
Her er den nye dagsorden

Vissevasse-Wikipedia

V issevasse, nu slår jeg efter på Wiki-
pedia, når jeg kommer hjem, og så
får vi se, hvem af os to der har ret!«,

proklamerede den ene togpassager tri-
umferende til den anden forleden i S-to-
get mod Klampenborg. 

Som det fremgår af opgørelsen for
Alexa – The Web Information Company
over Danmarks mest besøgte hjemmesi-
der er Wikipedia med sin 11. plads dan-
skernes foretrukne portal til indhentning
af encyklopædisk information. Toppen af
listen befolkes af søgemaskinen Google
skarpt forfulgt af Facebook og YouTube. 

Alene at forfængeligheds- og forklædte
flirting-portal Facebook og underhold-
ningskanalen YouTube indtager så pro-
minente pladser, er forstemmende nok,
men mere bekymrende er Wikipedias au-
toritative oplysningsrolle. For i de kom-
mende år, og med de stadig tiltagende vi-
sioner om Danmark som et ’videnssam-
fund’ bliver det væsentligt at kunne
sondre mellem viden og information. 

WIKIPEDIA ER sammensat af ’wiki’, der
henviser til en hjemmeside, hvor alle kan
oprette og vedligeholde webdokumen-
ter, mens ’-pedia’ er endelsen af det eng-
elske encyclopedia, der også findes på
dansk som encyklopædi eller opslags-
værk. 

Idéen i 2001, hvor Wikipedia så dagens
lys, var at skabe et opslagsværk med
åbent indhold forfattet af værkets egne
brugere. Visionen er siden hen eksplosivt

vokset til virkelighed, for pr. september
2007, ifølge Wikipedias egne oplysninger,
er der mere end 8,2 millioner artikler i da-
tabasen forfattet på alverdens sprog, og
serverne i Florida modtager mellem
2000-7000 forespørgsler pr. sekund fra
den ganske verden.

Som orienteringsredskab har Wikipe-
dia sin berettigelse, men som grønthø-
ster for viden skal man være påpasselig. 

ALLEREDE PLATON hadede demokratiet
alene af den årsag, at sandheden ikke kan
afgøres ved en flertalsafstemning, og
mængden af artikler på Wikipedia eller
individer, der læser dem, garanterer i og
for sig ikke sandheden af den informati-
on, der videregives. 

Selvsamme Platon var også bekendt
med, at der er væsensforskel mellem vi-
den og information. Jeg kan være infor-
meret eller overbevist om, at verdensord-
nen er styret af grådige kapitalinteresser

uden at vide det.
Men hvis jeg ved, at
verden er styret af
grådighed, så er jeg
i sagens natur også
informeret herom. 

Viden implicerer
således informati-
on, men informati-
on implicerer ikke
nødvendigvis vi-
den. Det kommer

sig af, at der til viden binder sig et sand-
hedskrav, som ikke stilles til information,
og dette sandhedskrav kan ikke tilfreds-
stilles ved, hvad majoriteten synes tror,
håber, føler eller er informeret om. Det
kræver en anden slags retfærdiggørelse.

Måden, hvorpå man normalt forsøger
at sikre viden frem for information, når
det gælder autoritative opslagsværker og
andre videnskabelige afhandlinger, er, at
ethvert bidrag sendes til to eller flere ano-
nyme uvildige fagfæller, inden det offent-
liggøres med henblik på kommentering. 

Det er dels for at undgå, hvad Wikipe-
dia kalder ’vandalisme’, altså knald-i-pot-

ten-indlæg og stupide artikler, men end-
nu mere for at sikre den videnskabelige
lødighed, altså, at indlægget eller artiklen
er så tæt på sandheden, som vi menne-
sker på det nuværende stadie i evolutio-
nen kan komme den. 

At opnå viden er som at erobre en kære-
ste – der skal flirtes, man skal gøre sig til,
måske ændre strategi fra tid til anden, og
efter længere tids kurtisering og hårdt ar-
bejde kan det måske ende med, at han el-
ler hun vil med i kassen og se sandheden. 

At indhente information er omvendt
som en ’one-night-stand’ – efter den første
drink eller det første opslag har man sco-
ret; den følgende dag kan så spenderes på
at spekulere over, hvad man fik ud af det.

STUDERENDE SPØRGER ofte: »Skal jeg
kunne det til eksamen?«. Så bliver jeg gas-
blå i ansigtet af raseri og råber »Are you le-
arning for life, or studying for credits?«. 

Det gode ved viden er, at selvom den
kan være hård at opnå, så bliver den dér
og kan anvendes på en lang række pro-
blemstillinger herefter. Først skal man
imidlertid lære redskaberne i værktøj-
skassen at kende, og det kan være nok så
hårdt. Det er bare ærgerligt, at viden er et
regimente. Sådan er det dog ikke med in-
formation: Du kan ikke løse klimaproble-
met eller logikopgaven, ligegyldig hvor
mange, og hvor hurtigt, du kan skaffe ar-
tikler på nettet, hvis du ikke bruger tiden

på at lære håndværket. 
Oplysningstidens motto var ’sapere au-

de’ – vov at vide. Heri lå, at der var noget,
om ikke farligt, så udfordrende, arbejds-
intensivt og krævende i at opnå viden. 

Dagsordnen i 10’erne er den samme
som for oplysningstiden: væk fra infor-

mationssamfundet og ind i vidensregi-
mentet . Det er både dyrt og arbejdskræ-
vende, men til hvilken som helst lyd bli-
ver uvidenhed aldrig en dyd. 

Hvad er den nye dagsorden? Bland
dig i debatten på politiken.dk/debat
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Takket være internettet
har det aldrig været lette-
re at opnå information. 
I 2010’erne må det dog
handle om at sætte 
viden i højsædet.
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Petersen

sommerserie
HER ER DEN NYE DAGSORDEN

Hvert årti har sit tema. Der var de glade
60’ere. Der var krise-70’erne. Der var
fattig-80’erne med liberalisme og
yuppier. Der var gang i 90’erne med
den tredje vej, Blair og Clinton. Og så
var der 00’erne med Fogh, Bush og
kulturkampe. 
Hvad bliver den nye dagsorden i
10’erne? Over sommeren vil en række
debattører komme med deres bud på,
hvad vi skal diskutere i det nye årti. 

Du kan ikke 
løse klimapro-
blemet ligegyl-
dig hvor mange
artikler du kan
skaffe artikler
på nettet
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4. AUGUST VILLE FORFATTEREN KNUT HAMSUN VÆRE FYLDT 150 ÅR. Næste lørdag bringer vi ’På gjengrodde stier’, der er den sidste i den norske tegner Steffen Kvernelands tegneserie om Knut Hamsun.


