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Wikipedia og meg
For meg er det stadig oftere blitt slik at jeg ikke tenker «det
skulle jeg gjerne lest mer om», men i stedet «det der kunne
jeg tenke meg å skrive om på wikipedia». Det er en tanke som
sier litt om hvor avhengig jeg er, men mer om hvem wikipedianere er og hvordan de jobber: wikipedia er i like stor grad
en læringsarena for skriverne som for leserne.
Tekst:

Morten Haugen
Biblioteksjef
Ørland kommune

Det begynte i juli 2005. Jeg googlet et
lokalt tema (referansespørsmål, kanskje?), og fant en wikipedia-artikkel
som visste mindre enn meg. Så ville
jeg rette på den. Og logget meg inn.

Siden har jeg vært der. Etter det jeg
har hørt, er det mange som begynner
på den måten. I dag er jeg visst blant
de 20-30 norske wikipedia-skriverne
med flest bidrag. (Men bidrag kan
telles på flere måter: ett mulig tall er
antall redigeringer - men en redigering
kan variere i omfang fra 10 000 tegn
til ett enkelttegns korrektur. Et annet
mulig tall er antall nye artikler, men
også disse kan variere fra en firelinjers
til en lang sak. Jeg har i alt 27000
redigeringer på 12000 ulike artikler,
og har startet 1320 nye artikler.)
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Hundre personer
Hvem som helst kan skrive på wikipedia. I praksis viser det seg at det meste
av arbeidet på bokmålsutgaven gjøres
av en gruppe på 80-100 personer,
og at den litt større gruppen som gjør
kanskje 99% av utviklingen består av
henimot 600 personer. Hvem er disse
menneskene og hvordan tenker de?
De fleste er menn, og de fleste av dem
er voksne. De fleste har høyere utdannelse, og brede allmennkunnskaper. Jeg
tror det er tre personlighetsegenskaper
som er vanlige blant wikipedianere: stor
nysgjerrighet/vitebegjær; en lyst til å
egenhendig være med på å formulere
definisjonene; og høy dugnadsånd. Dertil kommer endel åpenbart nødvendige
ferdigheter: god språkfølelse, evne til å
organisere en tekst, og en samling av

Har du vært innom artikkelen om “Bhutan” på
Wikipedia? Vit da at den er skrevet av vår kollega
Morten Haugen. (Foto: Steve Evans)

tekster, og evnen til å oppspore kilder,
evaluere dem og hente essensen ut
av dem. Ikke så ulikt en bibliotekar,
faktisk.
Ulike innfallsvinkler
Vi som bidrar til wikipedia har ulike
innfallsvinkler. Noen bruker tid på å utvikle redigeringsformatet, andre driver
med rydding og vandalismebekjempelse, noen skriver utfra impuls, mens

de fleste som skriver mange nye artikler
gjør det utfra ulike langsiktige eller
kortsiktige prosjekter. En skriver om
norske filmer, En annen skriver artikler
av typen «Svømming under sommer-OL
1932», en skriver om samtlige riksveier
og fylkesveier i Norge. En av mine venner (nettvenner, de fleste har jeg aldri
møtt ansikt til ansikt) er en historiker
som har skrevet om samtlige danske
kommuner, flere hundre universitet i
USA og nå sist om alle familier av bar-
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trær. Innimellom har han også skrevet
en eksemplarisk dyp og grundig artikkel
om alle sider ved Statsbudsjettet. Jeg
føler meg mest i slekt med hans måte
å arbeid på: periodevis fordypning på
varierende tema over tid.
Leser oss opp
Wikipedias implisitte forfatterideal er
en person som skriver ut ting han allerede har god innsikt i. I praksis er det
slik at de fleste av oss i like stor grad
leser oss opp på nye ting, nettopp for
å skrive om det på wikipedia. Faren ved
denne arbeidsformen er at kunnskap
alltid blir mest presis i en kontekst av
forkunnskap; det er forskjell på den
som skriver om «Markens grøde» etter
bare å ha lest romanen, og den som
kan sette det inn i en kontekst av norsk
historie (samer, bureisning), Hamsuns
biografi og politiske syn, og Hamsuns
øvrige tekster.
De fleste av oss wikipedianere har
selvsagt en selvsensur som setter
grenser for hva vi tror oss i stand til
å skrive noe om (selv sliter jeg med
geologi/naturgeografi, og det hindrer
meg fra å lage fullassorterte artikler om
land og kommuner), men det hender jo
at læringskurven kan være brå og bratt
underveis.
Artikkelserier
I løpet av mine drøye tre år på wikipedia har jeg skrevet fordypende artikler
om Steinbeck, Bhutan, Austråttborgen,
Nils Aas, Theodor Kittelsen, Halldis
Moren Vesaas, Innvandrere i Norge og
Hannah Ryggen. I tillegg har jeg jobbet
med svært mange serier av artikler.
Slik jeg ser det er artikkelseriene det
nødvendigste for leksikonets utvikling
og omdømme. For leksikonets brukere
er det viktigere at vi har jevnt gode

Tre bibeloversettere portrettert på frimerker fra
Færøyene. Vil du ha den komplette oversikten
over avbildete personer siden de første færøyske
frimerkene utkom for 33 år siden? Sjekk Morten
Haugens artikkel på Wikipedia.

Morten Haugen er blant de som har bidratt mest til norske Wikipedia. Han har 27.000 redigeringer på 12.000 artikler, og han har selv startet 1.320 nye artikler. (Foto: Erling Bergan)

artikler om alle norske konger og finske
presidenter, enn at vi har ujevne artikler
som veksler mellom ingenting, 3-4
linjer og 2-3 sider. Mine artikkelserier
omfatter samtlige personer på norske
frimerker, personer på færøyske frimer-

ker (jada, det er sært, men de som er
på frimerker må antas å være blant de
viktigste i et lands historie), 210 norske
statsstipendiater, vinnerne av Kultur- og
kirkedepartementets pris for barne- og
ungdomslitteratur, vinnerne av fylkeskulturprisene i Sør- og Nord-Trøndelag,
(nesten) alle høgskolene fra før 1994,
og alle de 113 verdensarv-stedene i
Afrika. Det siste jeg har fullført er de
finske presidentene, og for tiden holder
jeg på med bøkene og forfatterne som
inngår i de ulike kåringene av «Norges
litterære kanon». Arbeidet med synliggjøring av skjulte verdier har vært en
drivkraft for flere av disse delprosjektene: statsstipendiatene utgjør et slags

alternativt kunnskapsunivers. Og de
mange verdensarvstedene utgjør en
ganske annen historie om Afrika enn
det vi hører til daglig – og føltes derfor
viktig å fortelle.
Sjarmerende eksentrisk
Sett i ettertid kan disse temaene virke
springende, sære, eller sjarmerende
eksentriske. Hvert tema må selvsagt
sees i lys av leksikonets behov, hva
som skrives av andre samtidig, og aller
viktigst: hva jeg personlig har lyst til å
lære om og jobbe med til enhver tid.
«Hva jeg har lyst til» er faktisk viktig
her. Så lenge man skriver av egen interesse på egen fritid, må det være et

Bet Giyorgis, en av klippekirkene i Lalibela i
Amhara-provinsen i Etiopia, har stått på verdensarvlisten siden 1978. Morten Haugen har
skrevet mange Wikipedia-artikler om verdensarvsteder i Afrika. (Foto: Giustino)
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 tydelig element av lyst i arbeidet. Men

selvsagt er ansvarsfølelse i forhold
til hvor det er nødvendig å forbedre
wikipedia også en del av motivasjonen
(Langt bak bevisstheten min ligger en
uskrevet arbeidsliste, hvor det å utvide
og gjennomrevidere artiklene om Hamsun og Ibsen har stått en god stund,
siden dette er artikler vi vet at mange
bruker). Eller mer diplomatisk sagt:
en fungerende blanding av plikt- og
ansvarsfølelse og egenstyrt nysgjerrighet. (Den som vil sjekke hvordan dette
”skriv-om-det-du-har-lyst til”-prinsippet
fungerer i praksis, kan sammenligne
artiklene Spania og Montenegro, eller
Harry Potter og Indira Gandhi. Eller om
verdens minste land Nauru og det fjerde
største: Indonesia.)
Vag faglig profil
Min vage faglige profil ser ut til å være
litteratur, kunst og samfunnsfag. Andre

wikipedianere skriver om andre ting.
Førsteamanuensis John Skartveit ved
Norsk Lærerakademi (NLA) i Bergen
har opprettet mer enn 1000 artikler
om fluer, mygg, biller og sommerfugler.
Han utgjør vår entomologiske ekspertise sammen med Halvard Hatlen fra
Gjemnes, som er kunstutdannet men
arbeider i et steinhuggeri. Halvard
har også opprettet nær 1100 artikler.
Reidar Mosvold fra Universitetet i Stavanger er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk. Han skriver ikke så mye
på wikipedia for tiden, men har laget
to flotte, dype artikler om Niels Henrik
Abel og Matematikkens historie – sikkert nyttig å kunne vise til for en som
selv underviser. Ulf Larsen fra Østfold
er styrmann på ferje. Hans skriveprofil
er helt annerledes: han kaller seg en
«typisk diversør», og har opprettet nær
600 artikler, blant annet om sjøfart og
krigshistorie, og oversatt en anbefalt
artikkel om Wollstonecrafts «Min nordiske reise», i løpet av sine snart fire år
her i systemet. Ulfs største innsats er
som korrekturleser og heiagjeng når
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Morten Haugen har også skrevet Wikipedia-artikkelen om innvandrere i Norge. (Foto: Sir James)

andre arbeider med store artikler som
skal føres fram til «kandidatvurdering»
for å få status som Anbefalt eller Utmerket artikkel. Andre av mine venner
blant wikipedias tunge bidragsytere
kunne du lese om i Dagens Næringsliv
i sommer.
Andre språksamfunn
Wikipedia finnes på over 200 språk.
Noen av de minste er nærmest enkeltmannsforetak på ikkenasjonale
språk, med godt under 1000 artikler.
22 av utgavene har mer enn 100.000
artikler. Muligheten til å utveksle
kunnskap med andre språksamfunn
er en absolutt kvalitet ved hele wikipediaprosjektet, og er en meget synlig del av det som kalles den globale

Tarja Halonen er president i Finland. Den komplette artikkelen om finske statsoverhoder er
skrevet av Morten Haugen. (Foto: Rutja76)

landsbyen. Noen peker på at wikipedia
stiller sterkt i den kommende «konkurransen med Store Norske Leksikon»,
fordi no:wp (som det heter på dialekten) har samarbeid med et engelsk
leksikon med 2.573.000 artikler, som
vi kan oversette når det passer oss.
Og ikke bare engelsk, men også andre
språk jeg behersker. Da jeg jobbet
med de finske presidentene kunne
jeg lese både den svenske og den
engelske artikkelen, de var skrevet helt
ulikt, og jeg kunne plukke det stoffet
jeg ville. Det er også baksider ved
dette: misforståelser kan bli spredd
raskt fra språk til språk dersom det
er unøyaktigheter i kildeversjonen –
oftest den engelske. Og wikipedias
struktur innbyr til spamming: Ved hjelp
av automatiske oversetterprogrammer, eller «nyttige idioter» som tilbyr
seg å oversette, kan artikler om helt
marginale fenomen bli spredt til et

utrolig antall språk på kort tid. Selv
har jeg jobbet med å stoppe to slike
egenreklamekampanjer fra forfattere,
en tyrkisk og en spansk. Den spanske,
som bare har utgitt bøker på eget forlag, lyktes med å bli presentert på mer
enn 60 språk før han ankom til norsk/
bokmål. Alarmklokkene mine ringte
(verken Cervantes eller Cela finnes
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omtalt på så mange wikipediaspråk)
og han ble (etter mye forhandlinger
med de enkelte versjonenes slettebemyndigede) til slutt slettet fra 50
språk, og finnes nå bare igjen på 11
små versjoner av wikipedia, slik som
skotsk-gælisk og piemontesisk.

Kildekritikk
Kvalitetsvurdering av wikipediastoff
skal visst bli behandlet i en senere
artikkel her i bladet, men jeg vil gjerne
si noe her også: Vanligvis er vi vant til
å vurdere tekster etter deres vertskap
og kontekst: en tekst i Aftenposten er
mer pålitelig enn en i en lokalavis, og
en tekst av en professor er mer kompetent enn en av en student. Wikipedias
utfordring er at alle typer tekster finnes
innenfor samme struktur og vertskap:
dårlige redigerte tekster, briljante tekster og mulig usanne tekster. Da blir
kravene til leserens vurderingsevne
ekstra tydelige: er denne enkeltteksten
pålitelig i seg selv? Er den nøytral?
Skrytende? Helhetlig og gjennomarbeidet? Finnes det udokumenterte
påstander? Stemmer den med det
jeg vet fra før? Den lærdommen om
kildekritisk holdning som vi på denne
måten lærer av wikipedia kan vi siden

yy Wikipedia er en internasjonal internettbasert encyklopedi.
yy Ordet er en sammensetning av
det hawaiianske ordet «wiki» (rask,
hurtig) og det greske ordet «encyklopedi».
yy Startet i januar 2001 i USA.
yy De første årene økte antall artikler
med noen hundre pr dag.
yy Den engelskspråklige utgaven har
nå 2,5 millioner artikler.
yy Totalt er det over 11 millioner artikler i over 200 språkversjoner av
Wikipedia.

bruke aktivt på alle andre tekster også.
Og da kan vi avsløre hvilke grep i teksten som øker eller reduserer vår tillit
til en hvilkensomhelst artikkel uansett
kontekst.
Stor fisk i liten dam
Hvis du har brukerkonto på av
wikipedia, så gjelder kontoen på alle
språkene. Jeg har skrevet mindre på
engelsk som jeg kanskje hadde tenkt.

Vil du sjekke hvordan ”skriv-om-det-du-har-lyst
til”-prinsippet i Wikipedia fungerer i praksis,
anbefaler Morten Haugen at du sammenligner
artiklene om Harry Potter og Indira Gandhi. Her
er Harry Potter-skuespiller Daniel Radcliffe og
Indira Gandhi. (Foto: Matthew Blaney og Defense
Department, US Government)

Wikipedia
yy Den norske utgaven så dagens lys i
november 2001.
yy Den norske versjonen av Wikipedia
ble grunnlagt 26. november 2001.
yy Den nynorske utgaven ble opprettet
31. juli 2004.
yy Som følge av en avstemning i 2005
ble det besluttet at den opprinnelige fellesnorske utgaven kun skal
redigeres på bokmål.
yy B ok mål sutg ave n nærme r seg

Jeg bidrar der med en eller to redigeringer i uka, og da er det som regel
små bidrag avledet fra ting jeg gjør
på no:wp. Jeg synes at en:wp er for
stort og uoversiktelig, og sliter med
å henge med i en del av redigeringsstammespråket – det er forsåvidt en
erfaring som gjør det lett å forstå
hvordan også norsk wikipedia oppleves
for ferskinger. Dessuten synes jeg nok
kanskje også at det er morsommere å
være stor fisk i en liten dam (med de
fordelene som opparbeidet «cred» gir
meg), enn å være en liten fisk i en stor
dam. Språket hadde nok vært greit,
men jeg oppdager at min arbeidsstil,
hvor jeg leser og lærer mens jeg skriver, fungerer best på norsk. Hvis jeg
deretter skulle gjenta det samme på
engelsk, ville læregledeeffekten allerede vært brukt opp, og resten er bare
tasting. I tillegg tror jeg det er lettere
å få arbeidsro rundt artikler jeg jobber
med her på no:wp.
Kjennetegn på en wikipedianer
To av mine venner har diskutert
wikipedia med meg flere ganger, og
begge har vurdert seriøst om de skulle
engasjere seg på wikipedia. Jeg tror
det er typisk for både vordende og
etablerte wikipedianere at de begge
to vet godt hva de vil bidra med:
han er opptatt av nord-amerikanske
indianere, mens hun synes at norsk
wikipedia har for lite operastoff. Begge
oppfyller altså typiske kjennetegn for
en wikipedianer: de liker å dele kunnskap, og de har selv glede av å lære
mens de skriver.

190.000 artikler, mens nynorskutgaven har passert 40.000 artikler.
yy Ifølge Alexa er wikipedia.org verdens
8. mest besøkte nettsted pr oktober
2008.
yy Det har vært nærmere 300.000 aktive bidragsytere til alle Wikipedias
ulike språkutgaver.
yy Den norske utgaven har 92.381
registrerte brukere. 2.521 av disse
regnes som aktive brukere.
yy Disse brukerne har foretatt over
4.700.000 redigeringer siden Wikipedia ble opprettet.
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