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Georg Granér: Redaktörens ruta Editor’s Corner 
 
Välkomna till årets första nyhetsbrev! Nedan hittar ni nyheter från vår rektor samt tankar från prorektor 
Gunnar Windahl, Gunnar tipsar också om en bok för er som vill ha något att bita i. Ni är i vanlig 
ordning välkomna att skicka in texter ni vill ha med i nyhetsbrevet. Deadline är vanligtvis i slutet av 
månaden, vilken månad avgör du. /t.georg.graner@gmail.com 
 
Welcome to our first newsletter 2014! Below you will find news from our Vice Chancellor and thoughts 
from Prorector Gunnar Windahl, Gunnar aslo suggest a book for those who want a challenge. You are 
as usual welcome to submit texts you want included in the newsletter. The deadline is usually just 
before the end of the month, which month is up to you. / t.georg.graner@gmail.com. 
 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 
Bästa ledamöter, vänner, Dear Fellow Friends! 
 
Ni önskas alla välkomna till ett nytt aktivt år med Strömstad akademi: Strategimöte 25-27 april, 
Akademisk högtid 23-25 juni/ inbjudan skickas ut i respektive mars och maj. 
     För ett par veckor sedan ska ni ha fått ett brev med jul- och nyårshälsningar från vår kassör Maria 
Björkroth och mig, med dels en akademipenna, dels önskemål om inbetalning av medlemsavgiften för 
2014, dvs för i år. Låt mig få veta om ni inte fick brevet så skickar vi dig ett nytt. Brevet bifogas f ö som 
pdf-fil. 
     Projektet Barnbarnens århundrade, en framtidsstudie rullar på. 32 spanare har anmält sig och av 
dessa har 25 rapporterat sitt tema. Synopsi förväntas till slutet av januari. Du som vill haka på med en 
spaning på tema som du bestämmer själv är fortfarande välkommen, men jag ber dig skynda på och 
sända ett temaförslag till mig. 
 
I welcome you to a new active Strömstad Academy year: Strategy meeting 25-27 April, Academic 
Festival 23-25 June; invitations will be sent out in March and May, respectively. 
     A few weeks ago you hopefully received a letter with Season’s Greetings from Treasurer Maria 
Björkroth and myself, including a Strömstad Academy pen and a request for payment of the annual fee 
for 2014, i.e. this year. Please let me know if you didn’t receive the letter with the pen and we will send 
you a new one. It is attached as pdf-file. 
     The project The Century of Our Grandchildren, a future study is running well. 32 Scouts have 
joined out of which 25 have reported their theme. You who would like to join with a theme of your own 
choice are still welcome to do so, but I ask you to hurry with sending your suggestion to me. 
 
Nya skrifter New Reports 
 
I år har redan 2 nya skrifter publicerats i en av våra elektroniska skriftserier, Acta Academiae 
Stromstadiensis: 
This year, already 2 new Acta Academia Stromstadiensis reports have been published: 



AAS-21. Christina Heldner, Entre indifférence et sarcasmes  – Sur la réception en France de Tomas 
Tranströmer, Prix Nobel suédoi. 
AAS-22, Christina Heldner, Mästerverk eller studentspex? Reflektioner kring en berömd text av 
Jacques Derrida. 
 
Alla tidigare AAS-skrifter har genom Högskolan Västs försorg lagts in i Digitala Vetenskapliga Arkivet 
DiVA . Nya manuskript för AAS välkomnas och mejlas lämpligen som doc- eller pdf-fil till 
stig.svallhammar@telia.com. Du som stället vill publicera dig i Strömstad akademis fria skriftserie är 
välkommen att mejla det till mig, lars.broman@stromstadakademi.se. 
All previous AAS Reports are available in DiVA. Manuscripts for publication in AAS are welcome to 
stig.svallhammar@telia.com, and manuscripts for publication in Strömstad Academy Free Report 
Series to lars.broman@stromstadakademi.se. 
 
Akademins hemsida The Strömstad Academy Web Page 
 
Hemsidan förnyas ofta, så ledamöter uppmuntras besöka den då och då för att få aktuella nyheter 
mellan nyhetsbreven. Kanske t o m läge att ha den som din webläsares ingångssida? – jag har det.  
Our Web Page has changed layout during the fall and is frequently updated, so Fellows are 
encouraged to visit it once in a while for actual news between the Newsletters. May I even recommend 
you to make www.stromstadakademi.se your web browser’s entry page? – I have it as such.  
 
 

Gunnar Windahl: Från er prorektor 
 
God fortsättning på det nya året! 
 
 Pro-rektor tolkar jag som att man är FÖR och står bakom Strömstad akademis visioner och 
målsättningar. En sådan målsättning är att dela med oss av vårt vetande till andra. Vår långa 
yrkesverksamhet har skapat en unik och innehållsrik hjärna. Men på något mystiskt och oförklarligt 
sätt tycks dess potential förbises av vår omgivning när vi nått 65 års ålder. Så känns det för mig i alla 
fall. Det är ju nu vi seniorer har tid att integrera och fördjupa våra erfarenheter och sätta dem i relation 
till informationsbruset i vår samtid.   
 
Den senaste Pisa-undersökningen har satt fart på debatten om den svenska skolan. Kan vi 
akademiledamöter bidra med något av värde i denna debatt?  Det är givetvis en retorisk fråga.  Vi kan 
bidra. Beakta vilken kunskapsbredd som finns i våra led! Vilken mångfald av infallsvinklar! 
 I debatten om skolans "haveri" framhålls ofta DET avgörande problemet, singularis alltså, som 
orsaken. Ett av följande problem står vanligtvis i fokus och bör åtgärdas: Lärarnas status är för lågt, 
lärarna har för dålig utbildning, klasserna är för stora, det fria skolvalet skapar segregation så att 
avståndet mellan hög- och lågpresterande elver och skolor ökar, privatiseringen och 
marknadsstyrningen av skolor är av ondo, betygssystemet bör ses över,  flumskolan har satt sina spår 
o s v.  
 
I egenskap av samhällsvetare och psykolog påstår jag att utbildning har många sammankopplade 
komponenter: psykologiska, sociala, ekonomiska och politiska. Därför tarvas ett systemiskt 
angreppssätt framför ett sektoriellt. Ett ensidigt framhållande av en komponent i systemet bär ingen 
vart. Alla måste beaktas samtidigt. 
 
Interaktionen lärare-elev kan inte reduceras till byteshandel, då skolor inte är några marknadsplatser. 
De är platser där lärare förväntas dela med sig av sina kunskaper och stimulera inlärning. Tyvärr 
underblåses marknadstänkandet av att kunskap kommit att "kommodofierats", blivit ett ting eller en 
vara i vårt vardagsspråk. Vi inhämtar kunskap som vore den färdigförpackad för inhämtning, 
befinnande sig utanför oss själva. Men då protesterar neuropsykologen eller filosofen och säger att vi 
måste skilja kunskap från processen för dess tillägnande: vi  kan tänka oss kunskap som en produkt 
av kognitiva operationer som varseblivning och slutsatsdragning. Men det finns givetvis inget utfall 
eller en produkt som går att avskilja från processen: den förra utgör bara slutfasen i en sekevens av 
händelser.  När kunskap är förvärvad utgör den med andra ord en samling av inlärda ting: den är en 
kollektion hjärnprocesser eller en disposition att spela upp dem igen. 
 



Likaså kan vi låtsas att kognitiva processer har ett "innehåll" som kan kommuniceras till andra hjärnor 
eller externaliseras i egenskap av artefakt, typ texter eller ljudband. Men det finns inget sådant innehåll 
och framför allt ingen sådan överföring. Erhålla kunskap är att lära någonting d v s genomgå en viss 
hjärnprocess och således inte det samma som att erhålla en bok eller någon annan vara. Likaså är 
utbyte av information inte det samma som att utbyta varor eller julklappar, utan är interaktion med en 
annan människa på ett sådant sätt att var och en framlockar speciella inlärningsprocesser i den 
andres hjärna. 
Jag hoppas att ni kära läsare och ledamöter har överseende med denna påtvingade föreläsning 
(minnesgoda läsare av tidigare nyhetsbrev känner igen dessa tankegångar) men jag anser att denna 
min kunskap om kunskap i egenskap av psykolog är helt grundläggande för en koherent och produktiv 
debatt på andra områden eller nivåer gällande utbildningsproblemen i vårt land. Jag ät övertygad om 
att andra ledamöter i vår akademi också kan dra sitt strå till stacken. 
 
 

Gunnar Windahl: Bokanmälan: 
 
Medical Philosophy: Conceptual Issues in Medicine. Av Mario Bunge . World Scientific 
Publishing, 2013. 
 
Mario Bunge, filosof, fysiker och CSI  Fellow har författat en nyttig och nödvändig bok om mötet mellan 
medicin och filosofi. Oavsett om läkare är medvetna om det eller ej, är medicinen grundad på 
filosofiska principer. Författaren skriver i förordet . . . "[M]edicine has always been saturated with 
philosophy, if only because medics cannot help using general ideas, such as those of reality and truth. 
Let us see how any contemporary physician philosophises during a routine clinical examination. When 
the patient appears, the medic takes it for granted that she is a real being (ontological realism) who 
comes for help, something the doctor is willing to offer to the best of his ability and in accordance with 
the Hippocratic precept (humanism). To find out what ails her, the physician starts by asking her 
certain questions, whereby he tacitly admits that there is something he can get to know 
(epistemological realism) , as well as something he can do to help her (praxiological optimism). 
Thus, the contemporary physician does not believe that diseases are sent by a deity as punishment 
for sins, or by a sorcerer for sheer malice, and regards medicine as an ars moriendi. Moreover, he 
knows that death as the natural end of life, not God's punishment for Adam's original sin. In short, the 
modern medic adopts tacitly a secular worldview, and relies on biology rather than theology". 
 
I boken förklarar Bunge att: 
 
Utan materialism, skulle både sjukdomar och terapier uppfattas 
som rent andliga. 
 
Utan systemism, skulle alla sjukdomar tillskrivas en oberoende 
modul (atomism). 
 
Utan realism, skulle sjukdomar betraktas som antingen imaginära  
eller som socialt konstruerade (ontologisk konstruktivism). 
 
Utan scientism, skulle antingen nihilism eller dogmatism råda och 
alla landvinningar inom biomedicinsk forskning under de senaste 
500 åren skulle falla i glömska. 
 
Utan humanism, skulle all medicinsk praktik vila på vinningslystnad 
och egennytta och det skulle inte finnas någon allmän sjukförsäkring. 
 
 
 
Bunge påpekar att alla dessa scenarier lever och mår väl på annat håll Under förklädnaden "alternativ 
medicin" praktiseras dessa förvetenskapliga medicinska systemen nästan överallt "to the detriment of 
people, the flora, and the fauna." Likt religionen, förlitar sig den allternativa medicinen på lättrogenhet 
hos sina klienter, som har utbildats till att tro utan bevis och utan förklaring. Bunge skriver att 
akupunktur är värdelös i frånvaro av en smärtstillande placebo, att bara ett fåtal av de 11.000 
kinesiska örtmedicinerna har utsatts för kontrollerade studier, att en femtedel av de vanligast 



rekommenderade japanska medicinska örterna är toxiska och att naturmedicin bara är marginellt den 
producerar också endotoxiner och underhåller cancerceller. 
 
Bunge har sedan länge varit en tung kritiker av evidensbaserad medicin (EBM). Han klagar över att 
evidensbaserad medicin inte är den nyhet som dess företrädare hävdar och att den överdriver vikten 
av evidens på bekostnad av hypoteser. EBM "has only strengthened the empiricist tendency to 
accumulate undigested data and mistrust all theory." Psykiatrin och dess diagnoskultur är ett 
avskräckande exempel. Vetenskapen gör bara framsteg när experiment vägleds av hypoteser. De 
som framhärdar att en randomiserad kontrollstudie är allt vi behöver för att fastställa bevis sitter fast i 
obsolet empiricism (black-boxinspirerad datahamstring). 
 
Preventiv medicin är enligt författaren den viktigaste medicinen av alla och är en social fråga. Sekulär 
humanism är enligt Bunge det enda etiska system som definierar "rättvisa" som balansen mellan 
rättigheter och skyldigheter. Alla har den moraliska rätten till medicinsk hjälp. Detta innebär en 
moralisk skyldighet att tillhandahålla sanitära anläggningar, vaccination och tillgång till hälsovård för 
dem som saknar pengar. 
 
 Bunges betoning på systemism (som kontrast till holism och atomism) går som en röd tråd genom 
boken och i alla av hans andra publikationer. Följande exempel är hämtat från ett av Bunges arbeten: 
"All grundforskning skall stödjas då vetenskapen är ett system där ingen komponent i systemet kan 
utvecklas oberoende av de andra. Det lilla vi exempelvis vet om ursprunget till maligna tumörer har 
hittats av molekylärbiologer, biokemister, genetiker, cellbiologer, immunologer, epidemiologer och 
matamatiska modellkonstruktörer".  
 
Detta är en bok som kräver mycket av läsaren men ger så mycket tillbaka för den som tar sig tid att 
brottas med texten. 


