
.... I 1J V·' 4 *'+ CIS ..,,.� 

Kulturchef: Karin Olsson. Biträdande kulturchef: Jens Liljestrand. På nätet: Expressen.se/kultur 
Adress: Expressen Kultur, 105 16 Stockholm. Tel: 08-738 30 00. E-post: kulturen@expressen.se 

li•];�itJ,tOOiij:jiJIJ·iilfl•fl1I 

Nils Funcke skrev på 
Expressens kultur-
siaa att Asa Wikforss 
ger uttryck för er 
auktoritär syn på 
kunskap i boken 
'�lternativa fakta". 

u svara, sa Wik
forss på kritiken att 
hon inte vill ta 
debatten. 

Nils Funcke hävdar.att jag i min bok 
"Alternativa fakta" framstår som mot
ståndare till debatt och att jag ger 
uttryck för en auktoritär syn på kun
skap och diskussion (Expressen 3/2). 
Eftersom jag ägnar halva min vakna tid 
åt just debatt kommer anklagelsen en 
smula överraskande, men jag tar gärna 
tillfället i akt att berätta vad jag faktiskt 
säger i min bok om debattens roll för 
kunskapen. 

Som Funcke mycket riktigt noterar 
säger jag uttryckligen att man ska ta alla 
debatter och att debatter behövs för att 
de gör det möjligt att offentligt granska 
argument (se s. 252). Jag noterar dock 
att grundvillkoren för en debatt bör vara 
uppfyllda, särskilt när det gäller debatter 
i radio och tv: Det ska finnas rimligt tvi
vel i frågan och deltagarna måste ha till
räckligt med kunskap i ämnet och vara 
villiga att diskutera relevanta argument 
för och emot. 

Varför det? Därför att det annars finns 
en risk att man skapar så kallade fal-· 
ska balanser, där själva det faktum att 
man arrangerar en debatt felaktigt ger 
intrycket av att det finns två lika rimliga 
sidor. Det vore till exempel inte en god 
ide att ha en debatt på bästa sändnings
tid om huruvida Förintelsen ägde nim. 
Det är heller inte en god ide att låta en 
smittskyddsforskare debattera med en 
orolig förälder (vilket Studio Ett gjorde i 

AUKTORITET. Att lita på elektricitetsexpertisen hos en elektriker är inte att ha en 
auktoritär syn på kunskap, menar Åsa Wikforss. Foto: JOHAN ADELGREN 

ett hårt kritiserat programinslag). 
De "ideologiska härförare" och "poli

tiska bondfångare" som Funcke nämner 
gynnas bara av att denna typ av falska 
balanser lyfts fram i offentligheten. 

Märk väl att jag diskuterar just debat
ter på radio och tv när 

tionslag om den inte fick ifrågasättas. 
Detta håller jag givetvis med om. Fak

tum är att en central tes i min bok är just 
att vi behöver debatt och granskning om 
kunskapen ska komma fram. Det som 
kännetecknar de vetenskapliga insti
tutionerna är att de är uppbyggda runt 

jag säger detta. Jag häv
dar självklart inte att 
dessa frågor inte under 
några omständigheter bör 
debatteras. Jag föresprå
kar inte heller några som 
helst statliga regler mot 
dåliga debatter (det vore 
att på ett problematiskt 
sätt begränsa yttrandefri
heten). 

'' Faktum lr att 
an central tes 

I min bok lr Just att 
vi behlver debatt 
och granskning om 
kunskapen ska 
llommatr-. 

dessa ideer: man använder 
sig av olika typer av inter
granskande mekanismer 
för att motverka fördomar 
och upptäcka fel och det 
finns inga teser som är så 
etablerade att de inte kan 
komma att ifrågasättas. 
Men skälet till att de veten
skapliga institutionerna 
fungerar så väl är just att 

Funcke betonar att det inte finns 
någon fråga som är slutgiltigt avgjord 
och hänvisar till Milis ide att vi inte 
skulle hysa tilltro till Newtons gravita-

man har att förhålla sig till vetenskaplig 
metod och giltig argumentation. 

Jag är inte helt säker på vad det inne
bär att ha en auktoritär syn på kun
skap. Om jag hävdar att man ska lita på 

Åsa Wikforss är professor i filosofi vid Stock
holms universitet och ledamot av Svenska 
Akademien. Foto:TT 

sin elektriker, därför att denne kan mer 
än man själv när det gäller elektricitet, 
har jag då gett uttryck för en auktoritär 
syn på kunskap? Poängen i min bok är 
hursomhelst att den mänskliga kunska
pen är ett gemensamt bygge och att vi 
måste lita på andra människor för att få 
kunskap om vår omvärld. Jag förklarar 
också varför tillit till forskare och exper
ter är något helt annat än auktoritetstro 
(se s. 235). 

Slutligen så Funckes påstående att jag 
är ovillig att ta debatter. Skälet ska vara 
att jag, när jag fick mothugg vad gäller 
min kritik av den pedagogiska teori som 
kallas för konstruktivism, hävdat att det 
inte fanns någon argumentation i debatt
artikeln. Det bör då noteras att jag i ett 
svar i SvD (21/12-2019) bemötte ankla
gelserna i artikeln och samtidigt beto
nade att de pedagogiska forskarna borde 
ta den vetenskapliga evidensen mot kon
struktivismen på allvar. 

Funcke säger återigen att jag ger 
uttryck för auktoritetstro när jag hänvi
sar till forskningen. Menar han på allvar 
att vi inte ska bry oss om vetenskaplig 
evidens? Gäller detta i så fall bara peda
gogiken eller all forskning-klimatforsk
ning, partikelfysik och cancerforskning? 

Åsa Wikforss 
kulturen@expressen.se 

Åsa Wikforss är professor i filosofi vid 
Stockholms universitet och ledamot av Svenska Akademien. 

Nattsvart trist 
.Att van 1jinare åt skammen.· 
terrorn och slakten en sak. 
Men att dessutom begära Natt. 

L\'Rlll Till spruckna kön och spindel- . nµmnen av egen fri vilja? Att 
väv på brösten, i blodiga kni: · vara hans hynda i en värld där

och grund för vår överlevnad. 
Läsupplevelsen är konkret som 
en järnspade med trähahdtag. 
Smaka på den här: 

INID.I STUNDIEIII 
Nattmannen 
N111'1119dtl. 59 s. 

hlren ir ltlrgiltt& djävu-
len ond, the Bogeyman har ett 
ärende, skammen äger sin vilja 
och rackaren och bQdeJn gör 
detför pengar. Men Nattman
nen, som i Ingela Strandsbergs
nya d1ktsamllng är alla dessa 
och ändå ingen av dem, ja vad 
f'år han ut av det? Brännvin och 
dålig andedräkt? Desto vidri
gare. Poeter bundna till platser 
dyker stundom upp som frågor 
i SVT:s "-På spåret" 10 poäng:. 

vars hemvist, där dundrande dödiodda stoppas med.jord och
tradare blåser myrar �h männ- vita vallmoblom.mor är horor 
iskortörbi? Nåja, Strandberg · "itörligvind" .. Nattmannen är 
har med lyrisk konsekvens ingen yttre verksamhet, ball$ ·
klätt sitt Hal- . ----------- hjärta är barn-
land till Hal- DanJ I iiljn filur• domens, så det
loween. Den ' -..lelr .•. ----:1-L ftD...., Na. 

finns inget UPP, 
här gången •••- ......... _. ..-•• -... höjt lugn att 
är landskapet ldir birdare 111N åren. möta honom
mer det inres. med. bara för. 
Natt.mannen koras till "uselhe- hoppningen om "Att vara en
tens mästare". Att vara hans gdt(i I att aldrig överlämnas?'. 
tjänare.är "q,tt värua sig V#d Flera motiv genom åren gn 
lukten I Av de. dikJa I Deras fat� igen, men bär bryter Strand-
tigdom Deras sjukdomar I Av berg, med en obehaglig exis- · 
de levande I Deras träck Deras tentiell botten, fram u.slighe

ten som en del i vår �vlan 

' 

S}ä1vmörd4rna 
· bär vi med extra värdiphet

Kropparna är lätta

Min leda upphör
när jag lyfter dem

De får mig att tro
att jag bär pd sanningen

Det här är·det hårdaste jag
har läst på ett decennium. En 
ohygglig tröst i förlig vind. 

DoielSDIII 
klllfunin@expressen.sa 
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