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Hvad ved du om din uvidenhed?
                            

Viden udkommer den 6. februar 2017

60 sider

           Pris:  39,95 kr.

Når du vågner fra nattens drømmeland, genstarter din bevidsthed. Et brusebad og en kop kaffe, og du er klar 

til at være, tænke og vide. Men hvad ved du egentlig – og hvor har du din viden fra? Viden er ikke bare noget, 

vi har eller googler os frem til. Viden kommer fra andre og er kun viden, når vi bruger og begrunder den. 

Viden er også magt og magt til at skjule og begrænse det, andre ved. Dybest set ved du for eksempel meget 

mindre, end du tror, du ved. Selv efter et brusebad og en kop kaffe. Det mener videnskabsmand Kristian 

Hvidtfelt Nielsen. Og han ved trods alt mere om viden end de fleste.

Kristian Hvidtfelt Nielsen er lektor ved Center for Videnskabsstudier, Aarhus 

Universitet. Kristian forsker i videnskabs- og teknologihistorie og videnskabs-

formidling. Han var en af redaktørerne på firebindsværket Dansk Naturvidenskabs 

Historie (Aarhus Universitetsforlag) og 50 opfindelser. Højdepunkter i teknologien (Aarhus 

Universitetsforlag) samt medforfatter til Exploring Greenland: Cold War Science and 

Technology on Ice (Palgrave Macmillan).

Forfatteren kan kontaktes på 

khn@css.au.dk eller 

87 15 55 91 / 24 45 88 12

Viden er nr. 46 i serien Tænke-

pauser. Alle bøger i serien fås 

også som lyd- og e-bøger. Den 

første uge efter udgivelsen kan 

lyd- og e-bogen hentes gratis på 

www.tænkepauser.dk.

”Jeg ved ikke præcis, hvordan jeg cykler, men jeg gør det tit. Hvis 

jeg begynder at tænke for meget over det, mens jeg cykler, kører jeg 

nok bare galt. Nogle former for viden fungerer åbenbart bedst uden 

at blive sagt eller tænkt.”

”Det kan godt svimle lidt, når jeg tænker på al den viden, der nu 

ligger tilgængelig for mig i bøger, artikler og på internettet. Men 

der er en verden af hemmelig viden, der er endnu større. Så svimler 

det for alvor ...”

”Vores viden bliver nok aldrig 100 % sikker. Hvis den gjorde, var 

den bare ligegyldig. For det er et af de allervigtigste kendetegn ved 

viden, at der altid mangler noget. Noget, som kan gøre os mere 

vidende. Vores viden er mangfoldig og vildtvoksende.”


