Vetenskap
ochovetenskap
i ny upplaga
"Vetenskapoch ovetenskap- om
kunskapens
hantverkochfuskverk",
somutkom i en fdrstautgflva1983,
dr en veilskrivenoch insiktsfulldiskussionav vad som skiljer riktavetenskapfrin falsk vetenskap,t.ex.
varfdr astronomibor riiknas som
vetenskap- men inte astrologi.
Det senastedecennietsutveckling - med bland annatett okande
intressefor andeskAderioch kristallmagi och pflstflendenom sambandmellanmodernfysik ochosterliindsk mystik, har knappastminskat behovetav det slagsintellektusom forfatella renhflllningsarbete
tarenSvenOveHanssonmedverkar
i genomsinbok. Att bokennu kommer ut i en utokad och reviderad
upplagazirdiirfor vdlkommet.
Boken iir vrilskrivenoch kittliist
trots att iimnetbehandlasnoggrant
och seriost.I sex nrycket sakliga
Hanssonvehuvudkapitel
behandlar
tenskapenoch dess konkurrenter
frfln olika synpunkter.Genom att
mellandessakapitelspriingain korta allegoriskaberrittelserhar framstrillningenldttatsupp och f6rfattaren fitt utrymme att komplettera
den i ovrigt mycket sakligaframst[llningen med ett mera emotionellt element.

litz' "D6denstriangel"ochvon Dii- senteras
pAettvilseledande
sf,tt,t.ex.
nikensfdregivnabevisfor besdkav genomatt manpistflr att forskningutomjordiskavarelser.I ett centralt en har visatatt vissasambandinte
kapitel formulerar och diskuterar existerar- trots att det som visats
Hanssonocksi sju viktiga kriterier snararedr att man inte kunnatpivifor att skilja mellanvetenskapoch saett samband.Att upprritthilladen
- auktoritetstro, distinktionen6r ocksi ett viktigt
pseudovetenskap
experimentsominte kan upprepas, intellektuelltrenhillningsarbete.
handplockadeexempel,,ovilja till
Forfattarenstriller och besvarar
provning,likgiltighetfor motsrigan(nekande)ocksi frflganom vi inte
de fakta, inbyggda undanflykter,
forklaringar overgesutan att er- borde avstflfrin forskning,si ofta
Kriterielistanutgorencheck- somdenlett till krig och forintelse.
srittas.
lista som nog kan utgoraen verk- Diskussioneni dennafrflga rir vril
genomfdrd,men som helhetligger
ningsfull"vaccination"
avdemsom
6nnuinte har angripitsav pseudo- bokensbehflllningiind6 i klargovirus.Om bokenhar randetav hur rnan,tiven som lekvetenskapens
man,kan identifieravad som sannigra stdrrefOrutsrittningar
for att
nolikt
rlr pseudovetenskap.
overtyga den senarekategorin rir
v6l meratveksamt,dvenom forfatJttn-Erik Sttenssort
tareni en efterskrift hiivdar att han
har kommit i kontakt med m&nga
mrinniskorsom under intryck av
Sven Ove Hansson: Vetenskap
harovergettsin tidig- och ovetenskap - om kunskapens
sakargument
aretilltro till olikapseudovetenska-hantverk och fuskverk. Tidens fbrper.
lag I 995.

Forfattarenvisar en sympatisk
respektfor behovetatt.intepA ett
lattvindigtsrittavvisaidEerbarafor
att stridermot g[ngseuppfattningar
- en
inomolikavetenskapsomriden
respektsomrepresentanter
for den
inte alltid
etableradevetenskapen
uppvisar.Hlir skullejag dockgdrna
Boken innehfllleren rad konkre- ha sett en nigot fylligare kritisk
ta exempel pfl rena falsarier som diskussionav hur i och for sig korgivit spridningit spektakukiramy- rektaforskningsresultat
iblandpreter, som till exempelCharlesBer-
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(Jan-Erik Svensson rir anst[lld
vid FOA. Han har bide inom och
utom sin ordinarie yrkesverksamhet intresserat sig for vetenskapsteoretiskasporsmfll.)
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