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Om vikten av att förstå vetenskap 

 

Under det gångna året har jag många gånger funderat om vi borde satsa mera på att lära barn 

och ungdomar om hur kunskap produceras och lite mindre om själva kunskapen som har 

producerats. Dessa är nämligen helt skilda saker. Betoning på enbart kunskap innebär att 

eleverna ges fakta om den fysiska världen, medan betoning på kunskapsproducering ger dem 

en möjlighet att förstå hur man kommit fram till dessa fakta. 

När jag följer med den allmänna debatten, i synnerhet kring pandemin som dominerat vårt 

tänkande det senaste året, är det just brister i våra kunskaper om hur kunskap produceras, som 

jag blivit orolig över. Det har blivit ett vardagsfenomen att avfärda experternas budskap och 

rekommendationer, antingen helt på rak arm eller högst efter en halvtimmes googlande. Tack 

vare sociala medier, begränsas inte detta beteende bara till dem som anser sig veta bättre än 

experter. Många bidrar aktivt till spridningen av desinformation genom att dela innehåll på 

sociala medier. 

Det mest skrämmande för mig har varit att se hur även människor, som har en relativt hög 

utbildning, goda inkomster och en stabil social miljö har konspiratoriska tankar om hur, bland 

annat, politiker och forskare är inblandade i manipuleringen av vanliga människor. Till 

samma fenomen tillhör en stark misstro mot all vetenskaplig kunskap. Med många av de här 

personerna är förklaringen inte ett misslyckande i livet eller social isolering, utan orsakerna 

till dessa tankemönster måste ligga någon annanstans. 

De riktiga orsakerna kan jag högst spekulera om och jag vill hellre föreslå ett sätt att förbättra 

vårt immunförsvar mot felaktig information. Genom att diskutera med folk som har 

föreställningar om globala konspirationer et cetera, har jag märkt att de också totalt saknar en 

förståelse för hur vetenskapen fungerar – och hur den inte fungerar. De har ingen aning om 

vad som räknas som ’kunskap’, vem som finansierar dess produktion och hur den 

vetenskapliga kunskapen kan och bör ifrågasättas. 

Detta beror på att ingen berättat det för dem. Vi har ett fokus på att berätta hur saker och ting 

är, utan att berätta varför vi tror att vi vet det. När jag för dessa personer förklarar, så 

tålmodigt jag kan, hur den vetenskapliga processen ser ut, verkar det ibland som att vissa nya 

lampor faktiskt tänds. Inte för att jag förklarar särskilt bra, utan för att det är första gången 

som de får insyn i varifrån vetenskaplig kunskap kommer och vilka styrkor den har. 

Min enkla förhoppning är att man i framtidens grundskola satsar mera på att diskutera kring 

varifrån våra kunskaper kommer än vad som kanske hittills har gjorts. Immunitet mot 

desinformation har inte tidigare varit ett lika stort problem, eftersom det inte har varit möjligt 

att sprida den lika lätt som nu. Den nya verkligheten kräver nya tag och grunderna till 

framtidens informationsmiljö muras idag. 
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