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Godt 450 år før vores tidsregning begik matematikeren Hippasos en stor fejl.

Han afslørede den regelmæssige trekants proportioner for byens almindelige

borgere i byen Metapontum i det sydlige Italien. Det kom til at koste ham dyrt,

fordi det var en viden, der blev opfattet som en af det pythagoræiske broderskabs

dybeste hemmeligheder. Pythagoræerne er det nærmeste, vi kommer på et

videnskabens samfund i antikken. Inspireret af deres store læremester Pythago-

ras udforskede de verden på helt nye måder gennem matematikkens abstrakte

prismer. De fandt frem til mange af de grundlæggende elementer i den fremspi-

rende geometriske videnskab, men var altså ikke af den opfattelse, at læren om

retvinklede trekanter og pentagoner burde komme almenheden til gode. Som

straf for sin åbenmundethed blev Hippasos lagt levende i en sæk og sænket i

havet af pythagoræerne. 

Op gennem verdenshistorien finder vi talrige eksempler på, at teknologisk

viden holdes hemmelig. I middelalderens håndværker-lav blev viden om alt fra

garvning af skind til optiske linser til brug for malerkunst holdt hemmelige for 

offentligheden. Det var lavenes eksistensberettigelse, at deres specialviden 

netop ikke var alment tilgængelig. Den hemmelige viden skulle overleveres (ofte

rituelt) fra erfarne medlemmer til novicer, der måtte sværge på aldrig at afsløre

hemmeligheden. 

I dag har videnskabens udøvere ligefrem pligt til at formidle deres viden, hvis

de er ansat på et universitet. I den nye danske universitetslov finder vi allerede i

den anden paragraf om universiteters formål følgende formuleringer: ’Universi-

tetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst,

velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central videns- og kul-

turbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende

samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat’ (Uni-

versitetsloven paragraf 2, stk. 3). Pythagoræerne så den hemmelige viden som

selve kernen i deres sammenhold. I dag skal forskere legitimere deres forskning

ved at bringe den ud i det offentlige rum. Det er en både demokratisk og sund

tanke. Vi har en aldeles rimelig pligt til at bidrage til samfundets udvikling ved at

bringe vores viden i omløb uden for de snævre universitære forskerkredse. Det

rejser imidlertid tre spørgsmål, som vi skal forholde os til:

1) Hvad skal vi formidle?

2) Hvorledes skal vi formidle?

3) Til hvem skal vi formidle?

Det første spørgsmål kunne vi besvare ganske enkelt: Vi skal formidle vores forsk-

ningsresultater. Resultater er udbyttet og virkningen af forskningen. Det er, som

ordets latinske rod ’re-sultare’ antyder, noget der springer tilbage. Desværre har

ordet i dagens fremherskende managementjargon også fået en relativt entydig

karakter af en entitet, der kan måles og vejes. 

Resultater opfattes inden for denne tænkning som viden, der kan håndteres som

guldbarrer. Resultater kan præsenteres, vises frem, ophobes. Vi kan give dem

videre til andre, der kan vende, dreje og vurdere deres værdi. Et resultat er selv

resultatet af et samspil mellem teori, model, empiri og analyse, der frembringer

ny viden. Det kan eksempelvis være viden om hvor mange eller hvor få timer, der

reelt anvendes på danskundervisningen i den danske folkeskole. Eller viden om

hvor mange piger og drenge, der vælger matematik på højniveau. Den slags re-

sultater udgør væsentlige styringsredskaber for samfundsudviklingen og indgår

ofte i den offentlige debat. Forskere kan have svært ved at få afsat denne viden i

medierne, hvis den af en eller anden årsag opfattes som meget perifer. Ellers er

det netop denne type af indsigter, journalisterne efterspørger: hvor mange, hvor

få, hvem? 

Vidensformidlingen bliver vanskeligere, når vi som forskere besvarer hvor-

ledes, hvordan og hvornår spørgsmål. Hvorledes lærer man bedst to-sprogede

børn at læse? Hvornår er det bedst at sætte børn i skole, eller hvordan sætter vi

bedst ind over for skæve rekrutteringssystemer i samfundet? Disse resultater er

sjældent så entydige besvarelser. Alligevel viser medierne også generelt en inter-

esse i at få bragt denne viden ud til en større offentlighed – dog er interessen

størst, når der er tale om konfliktstof. Her genfinder vi interessen for ́ hvem´ – ind-

vandrere versus danskere er pt. et yndet modsætningspar. 

Formidlingen af denne type forskning kan ske via journalister, pressemedde-

lelser, konferencer hvortil man inviterer pressen. Det kræver aktive udadvendte

forskere, der sætter tid af til at skrive pressemeddelelser (evt. i samarbejde med

pressemedarbejdere) og kontakter journalister. Det er et væsentligt stykke infor-

mationsarbejde, som hver enkelt forsker kan lære sig nogle relativt enkle teknik-

ker til at formidle videre til offentligheden. Bliver pressen først opmærksom på

resultaterne, og formår forskeren selv at kunne redegøre for deres offentlige

relevans, vil vejen være banet for en formidling via medierne. 

Det er imidlertid ikke al forskning, der egner sig til denne type formidling.

Resultater kan også have karakter af udviklingen af nye vidensteknologier. 

Vidensteknologi er læren om de tænkeredskaber og analytiske fremgangsmåder,

hvorigennem vi kan ændre menneskers handlinger og omverdensforståelse.

Humanistiske vidensteknologier er en form for resultater, det ikke er så nemt at

måle effekten af. De har proceskarakter og er kundskabstilbud, der kan rykke

menneskers forståelse af deres omgivelser og selv. Som teoretiske analyseværk-

tøjer kan de få en lige så gennemgribende virkning på samfundsudviklingen som

udviklingen af industriteknologi. De kan hjælpe til bedre kommunikation, min-

dre frustration og fremme kreativ tænkning. De er kort sagt livsnødvendige for

samfundsudviklingen. Alligevel har de et næsten usynligt liv i medierne. 

Når de forbliver en hemmelighed for almenheden, skyldes det, at denne form

for resultater ikke er journalisternes livret. For at formidle en vidensteknologi skal

journalisten først sætte sig ind en kompliceret teoretisk viden. Eller rettere; vi hu-

Om vidensformidling, fortællinger og hemmelige
vidensteknologier

Formidling er en kunst. Det er ikke nemt, og det er tidskrævende. Derfor skal der sættes tid af til formidling,

så denne opgave meriterer lige som forskningen gør i dag. Det er nødvendigt! Ikke kun for at vi skal opfylde

universitetslovens krav. Det er også nødvendigt, hvis vi vil bryde det hemmelighedskræmmeri, der har været

omkring de mange indsigter, humanistiske forskere har frembragt.
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manistiske forskere skal forsøge at formidle vores vidensteknologier som resul-

tater til journalisterne – og kommer ofte til kort. 

Det vanskelige ved at formidle nye vidensteknologiske indsigter har optaget

mig, siden jeg selv begyndte på et universitetsstudium efter i nogle år at have ar-

bejdet som uddannet journalist. På Journalisthøjskolen lærte vi om at formidle,

og netop forskeren blev ofte holdt frem som skræmmeeksemplet på besværlige

og nærmest håbløse interview-ofre. Og overraskende nok især når de kom fra

humanvidenskaberne. Humanistiske forskere snakkede sort, virkede overlegne

og uinteresserede i en egentlig dialog. De pindehuggede over de småord, jour-

nalisterne satte ind for at lette forståelsen, og fyldte i stedet teksterne med lange

kringlede sætninger og fremmedord. Når journalisterne argumenterede med, at

deres læsere ikke kunne forstå, hvad de sagde, kom forskerne med modargu-

mentet, at det sådan set ikke var læserne, de tænkte på, men deres forskerkol-

leger. Hvis det ikke lige præcis stod i den form, de ønskede, med fagudtryk fra

deres lillebitte verden, ville de blive til grin blandt kollegerne. 

Siden bevægede jeg mig selv over på den anden side af bordet. Også jeg, der

burde have rimelige forudsætninger for at formidle de abstrakte tænkeredskaber

i min forskning ud til en bredere offentlighed, sidder pludselig som forsker og må

med rødmende kinder forklare journalisten, at selv om jeg godt forstår hans øn-

ske om at genfortælle det, jeg lige har sagt, så forvrænger og forfladiger det ́ klare

dansk´ meningen fuldstændigt.

Gennem flere år har jeg arbejdet med at studere læreprocesser i fysikviden-

skabens kulturelle verden og har blandt andet interesseret mig for fysikuddan-

nelse og forskerbiografier. I den forbindelse er jeg blevet overrasket over, at fysi-

kere tilsyneladende har lettere ved at formidle viden om kvarker og kvanter, end

vi har ved at formidle pædagogiske landevindinger i medierne. I et temanummer

om humanistisk forskningsformidling i Magasinet Humaniora (september 2002),

siger en journalist det lige ud: »Det er min erfaring, at humanistisk forskning ikke

er så egnet til formidling i dagspressen som for eksempel naturvidenskaben – i

hvert fald ikke i forhold til de traditionelle nyhedskriterier. For det første beskæf-

tiger humaniora sig tit med meget abstrakte genstande, f.eks. en teksts mening

(..) Et andet problem er, at man ikke kan slå to streger under et humanistisk

forskningsresultat«. 

Vi har altså et formidlingsproblem. Når vores forskning ikke lader sig indfange

som ’guldbarre’-resultater, men tværtimod er vidensteknologier, er det allersvæ-

rest. Det betyder ikke, at vi så skal opgive at informere offentligheden om de dele

af vores forskning, der er vanskelige at formidle. Tværtimod stiller det større krav

til at vi tænker formidling på nye måder. Både når det gælder formidling af re-

sultater af store kvantitative undersøgelser eller udviklingen af nye videnstekno-

logier, skal vi gennemtænke, hvem vi henvender os til, hvorfor og målgruppens

forudsætninger for at forstå det, vi ønsker at formidle. Viden er ikke kontekstfrie

resultater, der kan forstås af hvem som helst hvor som helst. Derfor er det vigtigt,

at vi lærer at blive gode formidlere. Her kan vi efter min opfattelse hente ny 

inspiration et sted, der måske ikke umiddelbart forekommer indlysende – hos 

fysikerne. 

De fysikere, jeg har haft som forskningsobjekter gennem seks-syv år, har fun-

det interessante nye formidlingsveje, der i høj grad appellerer til journalisterne

og gør fysik forståelig for offentligheden. I stedet for eksempelvis at gå i tekniske

detaljer over formidlingen af, hvorledes bits I og O kan eksistere simultant i en

kvancomputer, beskriver de forskningen gennem science fiction metaforer. Tv-se-

rier som Star Trek kan levere en strøm af nyttige ’oversættelser’ – eksempelvis

begrebet teleportation, der dækker over nye forsøg inden for kvanteoptikken.

Selvom forskningen reelt går på ud at flytte lysstråler ganske få centimeter væk

fra et udgangspunkt, så præsenteres forskningen som vejen mod forskernes 

muligheder for at flytte et menneske fra et rumskib til en planet. Resultater sæt-

tes i et større samfundsmæssigt betydningsfuldt perspektiv. Den konkrete tek-

nologiske viden bag fysikforskningen forbliver en hemmelighed for alle andre

end de fysikere, der forstår teorierne bag kvantemekanikken – men forskningen

formidles på måder, der taler til såvel bevillingshavere og almindelige menne-

skers fremtidsdrømme. Fysikerne giver journalisterne mulighed for at mediere

mellem den stort set uforståelige konkrete teknologi og teori, de anvender, og en

eventyrfortælling, der er velkendt i det offentlige rum. 

Vi kunne i højere grad selv arbejde på, at formidle humanistiske videnstekno-

logier og andre pædagogisk relevante resultater mere direkte til samfundet som

fortællinger, der viser forskningens relevans i en større kontekst – eventuelt i

samarbejde med journalister, forfattere, teaterinstruktører, der lever af at skabe

gode fortællinger. Vi skal lære os at omsætte vores viden ved at ´oversætte´  van-

skeligt tilgængelig forskning gennem nye greb. Måske bør vi lægge forsknings-

formidling ind allerede på uddannelsesniveauet, så de studerende tidligt lærer at

omskabe resultater til fortællinger, der kan nå et bredere publikum.

Formidling er en kunst. Det er ikke nemt, og det er tidskrævende. Derfor skal

der sættes tid af til formidling, så denne opgave meriterer lige som forskningen

gør i dag. Det er nødvendigt! Ikke kun for at vi skal opfylde universitetslovens

krav. Det er også nødvendigt, hvis vi vil bryde det hemmelighedskræmmeri, der

har været omkring de mange indsigter, humanistiske forskere har frembragt. 

Vi må tage arven efter Hippasos på os. Forskningsformidling skal respekteres som

en del af forskerhåndværket. Universitetslovens ord bør tages alvorligt ved at vise

almindelige mennesker værdien af en humanistisk forskning, der netop ikke

resulterer i en teknisk specialviden, men i den i sidste ende berører os alle

sammen. y
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