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Skolinspektionen  
förbjuder FC
Skolinspektionen har nu 
förbjudit användning av me-
toden facilitated communica-
tion (FC) i särskolan, uppger 
SR P4 Göteborg. Såsom 
framgick av Mats Reimers 
artikel i Folkvett nr 3/2014 
har denna metod, där gravt 
handikappade personer hjälps 
att kommunicera genom 
att händerna förs över ett 
tangentbord, lett till fabri-
kation av en rad ogrundade 
brottsanklagelser. Skolinspek-
tionen förelägger i sitt beslut 
Göteborgs kommun att vidta 
åtgärder så att skollagens 
krav på att utbildning ska 
vila på vetenskaplig grund 
uppfylls. Man skriver att detta 
uttryckligen innebär att ”Gö-
teborgs kommun ska se till 
att kommunikationsmetoden 
faciliterad kommunikation 
inte används i någon av dess 
verksamheter”. 

Beslutet är naturligtvis helt 
riktigt. Att FC saknar veten-
skapligt stöd har stått klart i 
åtminstone 20 år, men efter-
som metoden inte verkar ha 
fått någon spridning i Sverige 
förrän under senare år, har 

förespråkarna lyckats att ska-
pa viss lokal förvirring kring 
vad man vet eller inte vet om 
FC. Undertecknad rekom-
menderar Herman Spitz’ bok 
Nonconscious Movements: From 
Mystical Messages to Facilitated 
Communication (1997) där 
FC knyts samman med andra 
fenomen som har samma 
verkningsmekanism.

JJ

Vidarklinikens   
nye medarbetare
Antroposofiska Vidarkli-
niken i Järna har en originell 
ny medarbetare. Läkaren och 
samtalsterapeuten Mikael 
Nordfors är en mångkunnig 
person som bland annat gi-
vit ut fyra album med new 
age-musik, skrivit om johan-
nesört mot depression och 
engagerat sig i 
internet-baserad 
direktdemokra-
ti. I medicinska 
sammanhang är 
han mest känd 
för konflikter 
med arbets-
givare i den 
svenska och 
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norska offentliga vården, alla 
sammanhängande med en 
avvikande behandlingsmetod 
som uppfattats som onödigt 
intim och eventuellt helt 
opåkallad. På grund av detta 
fick Nordfors ett fult öknamn 
i kvällspressen och flyttade till 
Danmark, där han drivit egen 
klinik. Och nu är han alltså 
verksam på Vidarklinikens 
vårdcentral, där vi hoppas att 
han tar god hand om patien-
terna.

Martin Rundkvist

Vidarkliniken

Ledande belgisk  
skeptiker död
Jean Dommanget, som un-
der lång tid var ordförande i 
den belgiska (franskspråkiga) 
skeptiska organisationen Co-
mité Para (www.comitepara.
be), avled den 1 oktober vid 

en ålder av 90 
år. Till yrket var 
han astronom. 
Hans interna-
tionellt mest 
uppmärksam-
made publika-
tioner om pseu-
dovetenskapliga 
ämnen rörde 
dels den franske 

fysikprofessorn Yves Rocards 
slagruteexperiment (se Folk-
vett nr 1, 2010, s. 57–64), dels 
den astrologiska s.k. Mars- 
effekten, som lanserades av 
Michel Gauquelin.

(Källa: Skeptical Inquirer 
Jan/Feb 2015, s. 6.)

JJ

Nästa anhalt: London
Senast det hölls europe-
isk skeptikerkonferens var i 
Stockholm i augusti 2013 (se 
rapport i Folkvett nr 3, 2013, 
s. 54–65). Det börjar dra ihop 
sig till ny konferens: nästa 
European Skeptics Congress 
hålls i London, närmare 
bestämt vid Goldsmiths Col-
lege, University of London, 
11–13 september 2015. Bland 
hittills bekräftade talare märks 
Jim Al-Khalili, Chris French, 
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Caroline Watt och Martin 
Mahner. Mer information 
finns på <euroscepticscon.
org> (notera stavningen).                                         
         JJ

Tysk teststatistik
I en artikel i 
tyska Skeptiker (nr 
4, 2014, s. 183–188) 
ges diverse statistik 
över de tester som 
GWUP, de tyska 
skeptikerna, ge-
nomfört 2004–2014 
med personer som 
påstått sig besitta 
märkliga förmågor. 
Hittills har totalt 55 
personer testats. Två 
intressanta fakta 
om dessa: (1) 43 

Illustrationer: Pekka Strandroth.

stycken, dvs. 78 %, 
framträdde med 
förmågan att med 
hjälp av slagruta, 
hand eller annan 
metod lokalisera 
föremål eller strål-
ning. Detta är allt-
så den överlägset 
vanligaste förmå-
gan bland personer 
som är intresserade 
av att bli testade. 

(2) Endast sex försöksperso-
ner (11 %) var kvinnor.

Ett tredje faktum, som 
kanske borde tilläggas, är att 
ingen av de 55 personerna fick 
ett resultat som tyder på att 
förmågan är äkta.

JJ
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