viss dramatik,
vixthuseffektenblir begriplig genom
liknelsen i ordet och niir det finns
mordaralger i havet s[ forstAr vi att
det lir allvar. Diffrrsa kviveutsliipp
ddremot dr ocksA ett mycket
allvarligt miljoproblem, men ordet
llmpar sig inte precis till nAgra
braskanderubriker och valaffischer.

"stimulerar"
huden och
elasticitet,
ptrverkarcellftirnyelsen.Det lAterbra
men mf,ngaav de begreppmed vilka
krlmerna beskrivs [r phhittade. I
sjllva verket slger hudllkarna att
den endanytta de dyra krimerna gor
lr att huden svullnar en aning sl att
rynkorna ftirsvinner under ntrgra
timmar.

Det dr iiittare att imitera det
vetenskapligasprAket[n dessmetod,
och siirskilt popullrt att imitera
sprAket[r det bland kvacksalvarna.I
en New Age-katalog kan man t ex
lisa om en elektroniskapparat,en sk
Inner Quest,som uppgesvara vigen
till mentalt vllbefinnande (den
beskrivs i en artikel pi sidan 7 i
detta nummer av Folkvett). I
annonsen kallas den en
hjlrnsynkronisator och pA en
forf;irlig rotvlilska av svenska och
norska beskrivs hur man med hjilp
av ljud- och ljuseffekter skapar en
resonanseffekti hjiirnan, vilken ger
upphov till sk alfa-, theta-, och
gammavAgor.All vetenskapliggrund
saknas fdr deffa, men det llter
Att kringla till
hcigteknologiskt och avancerat for
Om populiirvetenskapens
till skyndare den som inte har kunskap och vilja
forsoker anstrlnga sig att fiirenkla att genomskidabluffen.
sprlket kan kanske den rena
llser jag om en
pseudovetenskapens
foretrldare siigas I" samma katalog
"
Hiir
craniosacral behandlingskurs.
verka i den motsatta riktningen.
foriindringar
i
kraniet,
att
sk
stlr
det
Eftersom de oftast saknar saklig
puls,
kraniell
kan
oregelbunden
underbyggnad forsoker de cika
"whiplash",
trovdrdighetengenom att llna sprAk o r s a k a s a v
och muskelspasmer.
frln vetenskapen,si att det i alla fall tandutdragning
"kraniell
manipulation, en
Genom
ska llta vetenskapligt.
subtil behandlingav skallensben",
Med det hlr lltsasvetenskapliga frlrsvinner bl a lagrade stresssprlket beskrivs verkan av mlnga symptom. 300 kronor kostar det att
hudkriimer mot rynkor. De plstAs
"bioproteinaktiva gA kusen som leds av en erfaren
t ex innehAlla
cranio sacral terapeut.
komplex" som forblttrar hudens
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Ptr det hlir slttet kan man siilja ren
och sktr humbug. Med obegripliga
inllnad
facktermer (helst pl
engelska) ska vi forledas att tro att
det hlr [r avancerat, vetenskapligt
och seriost.Gamlahederligabegrepp
frln vAr svenska folktro, t ex
helbrflgdagorelse, klarar sig inte i
konkurrensen. Idag [r det healing
som giller; sammaskrock men med
ett trendigare New Age-uttryck.
Kontakterna med andar och doda
sjllar fAr pl samma s?itt en
statusuppryckning nir de kallas
channeling.

Olika spekulationer
"6verMAnga som berlttar om
naturliga" erfarenheter llnar sprlk
frln fysikens vlrld. Nlr Marianne
Lidfors berittar om sina mdten med
vittra, sml busiga blA tomtar och
kyliga lite diffusa spoken anvlnder
hon g[rna begrepp som "energier"
"materialiseringar".
och
Marianne
har en teori varftir tomtar, troll och
vittra i nAgon mln liknar varandra.
Oill hennes frirsvar kan sigas att
hon faktiskt plpekar att hennesteori
inte ir vetenskapligtbevisad!)
"De

kanske energimiissigt
[r
uppbyggdap[ samma sitt, men de
lever inom sin energigrupp."
Spoken tillhdr enligt Marianne
inte dennaenergigrupp,det iir dlrfor
de har en annankaraktlr [n de andra
smA gynnarna. Att kategorisera
tomtar och troll i lltsasvetenskapliga
termer ftirvlintas ge trov?irdighettill
beriittelsen. Men jag ser som
skeptiker inga skiil att tro pA hennes
berittelse.

Men vad ska man tro niir man hor de
hiir spekulationerna (ur ett
TV-program Kosmisk resa, som
sdndesi vlras)?:
"Det
kan vara sl att de svarta hAlen
6r vlgar. konstiga ldnngAngar,
genom kosmos stora slott till andra
stlllen i vlrt egetuniversum eller till
andra rum i slottet som vi inte kan
komma till pA andra sitt iin genom
"maskhll". Alltsl till
sldana hiir
andra universa utanftir vtrrt eget
parallellt med vArt eget, med andra
tider och andra rum. De svartahAlen
iir viigarna dit. Det kan vara s[. Det
h?ir il spekulation, men det finns
tecken pA att det kan ligga nlgonting
"
i det.

ger sig. Det lltsasvetenskapliga
sprAket avslojar att den som talar
antingen saknar grundl?iggande
medicinska kunskaper eller bara iir
ute efter att bluffa till sig kunder.

Markera grenserna

God popullirvetenskap
talar om var
griinsernafor vetandetglr och var
fantasieroch spekulationerbdrjar.
Forskare dr noga med reservationernaoch forbehlllen, nAgot
som iblandledertill konfliktermed
journalistersom vill ha tydligaoch
rappabudskap.Enligt min mening
mlste vi journalister i stdrre
utstreckningta vtrrt ansvaratt tala
Bengt Gustavsson, professor i om var osikerheternaligger, vad
astrofysik i Uppsala, kryddar giirna man lnnu inte vet och var vetenkunskap med fantasi och ?ir noga skapenstlr. Lyssnaren
mtrstefl veta
med att tala om var grinserna gar vilken statusen utsagahar; om den
mellan tro och vetande. Men det [r
om den6verhuvud
ilr kontroversiell,
inte lAtt aff pl sprAket skilja tagetbyggerpl vetenskaplig
grund,
vetenskapsmannens spekulationer, om den utgdr en "kvalificerad
som bygger pA en stor kunskapsbas, spekulation"eller om den iir ett
frln ett vittnesmAl om spdken och resultatav fantasioch vidskepelse.
utomjordingar. Det senare kanske
avlagt under hypnos.

Vi ska emellertid inte weka att
iblandta upp pseudovetenskapen
till
Det ?ir heller inte sl enkelt som att granskning.
Det enormaintressetft)r
allt som kommer frAn universiteten astrologi, kvacksalveri och hela
lr sann och god vetenskap och det smorglsbordet
av New Age kanvi ta
mesta annat fusk. Ett skeptiskt och som en utmaning. Folk ir
nyfiket sinnelagbehtivs om man ska intresserade
griinser
av vArtvetandes
forscika sovra i kunskapens och vi bor nlrma oss det intresset
griinsland. Den som lAter mest frAn andrahAllet:frln vetenskapens
tvlrslker [r ofta den som har minst hell!
beliigg. Sirskilt kvacksalvarnalovar
mycket och girna: hAret vdxer ut, Anna Schyn
rynkorna gtrr bort och sjukdomarna
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