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Input 

Videnskab og teknologi spiller en stadig mere betydningsfuld rolle i det sarntidi- 
ge samfund. Som dette samfunds teoretikere vedholdende har papeget. Og som 
de labels, de har fors~gt  at pahzfte det, allerede udtrykker: 'Videnssamfundet', 
'teknologisamfundet', 'computersamfundet', 'informationssamfundet' etc. I f ~ l -  
ge Daniel Bel1 - en af de mere indflydelsesrige af disse teoretikere - har viden, 
og her specielt teoretisk videnskabelig viden, saledes allerede etableret sig som 
den p r i m ~ r e  drivkraft, den afgorende 'strategiske ressource' i, hvad han benzv- 
ner, det 'post-industrielle' samfund. Ligesom en ny 'intellektuel teknologi', 
computerteknologien, har sat sig igennem som samfundets dominerende basis- 
teknologi. Videnskaben og computerteknologien har dermed pil dramatisk vis 
placeret sig i centret for en ny samfundsmzssig dynamik. 

Men hvis videnskab og computerteknologi pil denne made har faet en mar- 
kant samfundsmaxsig betydning. Hvad betyder videnskaben og teknologien da 
for samfundet? Hvilken mening skabes der af videnskaben og teknologien i kul- 
turen? Hvad er videnskabens og teknologiens kulturelle mening? Et passende 
sted at rette disse sporgsmal er mod tv. Fordi tv er den samtidige kulturs mest 
udbredte og populzre medie. Og fordi tv er det medie, der mere end noget andet 
setter dagsordenen for den offentlige debat, 'den offentlige mening' - de fd les  
kulturelle betydninger. 

SI1 der&: Hvordan reprxsenleres videnskab og teknologi ph tv? Hvordan 
skaber fjernsynet mening af videnskaben? Hvordan konstmeres teknologien pil 
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skærmen? Hvilken rolle spiller den? - Det er denne akse af sporgsmal, om hvil- 
ken dette dobbeltessay drejer sig.' 

Ifolge Lievrouw kan videnskabelig praksis og kommunikation anskues som 
en tre-fase-model af: konceptualisering, dokumentation og popularisering. I 
konceptualiseringsfasen skabes og udvikles de videnskabelige ideer inden for en 
forholdsvis lille lukket gruppe af videnskabsfolk. Kommunikationen har her til 
formal at fremlægge, teste og udvikle ideerne inden for den nzrmeste kreds af 
faglige kontakter: At skabe fælles mening af det givne genstandsfelt i den viden- 
skabelige mikrokultur. I dokumentationsfasen bliver de ideer, der er udviklet i 
konceptualiseringsfasen, prasenteret og diskuteret i en s t~ r r e  Aben gruppe af vi- 
denskabsfolk. Kommunikationens funktion er her at teste og vurdere de viden- 
skabelige ideer i officielle og institutionaliserede fora: Gennem sociale forhand- 
linger at skabe fælles konsensuel mening af det givne genstandsomrade inden 
for - ideelt set - 'det videnskabelige samfund'. Endelig i populariseringsfasen 
kan ideer, der er udviklet i konceptualiseringsfasen og videnskabeligt accepteret 
i dokumentationsfasen, forsoges formidlet til et bredere publikum uden for det 
videnskabelige samfund. Her vil kommunikationens formal pr imat  være at ud- 
brede den videnskabelige viden til den bredere kultur: Samfundsmæssigt at ska- 
be (videnskabelig) mening af den givne del af verden. Og i denne sidste fase 
spiller medier som tv naturligvis en betydningsfuld rolle. 

Lievrouws tre-fase-model er naturligvis ingen naturlov. Maske ikke engang 
en videnskabelig lov. I hvert fald gives der en del empiriske undtagelser fra mo- 
dellens regelmæssige forlob. Dels nar langt storsteparten af de videnskabelige 
opdagelser aldrig frem til populariseringsfasen. Men pendler - uegnede til popu- 
larisering og uinteressante for det brede publikum - i et sluttet kredslob mellem 
konceptualisering og dokumentation. Og dels kan rzkkefolgen af de tre faser i 
enkelte tilfzlde a f ~ i g e . ~  Hvad Lievrouws fase-model imidlertid kan tjene til i 
denne sammenhæng, er at præcisere, at det udelukkende er videnskabelig kom- 
munikation inden for den sidste fase - populariseringsfasen - der her er genstand 
for interesse. Og herunder igen udelukkende den popularisering, der foregar via 
tv. 

Og det er langt fra - som det maske umiddelbart kunne forekomme - en mar- 
ginal problemstilling. Tvatimod viser den sig at være overordentlig central og 
befydningsfuld. Og det p3 mindst tre mader. For det f@rste: Som bade Gerbner et 
al., Gardner & Young og Silverstone peger pa, har langt den overvejende del af 
denalmene befoikning ikke nogen umiddelbar erfaring med videnskab: udforer 
ikke selv videnskabelig praksis, har ikke adgang til de institutioner, hvor viden- 
skaben bedrives, læser ikke den videnskabelige litteratur. Viden om og erfarin- 
ger med videnskab kommer næsten udelukkende fra massemedier som tv. »Tv 
er 'grossist'-led for de fleste billeder, inklusive billederne af science« (:44), skri- 
ver Gerbner et al. Og Gardner & Young strammer argumentationen: »For det 
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meste af den almene befolkning bliver 'science' konstrueret gennem tv's viden- 
skabelige programmer ... I den almene forstaelse af betydningen af begrebet 
'science' giver det derfor kun ringe mening at tale om en selvstændig samling af 
viden og et sz t  af praksiser adskilt fra denne reprzsentation. Tv er silledes den 
primzre bzrer af den sociale betydning af 'science'« (:171). Den almene kultu- 
relle forstilelse af videnskab er saledes langt hen identisk med tv's reprzsenta- 
tioner af samme. Hvorfor - som Silverstone konkluderer - »tv's behandling af 
videnskab ... maske kan vzre lige sa vigtig som videnskaben selv« (:378). Og i 
et samfund, der - som Bel1 beskriver det - fundamentalt baserer sig pil viden- 
skab, bliver dens reprzsentationer pA tv selvklart ekstra betydningsfulde. 

For det andet er tv-reprzsentationer af videnskab og teknologi ikke blot og 
bart transmissioner af objektivt givne videnskabelige bestrzbelser og teknolo- 
giske bedrifter. Men tv har ogsa som »den primzre bzrer af den sociale betyd- 
ning af 'science'« - som Gardner og Young fortsztter - »virkelig substantielle 
effekter inden for vores samfund« (:171). PA den ene side har tv-populanserin- 
gen af videnskab afgorende betydning i den fortlobende kulturelle forhandling 
om, hvordan verden ser ud: I form af udbredelsen af bestemte videnskabelige 
vidensformer og verdensbilleder til ogsA at blive almene kulturelle forestillinger, 
hvormed der i det daglige skabes mening af verden. Forestillinger, som derved i 
samme bevzgelse naturligvis fortrznger herskende mytologiske, common sen- 
se-agtige eller anakronistisk-videnskabelige ditto. Hvor den reelle effekt konkret 
kan males i f.eks.: forandringer i social adfzrd (: zndnnger i spise-, drikke- og 
ryge-vaner); indtrzngningen af nye videnskabelige eller tekniske termer i den 
populzre diskurs (: 'kaos', 'fraktaler', 'kunstig intelligens', 'neurale netvzrk'); 
fremkomsten af nye kulturelle normer, forestillinger og verdensbilleder; etc. PA 
den anden side skaber tv-populariseringen omvendt og i samme bevzgelse kul- 
turel mening af videnskaben selv. Og er dermed med til at understotte videnska- 
bens samfundsmzssige position, legitimitet og pnvilegenng. Hvor den reelle ef- 
fekt kan males i den almene kulturelle accept af og dermed konkrete okonomi- 
ske, sociale og juridiske stotte til viden~kaben.~ Begge disse aspekter er selvfol- 
gelig szrlig centrale i et såkaldt 'videns-' eller 'teknologisamfund'. 

Og endelig -for det tredie - optager reprzsentationer af videnskab og tekno- 
logi faktisk i sig selv en overraskende stor del af skzrmfladen. En kvantitativt 
anlagt undersogelse af forekomsten af »science and technology themesc pil ame- 
rikansk tv, som Gerbner et al. gennemforte i 1981, viste saledes, at for den gen- 
nemsnitlige tv-seer »omfatter mindst en time af hver hverdagsaftens tv-kigning 
programmer, som involverer science«. Hvorpa der konkluderes: »Ingen anden 
kulturel eller uddamelsesmzssig kilde kan tilnzrmelsesvis przsentere en frem- 
visning af en sadan storrelsesorden« (:41). Selv om de amerikanske tal her nzp- 
pe er dzkkende for europzisk eller dansk tv, og selv om denne type af kvantita- 
tive undersØgelser ofte kan problematiseres, sA angiver tallene dog, at videnskab 
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