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Etik i formidling
Udtrykket manipu lat ion bliver ofte brugt sam skeeldsord. Men hvad er det egentli g. 09

hvilke retoriske midler er acceptable?
Af Jan Foght Mi kkelsen

Et st ed for skeeve ideer
Da nmarks Human istiske Forskningscenter er et sted for forpligtende forskning. ogsa i de
skeeve ideer. Cent ret er nu klar til andet hold stipendiater.
Af Bente Kristiansen

Humaniora eft er postmodern ismen
Naturvidenska ben arbejder med atomer 09 stje rner, bjergenes dannelse 09 dyrenes levevis, humanvidenskaberne med emner, der angar mennesket sam sprogligt. kulturelt 09
reiiqiast veesen. Men hvor store er forskellene egent tig?
Af Jan Faye

Videnskabens drivkraft
li vshist orier kan belyse de erkendelsesinteresser, der driver den fysiske forskning. Medi-

eindust rien 09 et stigende pres for at legitimere sin forskning ser ud til at have stor betydning.
Af Cathrine Hasse

Historlefort eel lerens rnan er
Historien am den fredlase helt Wu Song og hans drabelige fremfeerd mod embedsmeend,
kvinder og tigre, genfindes i et veeld af mundtlige og skriftlige genrer fra 1500- tallet og
fremefter.
AfVibeke Berdahl

Hardt slid, sto re oplevelser
Feerre og fCfrre unge ensker at leese fremmedsprog pa unlverstteteme. Og blandt demo
der leeser fremmedsprog. er frafaldet stort. Det har givet anledning t il selvransagelser.
Af Bente Kristiansen

Humaniora er pa banen
For SHF's nye formand, Paul Holm. er humanistisk forskning lkke ICfngere kun til festbrug - der er stor eftersparqsel pahumanistisk viden og indsigt.
AfBente Kristi ansen

Bevillingsoversigt
Publikationer
Kort Nyt
Radsmedlemmer
Strateg i for humaniora
afPoufHalm

Hvad er drivkraften bag fysikvidenskaben? Et igangvrerende
forskningsprojekt bruger Iivshistorier til at belyse. hvilke
erkendelsesinte resser der driver den fysis ke forskning.
Meget tyder pa, at en stigende pavirkning fra medieindustrien
og et voksende pres for at legitimere sin forskning er
veesent liqe drivkrrefter.

drivkraft
AI Cathrine Hasse
Mange bade eeldr e og yngre fysikere uar faet deres ferste in spirat ion til at forske ved madet med en
szerlig god Ieerer I skolen . Nogle
mener, de nzermest var preedisponerede til at forske, fra de i den
tid ligste barndom undersegte
orme og biers Iiv. Andre neevner
forskellige Iitterrcrc forleeg og bilIedbe ger, FIere mandlige fysikere
har allerede i ungdomsarene
veeret med i forskellige "drenge~
klubber", der ske d raketter op ,
lzeste populzervide nskabelige
skrifter 0.1.

Science fiction
Den zeldre fysiker Lawrence var i
gym na sictiden med i en gruppe,
hvor de leeste ast ronomiske tidsskrlfte r og Ieerebeger i fysik. Den
egentlige kim til hans in teresse
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for fysik kan dog spores tilbage til,
da han sam barn Ia i sengen med
skoldkopper og en stor stabel
.Det Bedste"-ma gaslner pa natbordet: "Man kan sige meget am
"Det Bedste" - og det gar ma n jo
ogsa i intellektuelle kredse", siger
Lawrence , "men det h ar nogle fabelagtige eventyr og fabler, der eksempelvis handler am naturvidenskaben. Sa-dan nogle lidt
eventyragtige ting am ru mfart og
rejsen til Mars .. . dengang var det
jo meget gadefuldt , All det der,
syntes jeg, var fantastisk spend ende - det var sadan en form for
science fiction, kan man god t
sige. Det passer jo ikke .. . for det
handlede pa en made om riglig
videnskab - selvom den fa rste
mand ikke var kommet til manen
endnu - men altsa de var begyndt
at undersege de ting, at abne op
for en ny verden . Det var pa ma nge rnader rumfarten, der startede

den interesse." Science fict ion kan
tilsyneladende vsere en blandt
ma nge Insplratio ns faktorer bag
n utidens fysikvidenskab . I et forord til en bog om fysikken i tv-serien "Star Trek" hzevder en af fysikkens grand o ld m en , Steven
Hawkin g, at science fict ion kan
udvikJe den m enneskelige forest illin gsevn e (Hawking 1995: xi).
Lawrence fcrtzeller, at science fiction ikke var sa udbredt, dengang han var barn: "De st ore scien ce ftctl on -filmatiseringer - det
er kommet sen ere . Filmindustrien
ag den litterzere produktion af science Ilction-romaner spillede ikke
sa stor en rolle d engang sam de
populrervidenskabelige boger,"
Det samme siger de fleste eeldre
fo rskere, selvo m fler e at dem side n har Isert at seette pri s pa gen ren sa m god unde rhaJdni n g.
De yngre fysikere er til gengeeld
i lang t he jere grad blevet bombarderet med science fictlon-beger og
-film - og d et har sa t sine spar. AI
bade en da ns k og en engelsk u nde rsegelse blandt fysikstu de ren de
frerngar d et, at science ficti on-fantaster, so m de kommer til udtryk i
beger, film og tv -serier, er bJevet
en m edvi rkende fakt or til at sage
ind pA fysikstud iel (Hasse 1998,
PPARC 1996). I de n en gelske u nde rsegelse (foretage t af del engelske forsknfngsrad fo r astronom i
og partikel fysik), derinvolv ered e
42 fysikinstttutter, spu rgte m an de
stud erende , om trykte og elektroni ske m edi er h avde in spireret
d em til fysikstudiet - ud en at angive genre. De studeren de n eevnte

faglige udsendelser i tv (21%) faglidsskrifter (80%) og populeervldenskabelige beger (35%) . Kun en
fiktio nsgenre blev neevnt: 26%
angav science fiction sam et omrade, der ha vde stim ulcret d eres
interesse for fysik. Ogsa de n amerikanske rumfartsorganisation
NASA forho lde r sig til denne n ye
tenden s ved at udvikle nogle
seerlige uddan nelsestilbud til
unge, d er blandt andet rummer
eksempler pa, hvorledes scien ce
fiction kan indga i fysikundervisningen .
Skent interessen for science fiction kun del es af nogle fA af d e
etablerede fysikere i intervlewundersagelsen , er Eric, der er kosm olog, ikke i tvivl a m, at n etop science fiction spille r en seerlig rolle
for at ud vikle de unge fyslkstu de rendes in te resse for fysik. Han m ener Ikke, at dec bland t de eeld re
fysikere er nogen spec iel in teresse
for scie nce fiction - seJvom nogen
dyrker de t mere en d and re. Fysikere og fysikstud erend e har, som
aile andre m ennesker, mange og
vidt forskellige in teresser (blan dt
andet for h ist oric og m usik). AlIigevel er de r noget szerligt inte ressant ved de studerendes in teresse
for science fiction, slger Eric: "Der
er et elemen t i science ficti on, af
noget, d er rnaske kunne bli ve
sandt pa et eller andet tid spu nkt.
Og specielt selvfa lgelig I "Sla r
Trek" [en science fiction tv -sene,
der neevn es af flere at de interviewede fysikere og ogsa i d e
nzevnte spe rgeskemaunderse gelser] . 1 hvert fald er n oget af d el,

der er rned i serien, ting, dec bliver disk uteret med en vis grad af
seriesitet - ogsa af fagfolk."
Pa den zeldre astrofysiker Annes
in stitut Ie lger de fleste forskere
med i "Star Trek", og de t er sjov t,
siger h un, fordi netop denne serie
in dimellem kom m er i neerheden
af det arb ejde , der foreg ar i forskningen : "De gar selvfa lgeltg ud
over, h vad vi kan for ej ebhkket m en n oget at det er rent fakti sk
n oget, vi arbejder m ed lige nu.
Den ne her transporter-sag [h vor
en seerlig strale kan oplase, flytte
og gendarme fast stof] .. . vi begynder at kunne udfere noget pA
atomart niveau, der minder om
det ... Ligesom Jules Vern e, der
forudsa, at vi ville lande pa
m anen, og vi er landet pa manen .
Science ficti on er sjovt !"

Medie pa virkni ng
Fysikeme mener ikke selv, at medi epavirkn in ger skal ses som an det end underholdning - og sA
rnas ke som en motiv ation til at
st arte pol fysikstu diet. Forskning
opfattes i de fleste forskemes egen
selvfo rstae lse sam en aktivitet, der
udvikler sig in den for vide nskabe ns egne rammer.
Men forholde r forskere sig alene
til de eksplicitte sta ndarde r, der
Iast seettes af vid enskab en s ud evere - og som alene vedrarer forskningens kvalitet? Det geelder
maske nok i forhold til den videnskab, der rent fakti sk udferes men gselder det ogsa udforrnnlngen at forskntngsspergsmal ?
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Det er vanskeligt at slge, om in teressen for fikti ve uni verser blandt
stude ren de engang vii seette sig
sa m fan tasier, der ud vikler nye
omrader og derme d nye forsknln gsspe rgsmal og de rigen ne m
eend rer fysikvidenskaben. Dec er
flere eksem pler j ma terialet pa, at
fysik ikke Ieengere alen e udvl kler
sig u d Ira sin egen Iukkede video skabe lige logik uafheengigt af offentlig indflydel se - hvad en ten
de r er tale om mediepavirk ning
elIer ny e politiske krav, der udford rer vid enskabens selvforstaels e.
NAr det er vans keligt at fAsat
ord pApavtrkningeme, er det
blan dt andet, fordt de frem trseder
i subtile former og bestemt ikke er
en tydige. Der er ing en lige vej fra
m ediep Avirknin g til forsknin g.
Den nis er eksempelvls blevet in spireret i sin biofysiske fo rskn ing
af m dleeg fra engagerede deltagere
i gendebatten, der er m odstan de re
at den forskning, han reprzesenterer - men hvls tndteeg pa en provo kerende made stim ulerer hans
forsknin g.
Omvendt kan de t at fysik i stigen de grad forh olde r sig til et offentligt me di erum, ligefrem virke
som en bremse pa forskningen .
John, en af de yn gre fysikere, forteeller om, hvordan fysikforskning
i "ti dsre jser" ligefrern kan bJive
hzernm et af, at feitet Jigger sa me r
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pa science ficti on -genren : "En af
de an satte her pa instituttet var
sim peithen sup erlykkelig, da der
ke rn en series vide ns kabelig artikel om at rejse i tid en [der udspran g af en meg et anerkendt og
serie s forskers arbe jde med en scien ce fictio n-bog] . Han havde i
mange ar arb ejdet med problematikk en , men var ikke meg et for at
publicere det af frygt for, at det
skulle virke usene sr. Det er klart,
det er sjov t at here baggrund en
for, at lige denne science fict ionbog har redder i forsk ningen og Iigefrem giver an led ning til , at et
nyt felt bliv er accept eret."

Krav o m at "s", lge" f orskn ingen
Flere af de eeldre forskere mener,
at d er er sket en forandring me d
den m ade, hvorpa viden skab en
skal begru nde sin e forskn ln gsspergsrna l, fordi der stilles nye poBUske krav til videnskaben .
Universiteterne h ar eend ret sig
meget, konstaterer ogsa Anne - en
seldre astrofysiker: ,,1dag er uni versiteterne mere som ska ter - vi
h er ikke lasng ere den akade miske
frihed, vi havde, da jeg kern til
unlversltetet . Dengang blev universite tet e pfattet som et ste d,
hvor forskning blev udfert for at
tilfredsstille den men nesk elige
ny sgerrighed. Nu bliver vi fortal t,

at hvt s Ikke vore s arbejde er forbu ndet med en praktisk anvendelse, kan vi ikke fa fond smidler til
de t, og sa be r vi opgive det. "
Lawren ce og Anne har, som flere af de zeldre fysikere, i deres daglige arbejde opl evet dette toregede
pres, og Lawrence men er, det far
konsekvenser for, hv orledes man
"scelger" naturvfdenskaben til en
sterre offen tlighed .
I dag arbejder Lawrenc e med et
ornrade, der er me rt besleegtet
rned , hvad der fzenged e ham ved
bam do mmen s Ittterere in spiratio nskilder, nemlig sin a prindelige
un dren over, am der er liv andre
sted er i unlverset . Den und ren er
han ikke ene a m . Forskning relateret til dett e spe rgsrnal er ved at
blive et stor t felt i fysikken . Det
geelder ikke mindst in den for den
amerikanske rumfa rtsorg an isation
NASA, der n u h ar sam officielt
mal at sa ge efte r llv andre steder i
universet, Hvordan skal man sA
forsta denne udvikling? Som flere
andre at de eeldre forsk ere i undersegels en kon stat erer Lawrence, at
i dag skal vid enskab begru ndes pA
andre mader end far, NAr grun dforskn ing og planetforskning begru nd es m ed, at man seger efter
spo r af Iiv pa andre plan eter, kan
de t skyldes, at vide ns kabens form al er ved at forandre stg. Hvor
fysik tidli gere var drevet af erken-

delse for crkendelsen s egen skyld,
synes vjd ens kaben i dag i h ejere
grad at skulle forh olde sig til et
pres fra de t omgivende sam fund .

Saqen efter ...
Spe rgsmalet er, hv orvidt den
skeerpede forsknings po lit iske styring ikke ogsa selv pavirkes af mediestremrn en. I hv ert fald syne s
om rade r af fysikvide ns kaben at
kunne legitimeres m ed begrundelser, der viser start sammenfa ld
med visse af de fantasier, vi finder
in de n for science fiction-ge n ren.
Fokus pol udforsknin gen af muligh ed for liv andre ste de r i rummet
kan ses som et aspekt af denn e
udviklin g. Er en offentlig fan tasiproduktion som science fictiongenren, med til at "s~lge " dele af
fysikvidenskaben pol en n y made blandt an de t, fordi science fiction
sam "Star Trek"-serien rummer et
"det-ku n n e-bIive-til-virkelighed "
eleme nt, hvor dele af fysikken sa
bliv er et af de praksisfelter, der arbejder pAo mrader, der vil kunn e
gere (de le af) fiktio ne n til virkeligh ed? Skal fysikken szelge sig pol
det store spergsmal: Er de r andre
sam a s de rud e?
Hvis man skal sege at beg ru nde
n aturvidenskaben i dag, er man
nedt til at ga mere d irekte til sagen og begrun de den i de t, der

egentlig er den en este acceptable
begrundelse for me nnesket nemlig mennesket og livet selv, siger Lawr ence : "F0r i tid en kunne
man sige: vi skal finde n oget olie,
sa vi kan fa varme i radi atorerne,
og vi skallave bedre tandh jul og
bedre elektronik . Sa vids te folk
godt, at vi forskede, for at vi alle
sam men kan opretholde livet.
Men nu er der en se gen tilbage til
det op rindelige, fordi varm e i radiatorerne kom mer af stg selv. I
dag skal vi forklare, hvorfor menne skeh eden ove rh ovedet er til.
l eg tror, de h ar tsenk t me get over
det i NASA, og de har sikkert h aft
nog en, cvcntuclt et reklamebureau, til at hj eelpe sig oven i
ke bet ."

I Cathrine Hasses projekt "ProximaIe udviklingszoner i fyslkvidenskaben" er det udgangspunktet, at man ved at
sp0rge til videnskebsmendenes forskn tnqsrneesslqe .Jlvshistcrier", kombin eret med nogle udvalgte parametre, kan
afdeekke nagre aspekter af de mange mul ige forandringsprocesser og belyse. hvcrdan videnskaben udvikler sig, og
hvordan vi ska l forsta denne prcces,

Med udgangspu nkt i 14 kvalitative,semistrukturerede interview pa fysikcm radet har det ve ret hensigten at finde
eksempler pa, hvilkedriven de kreefter der i forskernes
egen selvfcrstaelse f"rer til en forskerkarriere: hvilke
dramrne, hab, fantasier, store sp0rgsmal, adgang til
fondsmidler, forskn ingspolitiske tiltag, sociale kontakter
og tilfeeldiqheder der har fert den enkefte forsker netcp til
det konkrete projekt, han eller hun arbejder med i dag. De
, 4 forskere. syv meen d og syv kvinder, befinde r si9 pa vidt
forskellige stadier af deres ekademlske Iivsbane. Det har
betydning. hvilket land fcrske rne kommer fra - men for at
sjkre deres anonymltet i de abenhjertiqe interview har det
veeret nedvendiqt at srere deres nationaleoprindetse, Ii-

Afhrengighed
Som de t er velbekendt fra livshistori e-forskn lngen, rna ethvert udsagn ses i de n kontekst, det er
fremsat. Det er imidlert id lidt
vanskeligt i dette tilfrelde . Interviewene er foretaget pa fire fysikins titu tter i Sto rbritann ien og
Dan mark, uden at det her an gtYes, hv or forsk erne kommer fra.
Det ga r de t pa den ene sid e m uJigt at slere den enkelte forske rs
identitet, hvilket ellers ville veere
vanskeligt, da der er relativt fA
kvin dellge forskere pol fysfkorn ra-

gesom alit navne er opdigtede. DOl der er tale om et
.work-in-proqress" og et ret Iille materiale. trekkes j
denne artikel nogle eksempler frem sam tendenser pa,
hvadder, ud fra dette matertale. synes at forandre - eller
netop Ikke synes at forandre sig i fysikvidenskaben: 1) En
stigende pavirkning fra med ieindustrien 2) et voksende
leqitimaticnspres.
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det. og forskerne I evrlgt fortzeller
meget personligt om de res liv so m
fysikere. PAden anden side bety de r det , at aile sserltge engelske og
d an ske kultu rtrzek har m Attet elimineres fra materialet for ikke at
ge re d en en kelte forsk n ings livshiston e alt for genkendelig for andre. Den enkelte fo rskers individuelle og personligt tilrettelagte
fortzelling afspe jler ikke nedvendigvis kollektive tendenser - alligevel er der nogle Iselles tr sek, de r
gar pa tvers af, om forskerne
kommer fra Storbritan nien eller
Danrnark. Hvad der er trukket
frem her, er nogle af de fCEIles
treek, der har kunnet iden ti ficeres
i de danske og engelske forskeres
egne fortrelIinger om deres torhold til fysikvidenskaben.
Der syn es at veere en vis am bivalens mellem ud sagn om det
eg ede pres fra det offentlige, m ediepavlrkningj.videnskabens
salgsbe hov" og torskernes fast ho ldelse af at deres forskning grundlteggende er up avirk et af sada n ne
ud efrakommende stremninger.
Fo r den enkelte torsker fnrek om mer hans eIler hende s forskning
bade relevant. in teressant og
up avirket af uvidenskabelige faktorer - men i refleksioner over
forskningens foran drin gsp rocess er
kan forskerne udpege en rzekke
ornsteendlgheder, de r synes at
pavirke den generelle udvikling.
Pa de nne ene side an erkender forskern e en eget medtepavirknmg hvor science fictio n eksem pelvis
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fAr en m ere fremtrsedende placering i di sku ssioner pAfysikinstltutter. Samtid ig karakte riseres science ficti on som ren und erholdn ing - bad e for de stude ren de
(hvora f n ogle er kommende forskere) og de etable red e forsk ere.
Men kan forskningen i Ieengcen
forblive upa vir ket af m edi estrernninger ? Poi d en ene side an erkendes et eget p res for at legitim ere
fysikvidenskaben p An ye m Ader
ved bl.a. at sage efter liv ud en for
[orden. PAd en anden side stille r
den enkelte forsker ikke spe rgsm alstegn ved forrn alet med d en
forskntng, de selv udferer. Kan legitimation og begrundelser, d er
syncs at here til i en polttisk-ekonornisk debat , helt adskilles fra vide nskabens udevelse? Der synes
at veere et m ellemrum Mellem de
drivkrsefter, der udvikler torskningen gen erelt og for den en kelte
forsk er.
Da der er tale a m et en dn u ret
ubearbejdet materiale, rejser det
flere spe rgsmal en d det besvarer.
Samtidig er der i materialet ogsa
omrader, det ikke er muligt at gA i
detaljer med her, hvor videnskaben ikke synes at veere i torandring - eksem pelvis pa kensornradet . Under aIle oms tren digh eder
kan vi ud fra forskernes egne beretninger fAen fomemmelse at
h vor komplekse de forhoJd er, der
styrer videnskaben, og at d en vide nsk abelige selvfocstAelse om , at
man som forsker arbejder helt
uafluengigt at om verde ne n, af

drernrne, hab, ambiti oner, politiske malseetntnger og soci ale relationer ikke nadvendigvts helt lader
stg oprelh olde .
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