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Forord 
Naturvitenskap, dannelse og kompetanse 

Svein Sjøberg


Naturvitenskapen er ikke lenger hva den var. Dens status som historiens hel-
teskikkelse er bleknet. I dag er naturviteren og teknologen mer en skurk enn 
en helt. Og naturvitenskapens rolle som en radikal kjetter er erstattet med et 
bilde av vitenskapen som en servil tjener for det bestående samfunn. Før til-
trakk naturvitenskapen seg de fremste blant de unge, de mest begavede av de 
unge hjerner. I dag svikter rekrutteringen, og man må nok innrømme at det 
ikke alltid er de aller fremste begavelser som søker til studier av naturvitens-
kap og teknologi. Man må også med beklagelse innrømme at naturvitenska-
pene ikke regnes med i den allmenne dannelse. Man kan utmerket godt koket-
tere med sin uvitenhet i slike fag, uten å miste ansikt. Hva har gått feil? Og hva 
kan vi gjøre med dette? Slike spørsmål ble stilt under lupen i DCN’s priskon-
kurranse, der jeg hadde gleden av å lede juryen. Det ble en lærerik affære, for 
bidragene var mange og gode. Det lover bra for en videre debatt. De mange 
konkrete forslagene viser også veier man kan gå for å finne ut av labyrinten. 
Her kan jeg bare bidra til å male et bakgrunnsteppe. 

Naturvitenskapens tiltrekning? 

La oss starte med en optimistisk tone, la oss først se på hva som kan fascinere 
de unge ved naturvitenskapen. Hva er det som kan tenne interessen? Noen 
elever drives av nysgjerrighet, de vil se sammenhenger, de søker forklaringer, 
de er fascinert av det å stille spørsmål og søke svar gjennom egne undersøkel-
ser og ved en kritisk tilnærming. Denne drivkraften ligger jo nær opp til natur-
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vitenskapens idealer og selvbilde, det er slike egenskaper som er viktige i 
forskning og innovativ industri. Men fanger og tenner vi slike ungdommer 
med dagens skole og utdanning? Er det slik de unge møter naturvitenskapen 
i sin skole og sine studier? Neppe – eller kanskje tvert i mot! Få fag er så pre-
get av ‘riktige svar’ som naturfagene. I skole og i studier dreier disse fagene seg 
ofte om en sosialisering til å akseptere faglig autoritet – ikke til å tvile på den. 
Sjelden er det rom til egne undersøkelser, sjelden er det rom for kritikk, tvil 
og skepsis. Filosofiske funderinger og historiske eksempler er i beste fall anek-
dotisk ‘krydder’, i verste fall uønsket utenomsnakk. Studenter med slike idea-
ler og forhåpninger blir sjelden tent av sine møter med naturfagene i skole og 
høyere utdanning. Store naturvitere har ofte bekjent: “Jeg valgte vitenskapen 
til tross for undervisningen – ikke på grunn av den!” 

Vitenskapens idealer – forbilde eller problem? 

Andre trekkes til naturvitenskapen ut fra dens verdier og idealer. De har sett på 
naturvitenskapen som fornuftens kamp mot overtro og myter. De har sett på 
forskerne som antiautoritære og modige, som kjettere som har våget å avsløre 
fordommer og overtro. For dem har vitenskapen blitt oppfattet som en fri-
gjørende kraft, forskerne som fanebærere på de undertryktes side. 

Og slik var det kanskje en gang: Vitenskapens dristige tanker utfordret 
makt og autoritet, enten makten var verdslig eller åndelig. Mange måtte til og 
med lide for sine kjetterske ideer. Giordano Bruno ble brent på bålet, Galileo 
Galilei fikk føle pavekirkens vrede. 

Og forskerne framskaffet kunnskaper som ble tatt i bruk for å gi folk et 
bedre liv. Mitt eget land, Norge, kan være et typisk eksempel. En utkrok i 
Europa, som ble løftet ut av mørke og fattigdom med vitenskapen og tekno-
logiens hjelp: Elektrisiteten som ble laget av energien våre fossefall, industri-
en som ble grunnlagt ved å lage kunstgjødsel av luftens nitrogen, den norske 
velstanden ble bygd av vann og luft – rett og slett et vitenskapens under som 
får Bibelens beretning om vann som blir til vin til å virke triviell. 

Forfattere og kunstnere hyllet vitenskap og teknologi, de bestselgende 
bøker hadde titler som “Med ingeniør Knut Berg på nye eventyr.” Viten-
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skapen var sannhetens kamp mot overtroen, ingeniøren var helten i eventyret. 
Slike boktitler preger ikke dagens bestselgerlister. Og dette heroiske bildet av 
naturvitenskapen er det ikke mange som har i dag. Få unge søker til naturvi-
tenskapen fordi den oppfattes som en kompromissløs fanebærer for kunnskap, 
sannhet og rettferdighet. Vitenskapen har for lengst mistet sin uskyld og sin 
glorie. Først i Hiroshima, senere på utallige slagmarker og i det daglige liv. I 
dag blir omtrent all verdens elendighet hengt rundt halsen på vitenskapen og 
teknologien. Med rette eller urette. Forurensningen, rovdriften på ressurse-
ne, degraderingen av miljøet. 

Og heller ikke vitenskapens idealer fortoner seg like heroiske for alle. De 
kan også fortone seg som en fremmed kultur, som en måte å nærme seg ver-
den på som rett og slett er både frastøtende og uønsket. For noen mennesker 
framstår ikke de vitenskapelige verdiene og idealene som dyder – de er defek-
ter. For å se det må vi gå litt i detalj. La oss se på noen typiske trekk ved en 
vitenskapelig tilnærming til verden på en slik måte at man kan ane problemet. 
Med vilje setter vi saken noe på spissen. 

Naturvitenskap skiller seg på mange måter fra dagligdags fornuft, såkalt 
‘sunn fornuft’. En nobelprisvinner har sagt “I tried to understand ... but com-
mon sense kept coming in my way”. Man kan kanskje spissformulere det hele 
med å si at omtrent alle framskritt i vitenskapen har bestått i at man har over-
skredet sunn fornuft – og at vitenskapen eksisterer til tross for sunn fornuft. 

Sentralt i en vitenskapelig kultur er at man alltid vil søke å forklare alle 
fenomener. Albert Einstein sier det slik: “For fysikere er det en besettelse å 
forklare alt”. Kanskje er dette riktig, men vanlig er det nok ikke, folk flest har 
stort sett ikke noen slik besettelse! Dessuten er en ‘forklaring’ i vitenskapen 
noe annet enn det folk flest regner som forklaringer i det daglige. I dagliglivet 
regnes det ofte som en forklaring når man kan sammenlikne med noe som 
kjent, noe som likner. Et annet eksempel på noe tilsvarende. Men i vitenska-
pen er ikke et annet eksempel noen ‘forklaring’. En forklaring i vitenskapen er 
det bare hvis man kan henvise til en slags lovmessighet, et prinsipp eller en 
teori. I dagliglivet begrunner vi sjelden det vi sier ved å henvise til universelle 
prinsipper og teorier – og de som gjør det blir nok oppfattet som noe spesiel-
le – for å si det slik. 
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I vitenskapen argumenterer man, og det gjør man også i dagliglivet. Men 
det som teller som argument eller ‘bevis’ i den daglige samtalen er ofte noe helt 
annet enn det som teller i vitenskapen. I naturvitenskapen kan man ikke 
komme med anekdoter og personlige opplevelser, eller si at man ‘føler’ det slik 
eller slik. I vitenskapen teller ‘tørre’ tall, målinger, statistiske sannsynligheter, 
eksperimenter som kan sjekkes og etterprøves osv. Når man for eksempel 
snakker om fare forbundet med røyking, kan de fleste finne et eksempel på at 
en bekjent har levd til 90 år, og røkt hver dag, mens en annen bekjent døde av 
lungekreft i ung alder – uten å ha tatt et drag av en sigarett! I daglig samtale 
kan slikt telle som ‘bevis’, mens store helseundersøkelser med hundre tusen 
deltakere kan avvises ‘fordi de ikke stemmer med mine erfaringer.’ Slikt vet de 
som selger helsekurer og mirakelmedisiner. De vet at én personlig beretning 
om helbredelse for folk flest er bedre enn hundre vitenskapelige argumenter. 
Vi kan identifisere oss med en enkeltskjebne eller et slags vitnesbyrd – men 
ikke med et statistisk signifikant resultat! 

I dagliglivet er vi opptatt av å beskrive verden slik den umiddelbart for-
toner seg for oss. Det er stort sett livet her på jorda, en verden med friksjon, 
med luft, med tyngde osv. Vitenskapen beskriver derimot en idealisert virke-
lighet. Ofte må forskerne isolere fenomenet i egne laboratorier for å studere 
dem. Det betyr i praksis at vitenskapen ofte dreier seg om en helt abstrakt ver-
den, en verden som på sett og vis ikke eksisterer. Det er bare i vitenskapen at 
en ting som beveger seg forsetter i en uendelig rettlinjet bevegelse. I dagligli-
vet faller ting til jorda, og ingen kjerrer ruller i det uendelige. Det er bare i 
vitenskapen at energien alltid er bevart – slik vi lærer i skolens fysikk. I den vir-
kelige verden kan det i alle fall virke som om vi bruker energien. Ja – vi må jo 
til og med betale for ‘energiforbruk’. Eksemplene er utallige på at folkelige 
forklaringer og hverdagslige forestillinger nærmest virker mer troverdige enn 
de rent vitenskapelige. 

Med ordbruken er det likedan, vitenskapen fungerer annerledes enn i det 
daglige liv. Vitenskapen trenger presisjon og klare definisjoner av begreper – 
i dagliglivet sklir vi greit fram og tilbake mellom ulike betydninger – avhen-
gig av situasjon og tema. I dagliglivet bruker vi ord som ‘kraft’, ‘varme’, ‘ener-
gi’ i tusen-og-én betydninger – i vitenskapen bare i én. Den som i det daglige 
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liv tviholder på de vitenskapelige forklaringer og på vitenskapelig presisjon i 
bruk av ord har store muligheter for å dumme seg ut, og store muligheter for 
å falle utenfor – også rent sosialt. 

Det siste bringer oss til å se på det vi kan kalle vitenskapens idealer eller 
verdier, der kollisjonen mellom vitenskap og folkelige verdier kan bli enda 
tydeligere. 

Naturvitenskapens idealer? 

I naturvitenskapen dyrker man fornuften og den rasjonelle argumentasjon. 
Følelser hører ikke hjemme i en vitenskapelig argumentasjon. Kanskje har de 
en plass som inspirasjon og motivasjon når forskeren jobber – men aldri når 
de skriver om sine funn og sine teorier. 

Likedan oppfattes det i vitenskapen som et ideal at man holder avstand til 
det problem man undersøker. Personlig distanse og ikke-involvering er klare 
idealer. Og den kunnskapen man søker å etablere skal i størst mulig grad være 
av teoretisk, universell og abstrakt karakter. Selve målet for kunnskapsutviklin-
gen i vitenskapen er at den skal være hevet over det spesielle og konkrete. Og 
alle vitenskapelige forklaringer bør være systematiske, prinsipielle og konsi-
stente. Alle brikker må passe, ingen må mangle, og ingen må være til overs. 
Vitenskapen kan ikke tolerere selvmotsigelser eller avvik fra lover og regler. I 
det daglige kan vi lett skifte perspektiv, ofte er det faktisk påkrevet for ikke å 
være helt rigid. Vitenskapen er rigid. 

Videre prøver man i vitenskapen å styre unna enhver antydning av noe 
overnaturlig, okkult eller mystisk. Målet er nærmest å fjerne dogmer, myter 
og mystikk, i vitenskapens og rasjonalitetens verden og det er ikke noe plass 
for guder, engler, sjamaner, healere eller ånder. 

I vitenskapen er det heller ingen plass for anekdoter, personlige beret-
ninger, selvopplevde historier og innlevelse. I vitenskapen stiller man strenge 
krav til empirisk belegg, man spør alltid om evidens eller ‘bevis’ for en påstand 
eller en hypotese. Og andre skal kunne gå deg etter i sømmene – for å kunne 
se om du har rett i det du påstår. 

En forutsetning for vitenskapen er også at man har en oppfatning om at 
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verden i alle fall i prinsipp er lovmessig og ikke kaotisk, og at verden kan for-
stås – selv om det ikke alltid er enkelt. Albert Einstein sa det slik: “Det mest 
uforståelige med verden er at den faktisk kan forstås.” 

I vitenskapen skiller man klart mellom seg selv som person og den ytre 
verden. Mange filosofer hevder at dette skillet er en av de viktigste forutset-
ningene for å kunne utvikle en vitenskapelig forståelse. En viss distanse mel-
lom seg selv og resten av verden er nødvendig for å kunne betrakte den viten-
skapelig. 

I vitenskapen nytter det ikke å løse alle problemer på en gang – en form 
for oppdeling er nødvendig. Derfor søker man å bryte ned det kompliserte til 
mindre deler, som så kan forstås hver for seg. Dette kalles en analytisk meto-
de. Man kan også si at den er reduksjonistisk. Selvsagt blir det viktig å sette 
delene sammen til en helhet igjen, men en konsekvens av dagens høyt spesia-
liserte vitenskap er at svært mange forskere bare er opptatt av del-problemer. 

Som sagt. Denne kjappe beskrivelsen av naturvitenskapens idealer er satt 
noe på spissen. Men i hovedsak vil naturvitenskap være preget av slike idealer. 
Og som man lett kan forstå: Ikke alle føler at dette er spesielt tiltalende. De 
fleste vil si at folk som i det daglige er sånn som her beskrevet er aldeles ufyse-
lige, umenneskelige og harde. 

Mange vil at ikke alt i verden skal kunne forklares og forstås, de vil ha 
plass til både undere og guder, de vil ha nærhet og ikke distanse. Selv en nobel-
prisvinner i medisin reagerte mot det som kan forstås som vitenskapens 
reduksjon av tilværelsen. Han sa: “Å si at mennesket består av grunnstoffer og 
kjemiske forbindelser er en tilfredsstillende beskrivelse bare for de som har 
tenkt å bruke mennesket som kunstgjødsel.” En kjent forfatter har sagt “Man 
dissekerer nattergalen – for å finne hemmeligheten bak dens sang.”. Man mer 
enn aner en avsky mot at vitenskapen skal ha monopol på å beskrive verden – 
og til å fjerne, overse eller overkjøre andre og viktige dimensjoner.  

En del av de idealer som her er beskrevet kan også kalles moderne. 
Idealene som respekt for empiri og evidens og en tro på at man gjennom rasjo-
nalitet og argumentasjon kan komme fram til sannhet, står sentralt i vitenska-
pen. De er også sentrale i de idealene som ligger bak vårt demokrati og det 
sosiologer omtaler som ‘det moderne’. Men kanskje lever vi ikke i en slik tid 
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lenger? Vår tid kalles også for ‘post-moderne’. For noen betyr dette at det rett 
og slett ikke finnes noen Sannhet med stor S. Mange våger ikke å bruke orde 
som sannhet uten å sette det i gåseøyne, eller skrive: Den såkalte ‘sannheten’ 
om den såkalte ‘virkeligheten’. I et slikt intellektuelt klima blir naturvitenska-
pen en taper i kampen om de unges sinn. For vitenskapen sier, ofte uten reser-
vasjoner, at de søker sannhet. I den postmoderne bevissthet finnes det ikke én 
sannhet, men mange (eller ingen!). Det fines ikke én stor fortelling om ver-
den, men mange konkurrerende, og alle er like ‘sanne’, ingen kan gjøre krav 
på å vite mer enn andre. I en slik verden fortoner fysikerens Theory of Every-
thing seg som absurd. Den er i alle fall lite tidsriktig. 

Prisoppgavene 

Flere av prisoppgavene reiser kritikk mot dagens naturfaglige studier, både i 
skole og i høyere utdannelse. De hevder at studiene gir svakt grunnlag for 
refleksjon og søking etter ‘mening’. Alt for ofte fortoner fagene seg som en 
slags indoktrinering i vitenskapens etablerte sannheter. Mens vitenskapens 
idealer maner til kritikk og skepsis, blir studiene ofte preget av at man må 
akseptere vitenskapens autoritet. Man lærer mye om vitenskapens produkter, 
mindre om vitenskapens prosesser og metoder, og enda mindre om vitenska-
pens rolle i en historisk, filosofisk og samfunnsmessig sammenheng. Og bare 
sjelden tar studiene opp den kritikk som ofte reises mot naturvitenskap og tek-
nologi fra ulikt hold. Derfor kommer selv de nye naturviterne ut i verden som 
både blåøyde og enøyde. Ofte er de ute av stand til å delta i dagens debatter 
rundt bruk og misbruk av vitenskapen, og rundt vitenskapens muligheter og 
dens begrensninger. 

Flere av besvarelsene utdyper de perspektiver som her bare er overflatisk 
nevnt. De to vinnerne av første pris, Rie Popp Troelsen og Tom Børsen Han-
sen, gir på hver sin måte en samfunnsmessig analyse, der naturvitenskapens 
utfordringer sees i et historisk og sosiologisk perspektiv. Deres diskusjoner er 
solid forankret i moderne tenkeres analyser av dagens samfunn. Begge to gir 
også en del anbefalinger for hvordan man kan gjøre dagens undervisning 
bedre. Det gjør også vinnerne av tredje pris, Elin Winther og Kristian Hvidt-
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