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Chamberlin (1890)

Ruling theory: Begins with a ready answer  

to which the thinker grows attached,
looking only for facts that confirm the answer.

Creationism

Working hypothesis: Begins with a  

tentative answer, the hypothesis,
and seeks out facts to try against it.

Textbook science

Multiple working hypotheses: Begins with  

many tentative answers and the expectation that  

no single answer may be the whole story.

Complex phenomena

How do we acquire knowledge?

Rafaello Sanzio da Urbino (1511)



We know more than ever before

Photo: Ulrika Bergfors Nordin



Politicians are unconstrained by facts



Yes, human activity causes climate change

97% 46%
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People get  
their news  
via social  
media



Social media sharing as social singling

In the world of social  
media, of Facebook and  
Twitter, news is shared  
not just to inform oreven  
to persuade. It is used as  
a marker of identity, a  
way to proclaim your  
affinity with a particular  
community.”

Professor Judith Donath
MIT Media Lab



What is false?What is true?



What feels good?What is true?



Kahan 2015, Kahan et al.2017

More facts is not a complete solution



“The amount of energy necessary to  

refute bullshit is an order of magnitude  
bigger than to produce it.”

The Bullshit Asymmetry Principle

– Alberto Brandolini (2013)



“Falsehood flies, and the Truth comes  

limping after it, so that when men come  
to be undeceived, it is too late”

– Jonathan Swift (1710)



What should we do about this?



Studying gives more than  
a body of knowledge;

it gives you critical thinking skills



– John Alexander Smith to Oxford University students (1914)

“Nothing that you will learn in the course of your  

studies will be of the slightest possible use to you in  
after life, save only this, that if you work hard and  
intelligently you should be able to detect when a man  
is talking rot, and that, in my view, is the main, if not

the sole, purpose of education.”
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Hurvetmannär1det mantror

under?Ett försök till

av denamerikanska

journalisten Anne Applebaum, ”A

warningfromEurope: theworst is yet

to come” (The Atlantic, oktober 2018).
Den hämtar sina exempel från östra  

Europa, särskilt Polen, där hennes man  

varit framgångsrik politiker och där  

Applebaum bott långa tider. Artikeln  

handlar om hur snabbt samhällen kan  

omvandlas.

Applebaum skildrar ett nyårsparty i  

Polen 1999 där hon och hennes man är  

värdar. Gästerna är mestadels intellek-

tuella vänner inom medier och politik.  

Kommunismen är besegrad, Europa  

står för dörren. Stämningen är hög.

Så flyttar hon sig ett par årtionden  

fram i tiden, till 2010-talets slut och fin-

ner att de gamla vännerna inte längre  

finns kvar. De har förts långt ut i den  

högerradikala nationalismens land-

skap. Några har blivit hennes fiender,  

de svarar inte på telefonsamtal, de  

hånar henne offentligt. Hon besöker  

Ungern och finner en liknande utveck-

ling där. En gammal vän, en journalist,  

lurar henne att göra uttalanden i en in-

tervju som sedan publiceras för att för-

håna henne. Vännen har anslutit sig till  

den stora konspirationen om George  

Soros och visar sig vara en durkdriven  

spelare i det nya ledargänget. Hon har  

inbjudit Steve Bannon till Budapest  

och från Breitbart News härstammar  

åtskilligt av hennes ideologi. Väst,  

föreslår hon, talar ”ner” till Ungern när  

EU och andra institutioner pekar på  

antisemitism, korruption och landets  

auktoritära illiberalism.

Applebaum berättar om den ru-

mänske författaren Michail Sebastian  

vars dagbok från perioden 1935–1944  

visar en nation som genomgår en  

fascistisk omvandling. Hans vänner  

brukade kalla sig européer, resa till  

Paris, läsa Proust. Inom ett fåtal år  

utvecklar de ett rått språk, excellerar  

i cynismer som de kastar i ansiktet på

honom bara för att sedan gå vidare som  

om inget hänt. Samhället förråas på ett  

chockerande sätt.

Det finns ingen saklig grund för dessa  

utfall. Men de blir snabbt en del av var-

dagen; om Applebaum hade läst den  

brittiske filosofen Simon Blackburn  

skulle hon ha kunnat skriva att de blir  

en del av den ”etiska miljön”, sådan  

denna blir när den befinner sig i förfall.

Hon erinrar sig Dreyfusaffären. Al-

fred Dreyfus var den franske officeren  

som beskylldes för att vara utländsk  

spion och ha gett information till ärke-

fienden Tyskland. Han kom från Alsace  

och bröt på tyska. Dessutom var han  

jude. Han betraktades av det officiella  

Frankrike som en landsförrädare men

mot honom fanns inga bevis. Sådana  

fabricerades så att han kunde fällas och  

fängslas på Djävulsön.

Det enda sättet att få denna omöjliga  

ekvation att gå ihop var att hemfalla

åt konspirationsteorier. Applebaum  

skriver: ”För att bevisa det obevisbara,  

förkastade anti-Dreyfusarderna bevis,  

rättsregler och till och med rationellt tän-

kande.  Vetenskapen själv blev suspekt,  

både för att den var modern och univer-

sell och för att den kom i konflikt med den  

känslomässiga kulten av härstamning  

och plats. ’I varje vetenskapligt arbete’,  

skrev en anti-Dreyfusard, finns det något  

’vanskligt’ och ’tillfälligt’.”

Det är utlandet/judarna som bedra-

git Frankrike. Någon som vill oss illa.  

Precis som Soros vill Ungern illa. Och  

precis som EU vill de östeuropeiska  

medlemsländerna illa och vill ta deras  

rättmätiga självständighet ifrån dem.

Den nationella stoltheten gör det  

möjligt för de styrande i dessa länder  

att göra det som förefaller omöjligt: tro  

på konspirationer, förfalska fakta. De  

får också stora delar av sina befolk-

ningar med sig. De uppfinner en egen  

värld. Den nationalistiska övertygelsen  

har tagit överhanden. Kunskapen har  

intelängre någon talan.

Det viktiga ordet här är, som vanligt,  

det minsta. ”Oss”. Vi i Ungern, vi i  

Polen. ”De” vill ”oss” illa.

Applebaums essäkretsar kring en2 helt central frågasomvinästan

trodde att vi inte längre behövde  

diskutera. Vem får definiera en nation?  

Och, därmed, vem får styra ett land?  

Hennes text är en varning till de anings-

lösa amerikaner som nu förtrollas och  

duperas av Trumps i centrala delar helt  

verklighetsfrämmande verklighets-

beskrivning. Hon vill säga dem: Det  

kan bli mycket värre. Se hur centrala  

länder i Europa glider ned i gamla fas-

cistiska hjulspår och hur egendomligt  

snabb resan utför kan vara, från relativ

anständighet till djupt förfall på bara  

några år.

Och hur är det hos oss? Kanske behö-

ver även vi tänka på verklighetsbeskriv-

ningen. Vi har för länge sedan slutat  

tro att vi behöver definiera nationen,  

annat än som en rent intellektuell öv-

ning. Men när vi slutat med det, eller  

tittar bort när frågan kommer på tal,  

har vi på samma gång gjort det möjligt  

för vem som vill att ta upp frågan och

göra det på sitt helt eget sätt. Jag tror att  

det är just precis det som pågår.

En ny verklighetsbeskrivning  

framförs nu av just de grupper som vill

minska stödet till bildningens och kun-

skapens institutioner och till de sakliga,

fria medierna och den offentliga debat-

ten, och det är en beskrivning som i

viktiga delar följer den som på kort tid  

slagit ut med full kraft i östra Europa.

Denna typ av frågor har på ganska få

år öppnat helt nya konfliktlinjer i det
politiska landskapet. Just den sortens  

liberaler som samlades på paret Apple-

baums party för tjugo år sedan har nu,  

likt jonerna i ett kemiskt experiment,  

fallit ut mot var sin pol. En av dessa  

poler är konservativ och auktoritär och  

odlar ett egendomligt nyspråk, strör  

förakt och cynismer omkring sig, kallar  

människor ”snöflingor” och är rastlöst  

sysselsatta med att tala om skräck, oro,  

kriminalitet, ”blåljuspersonal” och  

odla sina konspirationsteorier. En an-

nan är mer traditionellt liberal.

I liberala partier blir konfliktlinjen  

mest synlig; liberalismen är en amal-

gamering av konservativa och social-

liberala riktningar sedanårhundraden.  

Även andra partier skakas i grunden av  

samma konflikt. Socialdemokratiska  

väljare i arbetarklassen söker sig till  

populistiska partier som på många sätt  

har likheter med de konservativa och  

även ingår i sådana konstellationer.

Kristdemokrater vrider hårt på sin  

inre kompass, som man annars brukar  

vårda som ett fint moraliskt instru-

ment. I Sverige har KD under de se-

naste åren tonat ned den humanistisk-

etiska dimensionen och sökt sig till den  

kristet doktrinära och den auktoritärt  

nationalistiska. Europasvänsterpartier  

och frihetligt gröna partier, som nästan  

helt saknar en väljarbas som lockas av  

religion eller av auktoritär nationalism,  

verkar inteuppleva konflikten.

Att få leva ienkonsistent värld där3 vi upprätthåller tydliga skillnader

mellan saker som är sanna och saker  

som är osanna, och ofta orättfärdiga,  

är på sätt och vis en mänsklig rättig-

het. Förtroendet för våra offentliga  

institutioner, särskilt skolan, den högre  

utbildningen och folkbildningen, vilar  

dessutom på att etablerad kunskap  

bildar grund för verksamheten. Som  

medborgare ska man ha rätt att slippa  

möta charlataner och amatörer. Våra  

barn har rätt att gå i skolor där lärarna  

befinner sig på jämbredd med den eta-

blerade kunskapens horisont. De har  

rätt att få öka sina livschanser och få  

”stöd och stimulans så att de utvecklas  

så långt som möjligt”. Det är inte jag  

som säger det, det står i skollagen. Det  

är en rättighet.

Men det är samtidigt ingen självklar-

het. Att leva i en sådan värld är också  

ett privilegium, och om vi uppskattar  

denna förmån bör vi vara beredda att  

försvara kunskapen när den befinner  

sig under attack. Nationen, sade Ernest  

Renan i en berömd formulering 1882 är  

”en daglig folkomröstning”. Försvaret  

av demokratin och kunskapen är på  

samma sätt en daglig handling, från ar-

betet i det civila samhället med andra,  

till röstandet med fingrarna alldeles  

själv framför det egna tangentbordet.  

Överallt i våra liv öppnar sig de vägar  

där vi med våra handlingar kan visa  

kunskapens förbindelser med vårt  

öppna samhälles fortbestånd.

Bildning är ett begrepp som inte kan  

låta bli att förhålla sig till dessa frågor.  

Bildning är inte förenlig med konspira-

tionsteorier. Den är inte förenlig med  

klimatförnekelse. Den är inte förenlig  

med nedsättande och cyniskt språk,  

med att kalla medmänniskor något an-

nat än just medmänniskor.

Vad Applebaum beskriver är var-

dagsversionen av helvetet på jorden.  

En känsla av att vara ensam, övergiven  

inte bara av sina vänner utan även

av förnuftet och rättfärdigheten. Att  

mötas av lögner och när detta stillsamt  

påpekas få höra osanningen försvaras.  

Det är ett samhälle som vi måste vara  

överens om att vi inte kommer att till-

låta.

”Svensk höst, oktober2019”

En känsla av att vara ensam, övergiven inte bara av sina vänner utan  
även av förnuftet och rättfärdigheten. Att mötas av lögner och när detta  
stillsamt påpekas få höra osanningen försvaras. Det är vardagsversionen  
av helvetet på jorden. Det är ett samhälle som vi måste vara överens om  
att vi inte kommer att tillåta, skriver Sverker Sörlin.

DN DEBATT

Samhällsförändringen.

DN. påhållerpåatt gå

DEBATT
20191027 svar finns i en essä

Sverker Sörlin, historiker, professorKTH.  

Texten är ett bearbetat utdrag ur slutka-
pitlet i boken ”Till bildningens försvar: Den  

svåra konsten att veta tillsammans” (Natur  

&Kultur).
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Bildningärinteförenlig medkonspirationsteorier.Denärinteförenlig medklimat-

förnekelse.Denärinteförenlig mednedsättandeochcynisktspråk,medatt kalla

medmänniskornågotannatänjustmedmänniskor,skriverSverkerSörlin. Foto:TT
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i. Who is telling me this?

ii. What’s in it for them?

iii. How do they know it?

3 tips for spotting bullshit





PeopleScience Politics

Humans  

are causing
climate change

Regulations



PeopleScience Politics

Free market capitalism

Humans  

are not causing  

climate change

No regulations



Learn how to refute  
bullshit for others



debunking
Handbok i

https://skepticalscience.com/  
Vetenskap och folkbildning

Debunking myths



1. Emphasize key facts

and provide explicit warnings before myth

MYTH
FACT FACT FACT

FACT FACT FACT

FACT FACT FACT

FACT FACT FACT

FACT FACT FACT

MYT

H

FACT
FACT FACT FACT

FACT MYTH FACT

FACT FACT FACT

FACT FACT FACT

FACT FACT FACT

FACT

https://skepticalscience.com/

Debunking myths



2. Provide causal explanation for why the myth is wrong  

and why the misinformers promoted the myth

https://skepticalscience.com/

FACT

MYTH

Removing
a myth leaves  

a gap

Replace
with alternative  

narrative

Debunking myths



3. Be clear and concise – more is not always better –

and display core facts with graphics if possible

https://skepticalscience.com/

MYTH
FACT FACT FACT

FACT FACT FACT

FACT FACT FACT

FACT FACT FACT

MYTH

MYTH

FACT

FACT

FACT
FACT

Debunking myths



97 out of 100 climate experts agree humans are

causing global warming.
Several independent surveys find 97% of climate scientists who are actively

publishing peer-reviewed climate research agree that humans are causing

global warming.

On top of this overwhelming consensus, National Academies of Science from

all over the world also endorse the consensus view of human caused global

warming, as expressed by the Intergovernmental Panel on Climate Change

(IPCC).

However, movements that deny a scientific consensus have always sought

to cast doubt on the fact that a consensus exists. One technique is the use of

fake experts, citing scientists who have little to no expertise in the particular

field of science.

For example, the OISM Petition Project claims 31,000 scientists disagree

with the scientific consensus on global warming.

However, around 99.9% of the scientists listed in the Petition Project are not

climate scientists. The petition is open to anyone with a Bachelor of Science

or higher and includes medical doctors, mechanical engineers and computer

scientists.

Core fact communicated  

in headline

Core fact reinforced  

in opening paragraph,

fleshed out with additional

details.

warningExplicit

cueing reader that
misinformation is coming

and indicating the nature

of the misinformation.

The myth

The gap created by this  

debunking is how can

if 31,000

there be a consensus

scientists
dissent? This gap is filled

by explaining that almost

all the 31,000 scientists

are not climate scientists.

Core fact reinforced with  

infographic



CONCLUSION

Our democracy needs  

your critical thinking



CONCLUSION

We must demonstrate that  

science can tell the best stories


