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Viden er vi gtigere end 
maveforne mmelser
Vi lever i et vidensamfund og i et demokratisk samfund, men det er ikke godt nok. Ifølge lektor Anne-Marie Eggert Olsen 
ville livet være mindre bekymrende, hvis deltagerdemokratiet  fyldte mindre og fornuftsbaseret politik mere.

* jorden skælver over filosoffen Platons grav. Årsagen er, at han 

ler højt og gennemtrængende nede fra sit dødsrige. I Platons 

øjne er vi nemlig latterlige, når vi gør alt for mange spørgsmål 

til genstand for politiske indgreb. Når vi vælger at lovgive om, 

hvad folk skal have på hovedet, om homoseksualitet og unges 

opførsel, så vækker vi ikke alene Platons latter, men også en 

vis uro og bekymring. For det er dumt og ufornuftigt af os at 

have bragt os i en situation, hvor så meget bliver afhængigt 

af politik. I stedet skulle vi indskrænke området for politik og 

uenighed og udvide området for opdragelse og uddannelse, 

viden og ekspertise. Sådan lyder en Platon-inspireret kritik af 

det danske samfunds videnstilstand. Det kunne godt lyde, som 

om diagnosen lægger op til et meget elitistisk og ekspertstyret 

samfund. Asterisk har spurgt lektor og Platon-ekspert Anne-Marie 

Eggert Olsen om sammenhængen mellem politik og viden med 

henblik på at skabe bedre betingelser for et ordentligt og stærkt 

vidensamfund. 

VELGøRERE ELLER ULyKKESfUGLE

”Vores aktuelle ulykke er, at der alt for ofte føres politik uden 

om enhver fornuft. For eksempel udråber den siddende regering 

ekspertise som et suspekt skalkeskjul for politiske interesser. Og 

statsministeren begrunder deltagelsen i Irak-krigen med, at hans 

samvittighed siger ham, at det er rigtigt. Det kan få mig til at blive 

en kritisk ekspertokrat, der insisterer på, at politik må føres på et 

oplyst vidensgrundlag og ikke på tilfældige fornemmelser,” siger 

Anne-Marie Eggert Olsen. 

Hermed vender hun den traditionelle bekymring 180 grader. 

Den kender vi så godt fra en anden filosof – nemlig K.E. Løgstrup 

– der var bange for, at eksperter gik hen og blev ulykkesfugle, 

fordi de ikke besindede sig på deres ekspertises begrænsninger. 

Men i dag ser trusselsbilledet anderledes ud. Måske er faren i hø-

jere grad teknokratiets spejlbillede; demokratiets ’dilettantokrati’ 

– vælt eksperterne, sæt brugerne, amatører og lægmænd ind.
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”Jeg er stærkt i tvivl, om ten-
densen til deltagerdemokrati 
faktisk er en styrke for os.”
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Betyder de danske borgeres uddannelse i at være sociale 
og demokratisk medlevende, at statsinstitutionerne bliver 
overbebyrdet med deltagelse og interessevaretagelse?

 ”ja, jeg er i hvert fald stærkt i tvivl, om tendensen til del-

tagerdemokrati faktisk er en styrke for os. Platon insisterede 

på en tæt sammenhæng mellem fornuft og politik, men i dag 

respekterer vi ikke idéen om, at også politik skal være funderet 

på uddannelse og fornuft. I stedet går vi hen og bliver emsige 

og tror, at vi kan og skal mene noget om hvad som helst.” siger 

Anne Marie Eggert-Olsen.

ELITISME UDEN IDIOTI

Ifølge Anne-Marie Eggert Olsen er det Platons vidensbegreb, der 

er på spil. Og det er ikke småting. For Platons vidensbegreb er 

vores – Vestens – dominerende vidensbegreb og har været det 

siden antikken. Der er tale om et vidensbegreb, der stiller nogle 

specifikke krav til viden i modsætning til mening. Anne-Marie 

Eggert Olsen forklarer: 

”Ligger du inde med en viden, så ligger du også inde med en 

sikkerhed. De to ting kan ikke skilles ad. Det giver ingen mening 

at sige ’jeg ved noget, men jeg er ikke sikker på det’. Symbiosen 

mellem viden og sikkerhed gør en vidensændring langt vanske-

ligere end en meningsændring. Viden er noget, som står fast. 

Når det er sagt, så er det klart, at vi ved noget på forskellig vis: 

At 2 plus 2 er 4, at jorden er rund, at der står to øl i køleskabet, 

at du kan stole på dine børn. Der er altså tale om forskellige 

typer af viden. Pointen er, at uanset af hvilken grund du ved det, 

du ved, knytter der sig en idé om sikkerhed til det. Det betyder 

også, at det er begrænset, hvad vi kan vide noget om, hvis vi vil 

have fuld sikkerhed for det. Udgangspunktet for Platon er faglig 

viden, som han kender det fra håndværkeren, som med sik-

kerhed ved, hvordan han går frem. En gang imellem svigter 

sikkerheden, og han ved, at en fejl er begået, men han er netop 

ikke en handyman, der blot mener at vide, hvordan man gør alt 

muligt.”    
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Lægger denne opfattelse af viden op til elitisme og 
ekspertstyre?           

“Nej ikke i sig selv. For det første er viden altid viden om 

noget. Det er ikke kun en tilstand i dig, men det er noget, der 

kan udveksles, sanktioneres og autoriseres mellem mennesker. 

For eksempel gennem uddannelse og eksaminer. Med det følger 

også et krav om rationel begrundelse: Du skal kunne give en 

almen begrundelse for din viden, som jeg i princippet kan forstå 

og nyde godt af. Det er her, vores afhængighed af vidensauto-

riteter kommer ind i billedet. Der er en objektiv forskel mellem 

at vide noget og ikke at vide noget. Det er ikke nødvendigvis 

finere – og det er også forskelligt, hvad vi ved,” siger Anne-Marie 

Eggert Olsen. 

I demokratiet mener vi, at demokratiet skal varetages af 
lægmænd, ikke af politiske eksperter. Derimod mente Pla-
ton, at der skulle en uddannelse til for at varetage et politisk 
hverv. Er konsekvensen ikke en elitistisk politikopfattelse?

”Elitisme opstår, nærmest automatisk, når vidensbegrebet 

indgår i en politisk sammenhæng. Viden er udemokratisk. 

Platons ideale krav er, at de, der varetager det politiske styre, 

skal være ’eksperter i det almene’. I det øjeblik vi ønsker en 

viden om det almene, overskrider vi de begrænsninger, som 

ligger i den faglige viden. Platon siger, at den gode regent 

skal være filosof eller lægge sig efter filosofi. Det betyder, at 

ministre skal mestre almene betragtninger i forhold til, hvad 

der er bedst for fællesskabet. De skal varetage fællesskabets 

interesser, ikke særlige eller et lille flertals interesser. Det er 

her, Platons forestilling bliver grundlæggende antidemokratisk, 

hvis vi med demokrati mener kompromis mellem interesser 

eller bestemte procedurer for afstemninger. Her er demokratiet 

usagligt og egentlig også upolitisk, hvis vi med ’politisk’ forstår 

det fælles,” fortæller hun.     

STATEN SKAL GIVE GOD NATTESøVN 

Demokrati er som en smuk, broget klædning, fuld af mange ting. 

Sådan karakteriserer Platon demokratiet, som han i sin tid anså 

for at være det mindst ringe system blandt de eksisterende.

Men når han skiftede synsvinkel og kastede et blik på det ud 

fra sit ideal om fornuftens sammensmeltning med politikken, 

så blev demokratiet pludselig udtryk for den dårligste styreform: 

langt fra det fælles bedste, fuld af ineffektivitet og store uret-

færdigheder. 

Ifølge Anne-Marie Eggert Olsen var målet for Platon ikke den 

retfærdige stat i sig selv, men den lykke, som den retfærdige 

magtudøvelse kan bringe staten og det enkelte menneske. I 

Platons dialog ’Staten’, som foregår i den gamle mand Kefalos’ 

hus, spørger Sokrates Kefalos, om han nu – med den ene fod i 

graven – ved, hvad retfærdighed er. Hans svar er, at et retfærdigt 

menneske svarer enhver sit. For så er konsekvensen, at du ikke 

farer op som et barn af en ond drøm, når du kommer til at 

tænke på historierne om dødsriget Hades. Den frygtløshed, som 

Kefalos slutter hele sit liv med, gør Platon imidlertid til princip 

for hver dag gennem hele livet. Rolig nattesøvn forudsætter, at 

vi har tillid til, at fornuften råder i os selv, i andre og ikke mindst 

i det politiske.

”God nattesøvn lyder jo dejligt, og jeg ville hjertens gerne 

fralægge mig ansvaret og bekymringerne for virkelig mange 

politiske beslutninger, hvis jeg var indforstået med de principper, 

der blev lagt til grund for at træffe dem. Men det er jeg ikke. 

Konsekvensen er, at vi ikke vil afgive politisk frihed, da vi ikke 

har tillid til, at vi har et samfund, hvor fornuften råder – som 

Platon anbefaler. Mistilliden er med til at forklare, hvorfor vi bliver 

deltagerdemokrater fyldt med skepsis. Vi har af gode grunde ikke 

tillid til, at politikere tænker i det fælles bedste, de er ganske 

enkelt ikke uddannet til det.”  

   

Af Claus Holm

Clho@dpu.dk

”Statsministeren begrunder delta-
gelsen i Irak-krigen med, at hans 
samvittighed siger ham, at det er 
rigtigt. Det kan få mig til at blive en 
kritisk ekspertokrat.”
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Lektor ved Institut for Pædagogisk Filosofi, 
Danmarks Pædagogiske Universitet. .
Anne-Marie Eggert Olsen er i gang med 
et forskningsprojekt finansieret af Carls-
bergfondet: ‘Politisk fornuft mellem etik 
og statsræson.’ En undersøgelse af Platons 
politiske filosofi og dens virkningshistorie’. 
Hun er særligt optaget af forholdet mellem 
individ og stat i Platons politiske filosofi, 
med særligt henblik på idealet om ’den 
blandede forfatning’ i såvel sjælen som 
staten og dette ideals skæbne gennem den 
politiske filosofis historie.

”Elitisme opstår, når 
vidensbegrebet indgår i en 
politisk sammenhæng.”
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