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Fra sitt kombinerte ståsted som
bibliotekar og Wikipedia-insider ser
Morten Haugen flere sider ved Wikipedia
som kan bety sårbarheter ved kvaliteten.

Wikipedia i et
kildekritisk perspektiv
Tekst: Morten Haugen, biblioteksjef i Ørland kommune

Siden Wikipedia ble etablert for 7 år
siden har det blitt en av verdensvevens suksesser, med økende bruk og
anerkjennelse, både blant folk flest og
fra avisenes side. Her hjemme kan vi
muligens datere den endelige anerkjennelsen til søndag 26. oktober 2008,
da Aftenpostens erfarne journalist Ulf
Andenæs skrev en kommentar med
tittelen ”Fra mistro til flittig bruk”. Han
begynner med å skildre sin opprinnelige skepsis, og fortsetter med nyvunnen tillit:
”Gradvis har jeg vendt tilbake, og
blitt en flittig bruker. Kvalitetskontrollen
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er opplagt blitt bedre. Det er flere år
siden jeg har knepet Wikipedia i grove
feil. Som millioner andre har jeg lagt
meg til grepet når noe skal undersøkes
i all hast: Jeg taster søkeordet inn på
Google, der Wikipedias bidrag gjerne
troner i toppen, som den mest benyttede
henvisning. (Dette viser seieren både for
Google og for Wikipedia.) Nettleksikonet
er blitt en brukbar opplysningskilde, som
oftest. Anvendeligheten er uovertruffen;
det er også stofftilfang, oppdatering, og
utvalget av aktualiteter som kanskje ikke
anses verdig en plass i et tradisjonelt
leksikon.”

Den vanligste innvendingen mot Wikipedia er at hvemsomhelst kan herpe
artiklene, gjennom aktiv sabotasje eller
ondsinnet hærverk. De fleste jeg snakker med blir beroliget når jeg demon-
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strerer hvordan vi i kjernegruppen går
gjennom alle nye bidrag, og godkjenner,
avviser eller forbedrer dem.
Skadeverk
Det er fremdeles mange som husker
saken om Stoltenbergs påståtte sedelighetsdom, som ble stående en viss
tid på engelsk Wikipedia. Den slags
barnesykdommer er for det meste
overvunnet av Wikipedias internkontroll. Lærdommen fra den saken er
likevel at kvalitetssikringen er best
innenfor de artiklene som kontrollørene har nærhet til, og på de hyppig
redigerte artiklene. Dersom jeg la inn
en setning i biografien om f.eks. en
finsk statsråd om etterforskning for
korrupsjon, og underbygger med å
lenke til en avisartikkel om ham i en
finskspråklig avis (som få norske kan
lese og etterprøve), vil det antagelig
bare være tilfeldigheter som avgjør om
det blir oppdaget: språkbarrieren er én
ting, men like viktig er det at lese- og
endringshyppigheten på en slik artikkel er lav.
En student ved Høgskolen i Nesna,
Robert Fjellstad, har nylig forarget
Wikipediasamfunnet med en masteroppgave hvor han testet hvordan
Wikipedias internkontroll-system reagerte på provoserte feil. Forargelsen
ligger dels i at dette fra feilretternes
side oppleves som helt ordinær vandalisme, selv om det er gitt et akademisk
ferniss; og dels i at denne typen provokasjoner ikke nødvendigvis er den
typen vandalisme som er mest typisk
for Wikipedia.
En av hans oppdagelser var imidlertid positiv for Wikipedia: ”Undersøkelsen kan også underbygge en påstand
om at administratorer i Wikipedia har en
egen praksis for oppretting av feil i artikler” (sitat fra sammendraget i Bibsys
Brage). Han oppdaget også at han oftere ble lagt merke til av kontrollørene
da han skulle fjerne feilene, enn da
han la dem inn, og at norsk Wikipedia
var noe bedre på feilretting enn den
engelske. Wikipediaskribenten Trond
Trosterud, som er førsteamanuensis
ved UiTø, oppsummerte kritikken av
oppgava slik i en diskusjon på Wikipedias diskusjonsside ”Tinget”:
”Ein ting er at dette er uetisk, og med
rette oppfatta som sand i eit maskineri
vi legg mykje arbeid i, men det viktige

poenget er at metoden er metodisk svak:
Vi har ikkje noko grunnlag for å hevde at
oppkonstruerte feil av Fjellstad sin type
på noko som helst vis er representative
for genuine feil (enten det er slurvefeil,
vankunne, pseudoteoriar eller rein vandalisme av bannskap-typen).”
Wikipedia ikke alene om å ha feil
De fleste av feilene på Wikipedia er
samme type feil som finnes i flere situasjoner av kunnskapstilegnelse og –reproduksjon med korte frister og varierende
forkunnskap: blant journalister, studenter
og utredere. Selvsagt vil feilmengden variere etter situasjon og sjanger, men det
er en rimelig hypotese at den individuelle
variasjonen i kvalitet innenfor veiledede
studentarbeider er større enn forskjellen
mellom et godkjent studentarbeid og et
godt Wikipediabidrag. Og omvendt: det er
større variasjon mellom gode og dårlige
Wikipedia-bidrag enn det er mellom gode
Wikipedia-bidrag og en bakgrunnsartikkel
i Aftenposten.
Isfjell-artikler
Det vanligste problemet på Wikipedia
er antagelig bidragsytere som skriver i
overkant av sitt kompetanseområde. I
min forrige artikkel nevnte jeg romanen
”Markens grøde” som eksempel. En
moden gymnasiast kan skrive et godt
referat av romanen, forsynt med bibliografiske opplysninger om utgiverår og
illustratører, og etterordsaktige opplysninger om hvor Hamsun oppholdt
seg mens han skrev romanen. Men
gymnasiasten vet for lite om tekstens

omgivelser: de lange linjene i Hamsuns
forfatterskap, om jorddyrkelsen i mellomkrigstidas kultur og litteratur, og
om bureisinga tidlig på 1900-tallet; og
denne mangelen på bakgrunnskunnskap gjør at artikkelen skrives inn i et
vakuum. Slike artikler har Wikipedia
dessverre mange av. En moden leser
kan avsløre at en slik leksikonartikkel
ikke er på høyde med sitt emne, men vi
vet at ikke alle lesere er modne lesere.
(Min favorittanekdote om kildekritikk
og relevansvurdering er videregående
skole-elevene som hadde gruppearbeid
om indianerstammen Cherokee, og prydet omslaget på rapporten med et bilde
av en chippendale-danser på skinnfell
foran peisen, kun iført lendeklede - ”ja,
for det sto jo på hjemmesiden hans at
han var cherokee, så da” - og dermed
har vi fått demonstrert hva vi har vunnet ved at Google har avløst Store
Norske…)
Jeg tror ”isfjell-artikler” er en treffende karakteristikk av et segment av
problemartiklene på Wikipedia. Den som
skriver, skriver det han ser og vet. Han
presenterer enkeltopplysninger som
han kjenner, og forsøker å binde dem
sammen til noe helhetlig ved å konstruere relasjoner mellom de enkeltopplysningene han har. Problemet med isfjell
er at den tiendedelen som er synlig ikke
røper noe om hvordan de 9/10 som ligger under havoverflaten oppfører seg.
Slik kan det også være i kunnskapens
verden, og det setter begrensninger for
hvor mye den som er i læringsprosessen
kan gjenskape innsiktsfullt. Jeg innrømmer at da jeg skrev artiklene om Bhutans
historie, måtte jeg flere ganger tilbake
og omarbeide mine første versjoner slik
at de stemte med det nye jeg nettopp
hadde lest.
Kjede av tillit
Et annet eksempel: jeg hjalp en dyktig amatør-lingvist med å oversette en
artikkel om et asiatisk språk fra svensk
til norsk Wikipedia. Han hadde gjort
grunnoversettelsen og jeg skulle vaske
ut svesismer og hjelpe han med å oversette noen vanskelige restord. Mens
jeg holdt på med dette, slo det meg at
dersom hovedoversetteren hadde visst
nok om emnet, så ville han ha forstått
hva disse siste svenske ordene betød, ut
fra deres sammenheng i teksten.
For brukeren av leksikonet, vil dette
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 innebære

at kjeden av avsendertillit til
teksten blir ekstra lang. Du må stole
på at oversetterne både forstår emnet
og tekstens vertsspråk godt nok til å
begå en oversettelse uten feil, og du
må stole på at de opprinnelige, ukjente
forfatterne på det andre språket kjente
emnet godt nok til gi en holdbar innføring i emnet, og dertil må du ha tillit til
at emnet fremstilles på en måte som er
relevant også for norske lesere.
En variant av isfjell-artiklene er den
hvor bidragsyteren i tillegg til uferdig
forståelse av emnet også mangler
terminologien, eller er ukjent med leksikonsjangeren for dette emnet. Derfor
forekommer det nå og da ubehjelpelige
artikler med uvesentlige opplysninger,
og oversettelser fra engelsk, hvor språket er greit oversatt, men hvor utvalget
av opplysninger ikke har gått gjennom
noen sil av refleksjon mht relevans og
skrivestil.
Mitt tips er: lær deg å lese mellom
linjene. Lær elevene å lese mellom linjene. Når du har brukeropplæring kan
du finne 3-5 artikler som eksempler på
gode og dårlige skriveposisjoner og
tekstdisposisjoner.

Illustrasjon: Randall Munroe

Norsk perspektiv?
Vi har gjort det til en del av vår ”stilmanual for landartikler” at det skal inngå
avsnitt om norske relasjoner til landet.
Kravet om norsk vinkel kunne med fordel
ha blitt utvidet til flere artikkeltyper. Her
er noen eksempler på hvorfor:
Artikkelen om Gustav V av Sverige er
oversatt fra svensk. Gustav var konge
1907-50, en tid med flere interessekonflikter mellom våre to land. For den
grundige leseren blir det etterhvert tydelig
gjennom teksten at denne artikkelen er
oversatt språklig, men at det ikke er tilført
noe norsk perspektiv gjennom overset-
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telsen. Dette bekreftes også gjennom
litteraturlisten.
Motsatt ble det under arbeidet med
artikkelen om ”Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitikk under den kalde krigen”
tilført et norsk perspektiv i noen små
avsnitt, noe som også kommer til syne i
litteraturlisten.
Mitt tips er: Sjekk litteraturlista. Norske
titler i litteraturlista vil normalt være en
indikator på at artikkelens forfatter(e)
har arbeidet med stoffet også utenfor
skjermen.
Oppstykket kunnskap
Det er lett å finne feil både i Wikipedia,
i papirleksika og i større historieverk, hvis
du selv har detaljkunnskaper innenfor et
smalt felt. Men den som har mye detaljviten om f.eks. Ingebrigt Davik har ikke
nødvendigvis tilstrekkelig oversiktskunnskap til å sette detaljene om ham inn i den
rette konteksten: norsk barnelitteraturs
historie fra 1959 til 1980-tallet. Og dette
er en fordel ved helhetlige verk som Store
Norske Leksikon.
Det redigerte leksikonet har noen
fortrinn framfor Wikipedia. Relevans og
proporsjoner er to av dem. Men Store
Norske Leksikon & co har særlig den fordelen at én forfatter har et samlet ansvar
for alle artikler innenfor et emne. Det betyr
at artiklene om Gerhardsen, Torp, Lyng,
Borten og Bratteli er skrevet samtidig, i
lys av, og i dialog med hverandre og med
hovedartikkelen om norsk etterkrigshistorie. På Wikipedia har vi mange eksempler
på at hovedartiklene mangler, selv om vi
har detalj-artiklene. Vi har f.eks. grundige
artikler om den finske vinterkrigen og om
Mannerheim, men mangler en god hovedartikkel om Finlands historie.
Mitt tips er: Stol mer på helhetlige
artikler av typen ”Belgias historie” enn
på frittstående biografier om den enkelte

statsminister. (Men sjekk redigeringshistorikken: det kan jo hende at de er skrevet
samtidig, og av samme person(er).).
Kritisk masse og subjektivitet
Wikipedia er et eksempel på ”crowdsourcing”, manges samarbeid om et felles
mål. For at slike prosesser skal fungere
optimalt trengs det et visst antall deltagere, som må overstige en kritisk masse.
Begrepet kritisk masse er hentet fra kjernefysikken, hvor det betegner den minste
masse radioaktivt stoff som trengs for å
skape en kjernefysisk reaksjon. I overført
betydning anvendes begrepet i sosiodynamisk forstand.
De største utgavene av Wikipedia er
så store at deltagerne klarer å utvikle og
vedlikeholde et leksikon i hele dets faglige bredde og dybde, mens de minste
versjonene vil ha åpenbare problemer
med dette. Enten mangler teamet enkelte
typer fagkompetanse, eller man er prisgitt
én eller få bidragsytere som derved får et
monopol på fremstillingen av dette stoffet, uten en korrigerende dialog. For mitt
eget vedkommende har jeg både jobbet
med stoff som få andre har bidratt til eller
har kunnet kontrollere (Bhutans historie
er utelukkende skrevet av meg), og med
stoff som mange kjenner til og kan bidra
til. (Theodor Kittelsen, Urho Kekkonen og
de norske nasjonalparkene er eksempler
på det)
I Wikipedias artikkel om ”crowdsourcing” står følgende avsnitt som trolig må
oppfattes både som en virksomhetsidé, en
utopi, og som en erfart mulighet:
”Innen åpne prosjekter uten sentral styring vil enkeltbrukere prøve å nå suboptimale mål. Det vil si at det som for en enkelt
bruker oppfattes som en riktig løsning kan
vedkommende forsøke å skrive inn som den
eneste riktige løsningen. Dette vil helt klart
gi en løsning utfra denne enkeltbrukerens

ståsted, det vil si at vedkommendes bidrag
representerer et point of view. Når neste
bruker dukker opp vil forrige brukers bidrag
modereres og justeres. Etter vedvarende
iterasjoner vil arbeidet i teorien fremstå som
noenlunde balansert og representere et
globalt eller dominerende optimum. Denne
prosessen kan ta svært lang tid og pågå
over mange år.”
Det er mange skjær i sjøen under seilasen fram mot den optimale artikkelen
og den optimale artikkelmengden. I noen
artikler finnes det bevisste agendaer
som forsøkes redigert inn. For eksempel
har artikkelen ”Islamisme” blitt utsatt for
flere angrep av brukere som har forsøkt å
redigere inn den forståelsen at islamisme
er islams normaltilstand.
I andre artikler er det subjektive perspektivet mindre graverende, men like
tydelig. Artikkelen ”Nazistenes kunsttyverier”, som i prinsippet er generell og
handler om alle kunsttyveri under hele
2. verdenskrig, må være skrevet av en
valdris. Av artikkelens 37 linjer handler
26 linjer om at Snartemosverdet flyttes til
Fagernes, og at Nasjonalgalleriets skatter
gjemmes på Bagn bygdetun.
Subjektiviteten kan også komme inn i
artikkelen i ettertid. En artikkel som er
gjennomarbeidet og balansert kan få en
tilføyelse som i og for seg er sann nok,
men som forrykker proporsjonaliteten.
Et tenkt eksempel kunne være dersom
norske Wikipedias utmerkede artikkel
om Bjørnøya får en lengre tilføyelse om
et nytt firma som tilbyr pakketurer til øya.
Reelle eksempler: Øystein Djupedal - hvor
60% av artikkelen plutselig besto av
henvisning til hva misfornøyde austegder og opposisjonspolitikere mente om
administrasjonsministerens utnevnelse
av Djupedal til fylkesmann i Aust-Agder;
Roald Dahl - hvor 70% av teksten på ett
tidspunkt handlet om hans antisemittisme;
og Stavanger - hvor det var satt inn et
kampreferat fra en cupsemifinale som
Viking tapte.
Ikke minst er Wikipedia en dårlig
indikator for et emnes relevans eller
proporsjonale betydning. Store Norske
Leksikon-redaktør Petter Henriksen har
tidligere pekt på at kyndig relevansvurdering er det klassiske leksikonets
adelsmerke (”Kunnskap til det norske
folk”, 1995, s 134: ”Pave Innocens 8 er
ansett som betydelig nok, [...] men ikke
Innocens 9.”). I Wikipedia kan man bare
i begrenset grad trekke konklusjoner om
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relevans eller betydning av at et emne er
omtalt, eller av hvor lang omtalen om. Et
ofte brukt mantra er ”Wikipedia er ikke et
papirleksikon: vi har ikke plassproblemer”.
Det er en invitt til å skrive om det som
opptar deg. Derfor er artikkelen om Tom
Clancy lenger enn den om Mark Twain.
Gjenkjenne en god/dårlig artikkel
I forrige artikkel skrev jeg at man vanligvis vurderer 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.
I Wikipedia finnes alle typer tekster
innenfor samme struktur og vertskap:
dårlige redigerte tekster, briljante tekster
og mulig usanne tekster. Da blir leserens
vurderingsevne satt på prøve: er denne
enkeltteksten pålitelig i seg selv? Er
den nøytral og ser flere sider av saken?
Skrytende og egenreklamerende? Helhetlig og gjennomarbeidet? Finnes det
udokumenterte påstander? Stemmer den
med det jeg vet fra før? Den lærdommen
om kildekritisk holdning som vi lærer av
Wikipedia kan vi siden bruke aktivt på alle
andre tekster. Og da vil vi kunne avsløre
hvilke grep i teksten som øker eller redu-

serer vår tillit til en hvilkensomhelst artikkel
uansett kontekst.
Wikipedias struktur gir oss flere muligheter til å finne forskjellen på gode og dårlige tekster. En kritisk gjennomlesning av
teksten i seg selv vil som regel avsløre den
dårlige artikkelen: teksten er opplistende
uten struktur, den motsier seg selv, er ikke
korrekturlest, eller det mangler åpenbare
elementer i et resonnement eller en disposisjon. Disse forholdene er ikke spesifikke
for Wikipedia, og det gjelder her som ellers at den erfarne leseren ser manglene
bedre enn den uerfarne leseren.
Å oppdage skjevheter i teksten krever
en erfaren leser. I artikkelen om filmen
”Lasse & Geir” vil en kritisk leser se at
handlingsreferatet ikke er et reelt handlingsreferat, men har form som en teaser
/ baksidetekst: det forklarer bakgrunnen
for det som skal skje i filmen, og slutter
med setningen ” Sammen gir de to guttene seg ut i byen...”.
Artikkel-merking
Wikipedia er et skrivekollektiv hvor
eietrangen vanligvis er lav. Det vil si at
alle kan flikke på alt. Derfor er det min
rett / plikt å markere når jeg finner en
dårlig artikkel. Slike redigeringsinngrep
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 kan være alt fra et korrekturbidrag til et

Illustrasjonsfoto: Erling Bergan

forslag om at artikkelen bør slettes eller
totalt omarbeides; eller bare en påvisning
av noen strukturelle svakheter.
Det finnes en lang rekke slike standardiserte artikkelmerker. Noen av dem er
vennligsinnede, mens andre signaliserer
mangler eller uenighet. Her er et utvalg
av de vanligste:
yy Språkvask: Denne artikkelen trenger
språkvask og korrektur for å oppnå
en høyere språklig standard
yy Uoversatt: Denne artikkelen er delvis
på [annet språk], og ikke fullstendig
oversatt til norsk
yy Denne artikkelen har forbedringspotensial: [utdypende forklaring]
yy Opprydning: Denne artikkelen trenger en opprydning for å oppnå en
høyere standard.
yy Geografisk omfang: Perspektivet
og/eller eksemplene i denne artikkelen/seksjonen fokuserer på norske forhold, og representerer ikke et
globalt ståsted.
yy Antroposentrisk: Artikkelen bør utvides slik at den ikke kun omhandler
mennesket, når temaet har relevans
for mange flere organismer.
yy Uencyklopedisk: Denne artikkelen
bør enten slettes eller få en grundig
opprydning i henhold til våre standarder og retningslinjer.
yy Nøyaktighet: Denne artikkelens faglige presisjon er omstridt, eller den
kan inneholde faktafeil.
yy Objektivitet: Denne artikkelens
objektivitet er omstridt. Redigeringer
som mangler referanser og/eller avviker fra en objektiv fremstilling, kan
bli fjernet.
Disse artikkelmerkene er for det
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første en standardisert melding fra en
erfaren skriver til den skriveren som
startet artikkelen; og for det andre et
signal til sluttbrukeren om at akkurat
denne teksten ikke er optimal. Wikipedia kan selvsagt ikke garantere at alle
u-merkede tekster er gode, men det at
slike merker finnes er et memento for
hele Wikipedia, ja, for hele internett, om
at man skal vokte seg for å gjøre ukjente
avsendere til autoriteter.
Redigeringshistorikken
Du kan lære mye av en artikkels
diskusjons-side og redigeringshistorikk.
(Dette er hhv andre og fjerde ”fane”
over artikkelen). På diskusjonssiden
vil du finne spor av uenighet om artikkelen, eventuelt redigeringsråd fra
bidragsytere som vet noe om emnet
men ikke har hatt tid til å gjøre med det.
I historikken, hvor du kan sammenligne
artikkelens ulike versjoner, kan du se
når artikkelen ble opprettet, når den har
gjennomgått større utvidelser, om den
utelukkende er skrevet av én person,
eller om det har vært ”redigeringskrig”
i hele eller deler av artikkelen. Hvis det
har vært uenighet, kan du se hvordan
den ble løst: var det en provokatør
som ble avvist, misforståelser som ble
rettet opp, eller var det to relevante
synspunkt som vokste seg fram til et
kompromiss?
En Wikipediaartikkels vekst og livsløp
kan følge mange ulike mønstre. Ett
mønster kan vi se i artikkelen om Liechtenstein: Opprettet tidlig (januar 2004),
og gradvis utvidet av ulike bidragsytere,
hvorav noen mer skjønnmalende enn
andre. Artikkelen har ikke vært gjenstand for vandalisme eller kontroverser,

alle nye bidrag har bygget videre på det
som allerede sto. På den annen side har
det heller ikke vært noen bidragsyter
som har tatt helhetsansvar for å gi en
samlet framstilling av landets geografi,
historie, kultur og samfunnsforhold.
(Artikkelen om landets historie ble riktignok utvidet fra 2000 til 11000 tegn
i oktober 2008, men det har ikke påvirket hovedartikkelen). Selve artikkelen,
med dens summariske eller manglende
avsnitt og fraværet av lenker til andre
nettsteder indikerer også at denne
ikke er gjennomarbeidet. Min tolkning
av historikk og tekst er at det som står
er pålitelig som quick reference, men
verken langt nok eller gjennomarbeidet
nok til bruk i en skoleoppgave.
Kildebruks-analyse
Det er mulig å vurdere artiklene etter
hvilke kilder som oppgis og hvordan de
brukes. Slik kan du også ”avsløre” de
ureflektert oversatte artiklene gjennom
hvilke kilder de har brukt, og hvilke de
ikke har brukt.
I Wikipedias idealer for gode artikler
skal analyserende, vurderende og
kontroversielle utsagn tilskrives en
ekstern, troverdig kilde, helst i fotnoteform, eventuelt kombinert med en
litteraturliste.
Artikkelen om John McCain har nesten bare engelske kilder. I slike tilfeller
lurer jeg på om oversetteren har fulgt
med på norsk debatt om emnet, eller
om han har importert det engelske
Wikipedias tekst uten å stille spørsmål
ved tekstens autoritet og disposisjon,
dens eventuelle mangler, eller ved dens
relevans for norske lesere. Når det
gjelder pensumrelevante artikler (som
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f.eks. om Søren Kierkegaard) hvor det
finnes norsk forskning og norske kilder,
bør artiklene på norske Wikipedia som
hovedregel være skrevet i tråd med –
helst endog i dialog med – fremstillinger
i andre kilder på norsk. Først da blir
artikkelen mulig å bygge videre på og
forstå som en del av det norske kunnskapsuniverset. I motsatt fall vil den leve
sitt eget, subkulturelle liv.
Litteraturlista kan også avsløre énkildeartikler: Artikkelen om Verner von
Heidenstam er en god gjennomgang av
nobelprislyrikerens livsløp, men uten å
gi særlig innblikk i Heidenstams dikt.
Den er oversatt fra svensk og av fotnotene framgår det dessuten at én bok
er brukt som gjennomgående kilde. Det
motsatte gjelder artikkelen om Hannah
Ryggen. Her omfatter litteraturlisten så
godt som alle bøker som er skrevet om
Ryggen, og av fotnotene kan man se at
alle bøkene er brukt, sitert fra og/eller
henvist til.
For min del har jeg laget meg den
tommelfingerregel at jeg synes flere
norske bøker i kildelisten er en kvalitetsindikator. Det betyr som regel at
de som har arbeidet med artikkelen har

forlatt pc’en og gått til en bokhylle; de
har trolig lest mer enn de har skrevet,
og har måttet gjøre noen vurderinger
av hva som er viktig å ta med i teksten.
(Motsatt er jeg mer skeptisk når en
artikkel på norsk bare har engelskspråklige og url-baserte kilder, da er det ren
oversettelse, eventuelt inkludert noe
googling).
En sertifisert fremtidsdrøm
Mange kommentorer har påpekt at
Wikipedias suksess og arbeidsform
er den viktigste inspirasjonskilden for
de revolusjonerende endringsgrepene
som Store Norske Leksikon og Den
Danske Encyklopedi foretar i disse
dager. Denne påpekningen sier også
Store Norske Leksikon-redaktør Petter
Henriksen seg enig i.
Min spådom, eller kanskje bare mitt
personlige ønske, er at neste generasjon av Wikipedia vil inneholde flere
muligheter for å sertifisere godkjente
eller anbefalte versjoner av artikler, med
en inspirasjon fra Store Norske Leksikons nye to-nivå-konsept, som Petter
Henriksen i sin blogg omtaler som ”to
typer artikler - a) en stor indre kjerne

med kvalitetssikrede artikler som er gått
god for av den fagansvarlige, og b) en
ytre krets med brukerartikler som venter
på evaluering av den fagansvarlige”.
Med andre ord: at Wikipedia vil lære av
Store Norske Leksikon, slik Store Norske Leksikon nå lærer av Wikipedia.
En diskret versjon av en slik løsning
finnes allerede i dag usynlig til stede på
Wikipedia: administratorer og patrollere
ser gjennom og godkjenner alle bidrag
fra ferske og variable bidragsytere.
Tysk Wikipedia – som har godt rykte
for grundighet og høyt nivå – har en
tydeligere versjon av dette, hvor det
synliggjøres at det finnes to versjoner
av artiklene: den gyldige, og den sist
endrede, som ennå ikke er godkjent.
Mine redigeringer i tysk Wikipedia blir
derfor merket med en tag hvor det står
”Dies ist eine ungesichtete Version. Alle
Änderungen müssen gesichtet werden,
bevor sie Benutzern standardmäßig
angezeigt werden”.
Jeg ser for meg at vi i fremtiden vil få
se tre typer ”sertifisering” av Wikipediaartikler. Den ene er den typen vi allerede
har i dag, for omfattende og grundige
artikler som får status som anbefalt/
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 utmerket. Den andre typen sertifisering

Illustrasjonsfoto: Erling Bergan

kan være et anonymt og Wikipediainternt ”ok”-stempel som erfarne Wikipedianere kan tildele til en artikkel som
er kortere, men dekkende i bredde og
dybde. Teksten på en ”tag” kan f.eks.
være ”Denne artikkelen er vurdert
og faktasjekket av en erfaren Wikipediabruker, og er etter vår vurdering en
dekkende fremstilling av emnet.”.
Det tredje scenariet for sertifisering
bør involvere fagfolk, og kan f.eks. være
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”Denne artikkelen er skrevet eller kontrollert av [navn], som er utdannet som
[fag] og/eller arbeider som [stilling] ved
[lærested], og er etter hans vurdering
en dekkende fremstilling av emnet.” I
realiteten har norsk Wikipedia allerede
benyttet seg av slike eksterne fagfellevurderinger i noen ytterst få tilfeller. Artiklene ”Atom” og ”Kjernefysisk fusjon”
ble begge forelagt for og kvalitetssikret
av en professor i Oslo da de ble vurdert
for status som anbefalt artikkel.

En slik ”fagmann-sertifisering” av artikler kan også bidra til å løse en annen av
Wikipedias utfordringer: å hente større
deltagelse fra den akademiske verden.
Det er ikke sikkert at slike sertifiseringer vil omfatte mer enn 5 – 15 % av
samtlige artikler, men de vil, dersom en
slik løsning utvikles, utgjøre en kvalitetskjerne, en målestokk og et ambisjonsnivå for hele leksikonet.
Svekket tillit?
Det kan hende at denne gjennomgangen har svekket din tillit til Wikipedia.
Da var den kanskje for stor på forhånd?
Wikipediaskrivere er mennesker som
lærer mens de skriver. De er ikke eksperter. Derfor ligner Wikipedianere på
vanlige mennesker.
Wikipedianere skriver for sin egen
del, og de skriver samtidig av en indre
forpliktelse til å dele kunnskap med
andre. Denne forpliktelsen er ikke alltid
nøytral, eller objektiv, men det er heller
ikke andre skribenter og andre tekster.
Min erfaring med norske Wikipedianere
er at de fleste er samvittighetsfulle og
stadig strever for å lage et mer utdypende, bedre dokumentert og mer
helhetlig leksikon.
Wikipedias styrke er det menneskelige engasjementet. Wikipedias svakhet
er de menneskelige begrensningene:
kunnskapshull og subjektive oppfatninger. Men nettopp gjennom sin svakhet
kan Wikipedia minne oss om at de fleste
andre tekster også har forbedringspotensiale, og er preget av avsenderens verdier, holdninger og kunnskapsgrenser.
Wikipedias artikler kan gi ulike typer
innsikt: grundig innsikt, rask innsikt,
kort innsikt, skjev innsikt. Kunsten er å
vite når man møter hva. Den amerikanske markedsføringsguruen Seth Godin
var inne på det samme i sin blogtekst
”The Wikipedia gap”, når han sa at ”å
finne informasjon er blitt mindre viktig,
sammenlignet med å forstå og syntetisere den” (Takk til BI-forskeren Mona
Solvoll, som i en foreløpig upublisert
artikkel om wikipedia har gjengitt en
spisset oversettelse av denne maksimen, og slik gjorde meg oppmerksom
på den).
Dette betyr en ny rolle for leseren, og
krever ny kunnskap og nye strategier av
formidleren. Det er dette som er web
2.0, bibliotek 2.0 – og kunnskapsverden
2.0. Lykke til i møtet med det!

