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Denne bog udgives i anledning af, at vi for fyrre år siden igangsatte den
fireårige journalistuddannelse, der også i dag er hovedforsyningskilde af
journalister til den danske medieverden.
Journalistuddannelsen i Danmark blev oprettet allerede i 1946, og i
1962 opstod den første institution med navnet Danmarks Journalisthøj
skole. I 1971 startede den fireårige uddannelse, og i 1973 rykkede uddan
nelsen ind i de nuværende bygninger på Olof Palmes Allé i Århus.
Så der er mange anledninger til fejring i disse år, og med denne bog er
det således uddannelsen i den kendte form, vi fejrer.
Ganske symbolsk sker det netop i det år, hvor vi har introduceret de
mest gennemgribende ændringer i uddannelsen i de fyrre år. Vi går over
til en model med mindre klasseundervisning, men mere forelæsning og
mere tid brugt på at arbejde med konkrete projekter under vejledning fra
vores forskere og undervisere.
Altså en model, der ligner de akademiske uddannelser mere uden på
nogen måde at være udtryk for en begyndende ensartethed med univer
siteternes mønster. Men kravene til viden hos fremtidens journalister er
større end nogensinde, det skal vi tilpasse os, og det er udviklingen i ud
dannelsesformen en del af.
Over de sidste fire år har vi fordoblet antallet af forskningsuddannede
ansatte. Vi har også taget hul på en udvikling, hvor allerede ansatte un

Forord
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Af Ejvind Hansen

1. IndLedning
Da lovforslaget om “Danmarks Journalisthøjskole og Institut for Presseforskning” blev vedtaget i 1970 og realiseret i 1971, blev journalistikkens
rolle i samfundet kodificeret. Journalistens rolle som formidler af informa
tioner og kommunikation mellem magthavere og folket i en tiltagende
kompleks mediesituation kaldte på en opgradering af forskning og uddan
nelse på området. En sådan opgradering lå i den vedtagne iov, der opgra
derede uddannelsen til en 4-årig uddannelse.
I de samme år fandt imidlertid også en kommunikationsteknologisk re
volution sted, som på sigt kom til at etablere en udfordring i den journali
stiske selvforståelse.
I 1969 oprettedes de første forbindelser i ARPANET, som er internettets
forgænger; i 1971 startede Project Gutenberg, som er et storstilet projekt
til at digitalisere, arkivere og distribuere kulturelle værker; i 1972 etable
redes email-teknologien.
Betydningen af disse hændelser og opfindelser kunne man i <ke forudse
i 1971, men fra 40-årsperspektivet etablerer dannelsen af Journalisthøj
skolen og internettets fremvækst en tydelig dialektik, som i dag udgør en
uomgængelig udfordring for journalistikken. Internetteknologierne har på
den ene side lettet mange journalistiske processer. På den anden side bli

Den
dialog-udfordrende
journalist

Kapitel 5
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Samtidig med, at Hansens artikel vidner om stor indsigt og lyst til at en
gagere sig i en ny type journalistik, kan man dog også konstatere, at ud
viklingen ikke er gået helt i den retning, som Hansen forudsagde i 1971.
For at forstå den udvikling, der sidenhen er pågået, kan det imidlertid være
oplysende at se på, hvordan man dengang forudså teknologiens påvirk
ning afjournalistikken.
I Hansens gennemgang af de nye teknologier accentueres de mulige
effektivitetsgevinster: Transmissionssystemet effektiviseres, informations

Datamaten er på vej ind i journalistikken! For journalisten
vil det betyde, at han skal skaffe sig et vist basiskendskab
til kybernetik som videnskabelig teori og til datalogi som
praktisk anvendelse at teorien
(forord til Hansen, 1971: 31).

-

træden, indeholdt en veloplagt artikel af Ernst Siegfrid Hansen med titlen
“Når ERNA overtager redaktionen, skal journalister kureres for elektron
skræk” (Hansen, 1971). Artiklen er på den ene side et heroisk forsøg på at
afmystificere de nye teknologier, et forsøg, der vidner om en personlig ind
sats, der lever op til hans mytologiske mellemnavn. Hansen jonglerer ube
sværet mellem computer-relaterede begreber som kybernetik, algoritmer,
automatisk databehandling, elektronisk multiplexer og kobler dem lige
ledes ubesværet med journalistiske begreber som nyhedskanaler, central
desk, klartekst. En ny verdensorden for journalister er på vej, og den vil
stille krav til journalisten:

-

Årsskrift Danmarks Journalisthøjskole, der blev udgivet efter lovens i kraft

2. Historisk tilbagebLik

ver journalistens “monopol som vidensformidLer og formidler af kontakt
mellem magthavere og befolkning også udfordret.
Spørgsmålet bliver derfor, om journalistikken stadig er så vigtig, at man
skal bruge offentlige penge på at finansiere den. .lournalistens produkter
er ikke længere eneste formidLer af denne kontakt. Udfordringen for en
skoLe, der ucidanner journalister, bliver derfor at få vist, at journalisten sta
dig faciliterer en bedre kontakt, end hvad man ellers finder rundt omkring
på internettet.

99

Denne udvidelse gælder både geografisk og emnemæssigt. Det bliver
nu muligt at forholde sig detaljeret til forhold i hele verden omhandlende
alle mulige samfundslag, interesser og synspunkter.
Denne exsplosion i tilgængeligheden at information fører naturligvis
potentielt til et tab af overskuelighed. Her er det Hansens pointe, at over
skueligheden skal genindføres ved, at journalisten lærer at programmere
(s. 35). Herved kan der skabes platforme, hvor informationerne automatisk
opsamles og organiseres. Når systemerne så efterhånden er blevet sat op,
så er det ikke Hansens tanke, at journalisten bliver overflødig -journalisten
som fagperson bliver stadig vigtig som den, der bidrager til processen gen
nem sin evne til at “indleve sig i en begivenhed for ikke at sige at opleve
den, før man giver den videre” (s. 36). Tanken er altså ikke, at journalisten
bliver elimineret gennem den programmeringsmæssige sortering. Den
journalistiske formidling er stadig nødvendig, men tanken er, at det jour
nalistiske produkt bliver mere informationstungt. journalisten er, givet de
store mængder af information, ikke nødt til at “lade en informationsmæs
sigt tynd kop te løbe ud over flere spalter, hvor der i stedet kunne stå otte
virkelige informationer” (s. 35).
Hermed er vi også fremme ved et kernepunkt ved E.S. Hansens bud på
en fremtidig journalistik. Grundlæggende set tænkes udviklingen som en
opstramning og en effektivisering. Vi kan gennem teknologien opnå en
fortætning at informationerne, og vi kan række længere og mere varieret
ud i verden. Teknologierne giver os mulighed for at gøre mere af det, vi al
lerede gør.
Det er for så vidt ikke forkert som en beskrivelse at, hvilke muligheder
der står til rådighed. Spørgsmålet er imidlertid, om det er den bedste be
skrivelse at, hvad der i virkeligheden kom til at ske. Hvis man tager et kig

(s.32).

Det er i virkeligheden først i vor tid, at den “kendte verden”
begynder at omfatte hele kloden, nyhedsmæssigt set

mængden eksploderer, og redaktionen går fra at være “en fredelig ø, hvor
vi arbejder med glæde, skrivemaskine, blæk, saks og lim” til at blive ind
kredset af “elektronikken” (s. 31). Hansen er bevidst om, at dette vil med
føre, at det bliver muligt at nå længere ud:

100

3. Situationen i dag
Til en start er det imidlertid på sin plads at anerkende, hvor langt analysen
faktisk stadig holder. Problemerne omkring den store informations
mængde, globaliseringen af nyhedsstrømmen og effektiviseringen at ny
hedsprocessen har alle været realiteter, som på afgørende vis har
omstruktureret det journalistiske arbejde. Centraldesken er ikke decideret
forsvundet, men det er en realitet, at journalisterne i stigende grad arbej
der autonomt ude i marken. Kravet om, at journalisten tilegner sig pro
grammeringskompetencer, har ikke for alvor bredt sig til main
stream-journalistikken endnu, men nyhedsdatabaser spiller en stigende
rolle, samtidig med at der eksperimenteres med programmeret dataind
samling som et redskab i journalistikken (Bardoel, 1999; Elkjær, 2010; Gill
mor, 2004; Stuart, 2006).
Der, hvor Hansens analyse for alvor fejler i forhold til virkeligheden i
dag, er i analysen af, hvordan forholdet mellem journalisten og
læseren/lytteren/seeren også ændres. Journalisten blev ikke bare en, der
gav læseren/lytteren/seeren mere af det samme; og journalistens rolle
blev ikke blot at programmere og så bidrage med indlevelse. Indførelsen
af de nye computer-baserede medier kom til at danne udgangspunkt for
dannelsen at helt nye typer af offentligheder, hvor relationen mellem ny
hedsskabere, journalister og borgere ændredes.
En forudsætning for denne forandring var naturligvis internettets frem
komst (som Hansen at gode grunde ikke kunne reflektere over tilbage i
1971). i Hansens optik betragtes netopkoblinger primært som noget, der
bringer informationer frem til journalisten. Men i takt med, at borgerne
også opkobles, og mere dialogisk orienterede teknologier udvikles, går
den computerbaserede netopkobling fra at være et middel til at systema
tisere og formidle (overføre) informationer, til at være et værktøj til en dia
logisk kommunikation.
Strukturelt kan man se det på, at med de traditionelle papir- og æter
bårne massemedier er der ikke umiddelbart mulighed for gensidig dialo
gisk udveksling. Ganske vist har aviserne deres læserbreve, og radio og ty
har deres call-ins, men det er begrænsede og marginaliserede sider af en

—

ud over det journalistiske landskab, er det i hvert fald ikke informations
tætheden, der springer mest i øjnene for nu at sige det lidt jysk.

—
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teknologisk virkelighed, hvor det er journalisten, der taler til læseren/lyt
teren/seeren. De internet-bårne medier rummer å den anden side mu
ligheden for at give læseren/lytteren/seeren en aktiv stemme i den
offentlige diskussion. Et kig ud over de store publicistiske medier i Dan
mark viser ganske vist, at disse muligheder for det første kun udnyttes i
begrænset omfang og for det andet nok ikke har fundet en særlig frugtbar
form mange af brugerkommentarerne består at usaglig, ikke-lyttende
“råben” af hinanden med synspunkter fra de politiske yderfløje. Men dét
ændrer ikke ved, at medierne og journalisterne har været nødt til at åbne
op for at give læserne/lytterne/seerne en mere synlig stemme.
Vendingen fra den informerende journalist til den dialogisk kommuni
kerende journalist er ikke nødvendigvis positiv. Ganske vist blev fremkom
sten af det interaktive internet i starten gentagne gange anprist for
genindførelsen af nogle grundlæggende værdier i demokratiet (et eksem
pel herpå kan 1ndes i Nørretranders 1997), Habermas-inspirerede teore
tikere har særligt fremhævet, at interaktiviteten løser problemet med
massemediernes pacificering at borgerne (fx i Slevin, 2000; Bohman,
2004), atter andre har lovprist de frisættende potentialer i denne interak
tion (Benkler, 2006). Men man skal som sagt ikke have læst mange kom
mentarer i mediernes blog-sektioner for at få øje på, at dialogisk
udveksling kan være lige så pacificerende som bevidstløst indtag at infor
mationer. Ganske vist ser det på overfladen ud til, at brugerne er meget
aktive, men hvor meget de rent faktisk flytter sig er nok et spørgsmål.
Selve det, at et medie befordrer dialogisk udveksling, er derfor ikke i
sig selv hverken godt eller skidt. Det afhænger helt at, hvilken type at dia
log der faktisk befordres og realiseres i medierne. Teknologien gør det til
syneladende ikke at sig selv. Hvis vi vil have en inddragende, aktiverende,
udviklende og samværsbefordrende dialog, så er vi nødt til at hjælpe tek
nologien på vej. Et kig ud over den etablerede mediestand viser en praksis,
hvor journalisterne i høj grad arbejder som før: Journalisten tager sig at
ideudviklingen, researchen og formidlingen, og så lægges det færdige pro
dukt ud på en hjemmeside, hvor der i nogle tilfælde er åbnet op for kom
mentarer eller afstemninger fra læserne/lytterne/seerne.
Lidt hårdt trukket op kan man sige, at man forsøger at skabe dialog uden
selv at ville stille op til dialogen. Det er alt for sent i processen, at der gives
rum for dialog, og derfor er det måske ikke så overraskende, at dialogen

-
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4. Den diatogiske journalist
For at kunne bidrage til en frugtbar dialogisk proces er det naturligvis vig
tigt at have en nogenlunde forståelse af, hvad en frugtbar dialog vil sige.
En af de mest nuancerede og eksplicitte refleksioner over dette emne fin
des i Gadamers hermeneutiske filosofi (Gadamer, 1960: 368-384, se også
Gadamer, 1959; 1966). Den vil derfor danne udgangspunktet i det føl
gende, men jeg vil også vise dens begrænsninger i forhold til at artikulere
den kritiske side af det journalistiske arbejde. Til at gøre dette vil jeg sær
ligt trække Derridas dekonstruktive tankegang frem.
Pointen vil være, at den dialogiske journalist skal navigere mellem på
den ene side at skabe et fælles udgangspunkt for dialogen for ellers ri
sikerer man, at de involverede taler forbi hinanden, som man ser på mange
af de store mediers blogs i dag. På den anden side skal journalisten også
“ryste” det fælles udgangspunkt så meget, at det begrænsede ved det fæl
les udgangspunkt aldrig tabes af syne —for ellers risikerer dialogen at ende
med at være en selvbekræftende klappen-hinanden-på-ryggen, som man
ser på nogle af de mere specialiserede sites.
I Gadamers optik var dialog et møde mellem to forskellige synspunkter.
Disse synspunkter mødes og udfordrer hinanden og søger herigennem
frem mod det, han kalder en “sammensmeltning af horisonter”. Gadamers
pointe er her, at når vi forsøger at forstå og mene noget om verden, så gør

-

ender med at være så frugtesløs; dem, der virkelig vil dialogen (dvs, er vil
lige til en gensidigt udfordrende og udviklende udveksling), føler sig ikke
inviteret, og tilbage står kun dem, der blot vil give deres mening til kende
uden nødvendigvis at skulle lytte til, hvad andre mener.
Hvis man vil tage de dialogiske muligheder i de nye teknologier alvor
ligt (og det står naturligvis de enkelte medier frit for, om man vil det), er
man derfor nødt til at tænke dialogen som en skrøbelig proces, der kan gå
både godt og skidt. Journalisten må derfor dels indtænke det dialogiske
på et tidligere stadie i sit arbejde, dels skal journalisten måske også op
kvalificeres i sin forståelse af, hvad en frugtbar dialog er, og hvordan den
opnås. Journalistens rolle på disse medier er derfor ikke blot at programmere og bidrage med sin personlige indlevelse (jf. E.5. Hansens forslag)
journalistens rolle må blive at facilitere den dialogiske proces, som
han/hun sætter i gang og deltager i.

—

—

—
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vi det ved at skrive de ting, vi møder, ind i nogle “forståelseshorisonter”
altså nogle rammer, som vi placerer tingene og begivenhederne i, og som
giver dem en meningsfuld placering i forhold til andre ting, vi har oplevet
og erfaret. Når vi så støder på tilfælde, hvor vi er åbenlyst uenige om, hvor
dan det samme skal opfattes, så har vi behov for at bearbejde vores (for
skellige) forståelseshorisonter på en sådan måde, at vi i sidste ende kan
komme til en fælles forståelse.
Det originale ved Gadamers analyse er så, at han pointerer, at denne
sammensmeLtning må foregå gennem en gensidig bevægelse. For at
jeg kan komme i dialog med andre, er jeg nødt til at sætte mine forudgivne synspunkter på spil, dvs, jeg er nødt til at artikulere mine synspunk
ter ind i et sprogligt forståelsesunivers, som er tilgængeligt for den anden.
Man kan sige, at jeg er nødt til at træde ind på den andens banehalv
del, for at vi kan mødes. Men hvis bevægelsen kommer fra min side alene,
så er der ikke nogen egentlig dialog. Der kommer først dialog i det øje
blik, jeg så begynder at fortælle den anden, at der er noget “forkert” ved
banehalvdelen eller at han/hun i hvert fald har misforstået noget ved
den.
En dialog består altså med andre ord af den bevægelse, hvor man flytter
sig for at flytte med andre. Netop derved sætter man også sine egne syns
punkter på spil: Hvis nogen bevæger sig over på min banehalvdel, får jeg
jo også mulighed for at udfordre det, som den anden bringer med sig
man kender jo typisk sin egen banehalvdel bedre end den andens men
hvis jeg så i min udfordring bliver stående ovre på min egen banehalvdel
og kritiserer den første for ikke at “forstå” mit synspunkt ordentligt, så dør
dialogen hurtigt ud. Hvis jeg går ind i dialogen, bliver opgaven for mig der
for dels at vise det utilstrækkelige i den andens indvending, dels derefter
at vise, hvordan dette utilstrækkelige virker tilbage på gyldigheden af den
nes udgangspunkt og dette må naturligvis også foregå, ved at jeg bevæ
ger mig over på den andens banehalvdel.
En sådan dialog vil gradvis føre tiL at begge parter bliver klogere, de
flytter sig sammen til et sted, hvor ingen af dem var på forhånd. Det er
dette, Gadamer taler om som sammensmeltningen af forståelseshorison
ter: I den vellykkede dialog når vi sammen frem til et højere stadie af gen
sidig forståelse. Det er ikke sikkert, at vi ender med at blive enige: jeg kan
i mange tilfælde godt forstå den andens synspunkter og mulige grunde til

104

5. Diatogens grænser
Inden vi går videre til det nye for journalistikken, er det nemlig vigtigt også
at få peget på, hvorledes Gadamers analyse af den dialogiske udveksling
har sine begrænsninger. Hvis man kort skulle karakterisere Gadamers ana
lyse, så er det en analyse af, hvordan vi bliver klogere ved at nå til bedre
forståelse af hinanden— eller sagt på lidt mere almindeligt dansk: Gadamer
viser, hvordan vi kan komme tættere på hinanden gennem dialog. Men
nogle gange forstår vi hinanden alt for godt, nogle gange er vi alt for tætte
på hinanden, ser alt det gode i hinanden, har det rart med hinanden og
lader os opsluge i det nærmest ubrydelige fællesskab, som vi befinder os
i. I disse (hyggelige) situationer kan det være svært at se, at der måske er
nogen, der er uden for, og som gerne vil ind.
Nyere sociale teorier har argumenteret for, at de mest magtfulde eks
klusionsmekanismer består i at usynliggøre bestemte grupper eller syns
punkter fra den offentlige samfundsdiskurs (se fx Honneth, 2003). Et
eksempel herpå leveres af Nick Couldry, der har vist, at neoliberalismen
fx blev en magtfuld økonomisk doktrin i den angelsaksiske verden mellem
1980-2000, fordi man lykkedes med at gøre markedet til det primære mål

dem uden rent faktisk at dele synspunkterne (fx hvis jeg vægter nogle vær
dier anderledes end den anden).
At dialog i denne forstand kan være en frugtbar og vigtig proces vil nok
de færreste benægte. At befordringen af denne type dialog kan være en
vigtig opgave for journalister vil jeg også antage som ukontroversiel. Og i
en bred forstand vil jeg hævde, at det faktisk til alle tider har været en vig
tig side afjournalistikken: Netop forståelsen af journalisten som den, der
bibringer borgeren en forståelse af vigtige samfundsmæssige forhold, så
ledes at borgeren kvalificeret kan forstå og tage stilling til disse og i sin le
vevis (valg af produkter, valg af livsstil) udøve en form for respons herpå,
som nyhedsskaberne så igen kan forholde sig til, illustrerer jo den ovenfor
beskrevne hermeneutiske proces. Det nye er blot, at hvor de traditionelle
massemedier (aviser, radio, ty) hæmmede den direkte dialogiske udveks
ling (fordi det var vanskeligt at give rum for læseren/lytteren/seerens
stemme i medierne), bliver der med de moderne åbnet for, at parterne i
dialogen kan komme tættere på hinanden. Dette vil jeg komme nærmere
ind på i afsnit 7.

-
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for politikken, hvorved økonomisk balance som mål kom til at overskygge
mål som social retfærdighed og sundhedsmæssig velfærd (Couldry, 2010).
I disse situationer har vi brug for at blive bragt lidt ud af balance for at få
øje på de andre, det andet, “verden udenfor”. Lidt mere filosofisk formu
leret: Vi har brug for at få blik for begrænsningerne i den fælles forståelse,
som vi lever i; vi har brug for at komme lidt på afstand af vores fælles for
stå elses horisont.
En klassisk måde at bryde op i sådan en befæstet fælles forståelsesho
risont har været den undersøgende journalistik. Den undersøgende jour
nalistik går ud på at undersøge, om tingene nu også i virkeligheden er, som
vi går og tror. Dygtige undersøgende journalister har således i nyere tid fx
afdækket svindel i hjemmeplejen (Kaare Godtfredsen og Lasse Ravnø, TV
2), selvom diskursen omkring hjemmehjælpere ellers var den hårdtarbej
dende, selvopofrende person, der pga. systemets pres ikke kunne få tidsregnskabet til at gå op. Et andet eksempel er afsløringen af, at
patientsikkerheden på privathospitaler ikke altid er så optimal, som man
går og tror (Karin Mette Petersen og Thomas Buch-Andersen, DR P1 Doku
mentar).
Hvis man skal bryde den lukkede diskurs, er det imidlertid ikke altid
nok blot at dykke dybt ned i rævekagerne for at finde de rigtige svar på de
stillede spørgsmål. I mange tilfælde er det lige så vigtigt (eller endda vig
tigere) at få stillet de rigtige spørgsmål. Dette er den undersøgende jour
nalist naturligvis også opmærksom på, men i det følgende vil jeg forsøge
at vise, at det ikke er nok at stille andre spørgsmål; når man skal åbne for
en lukket diskurs, er det afgørende at spørge anderledes.
Gadamer var den første til at påpege, at hvis man for alvor vil nå videre
i den dialogiske proces, så er det afgørende at vende blikket fra svarene
til spørgsmålene (Gadamer, 1960: 368ff). Gadamers pointe var, at det er
spørgsmålet, der åbner for vores erkendelsesmæssige nysgerrighed over
for verden. Spørgsmålet accentuerer grænsen mellem vores viden og ikkeviden; vi ved, at der er noget, vi ikke ved, og derfor kan vi spørge efter det
(Gadamer 1960: 368-9). Spørgsmålet giver grundlæggende set retningen
for mulige svar, og dermed er det også klart, at spørgsmålet ikke udeluk
kende er åbnende i retningsangivelsen er spørgsmålet også lukkende,
der er nogle ting vi mister blikket for, i det øjeblik vi accepterer spørgsmå
lets forståelseshorisont.

106

—

-

-

-

Dette er startpunktet for den anden side af dialogen, som vi skal have
frem, hvis vi vil forstå journalistens dialogiske opgave. For at bryde ud af
den lukkede diskurs skal vi have blik for, hvad den lukker ude hvad der
så at sige ikke kan diskuteres inden for den givne diskurs. For at tage et
eksempel: I en politisk diskussion af, hvorvidt man skal modvirke en frem
tidig faldende arbejdsstyrke ved at sænke de offentlige udgifter, eller ved
at hver enkelt skal arbejde ekstra meget, er det vanskeligt at komme til at
diskutere, om den faldende arbejdsstyrke overhovedet er et problem. Har
vi i fremtiden overhovedet brug for så mange hænder som i dag kunne
det tænkes, at den teknologiske udvikling ville modvirke problemet? Det
afgørende er her ikke, hvorvidt mine spørgsmål rent faktisk ville ophæve
den pågående diskussion. Min pointe er blot, at dette er spørgsmål, som
er vanskelige at rejse i en sådan formet offentlighed.
Kritiske værktøjer til denne side af dialogen kan findes i diverse fra
ming- og diskursanalytiske teorier (fx Chong & Druckman, 2007; Entman,
1993; 2010; ]ohnson-Cartee, 2004; Foucault, 1969; Fairclough, 1995;
2003). Fælles for disse er, at man går ind i konkrete dialogiske udvekslinger
og undersøger, hvorledes der begrebsligt og fortælleteknisk lukkes af for
en række erfarings-, handlings- og forståelseshorisonter. Man kan sige, at
framing- og diskursanalyser giver os en række værktøjer til at analysere
yderkanterne af vores forståelseshorisonter de viser os, hvad der ligger
ude på den “anden side” eller “uden for”.
Disse værktøjer forsøges allerede brugt i journalistikken på forskellige
planer, og de yder et fint stykke arbejde. Svagheden ved framing- og dis
kursanalytiske værktøjer er imidlertid, at de ikke nødvendigvis giver os et
klart svar på, hvorforvi skulle interessere os for det, der ligger “uden for”.
De bringer os i første omgang kun til konstateringen af, at noget er blevet
ladt uden for vores erfaringshorisont de giver os ikke et vokabular til at
sige noget om, hvorfor det er et problem. samfundsmæssige og politiske
sammenhænge er der ganske vist en inhærent forpligtelse til at kunne le
gitimere synspunkter i forhold til en helhed, der principielt bør kunne ud
strækkes til alle dele af samfundet, men denne forpligtelse gælder jo ikke,
når vi diskuterer inden for mere afgrænsede fællesskaber.
Ofte er prætentionen for dialogen bare knap så holistisk. Internettets
fremkomst har givet rum for en lang række “communities”, der grundlæg
gende set er defineret ved en snæver interessehorisont, og som derfor
—
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6. Diatogens indre knude
Ikke desto mindre mener jeg dog, det er muligt at udstyre journalister med
en dialogisk analyse-strategi, der kunne gøre deltagerne klogere på sig
selv og deres forhold til den verden, de lever i. Strategien blev første gang
artikuleret af den franske filosof, Jacques Derrida, og går under betegnel
sen dekonstruktion.
Derridas grundlæggende pointe er, at enhver horisont for dialogisk ud
veksling altid er grundet på, hvad han kalder en apori opgaven for dekonstruktionen er at afdække sådanne aporier og deres implikationer. En
apori er et problem, som ikke kan løses endeligt, men som man alligevel
er nødt til at forholde sig til i en given sammenhæng. Eftersom problemet
ikke kan løses endeligt, kan de forskellige faktiske bud på løsninger altid
udfordres.
Nogle gange er den slags problemer ligegyldige. F hvis TV3 sender en
VM-kamp i sværvægtsboksning samtidig med, at TV 2 sender VM-finalen i
herrefodbold, og man kun har ét ty. Så er man placeret i et dilemma, der
hedder, at man ikke kan få en live-oplevelse af begge hændelser. For folk,
der både er bokse- ogfodboldentusiaster, vildette naturligvis være et stort
problem, som kun kan løses delvist. Man kan vælge at optage den ene og
så sikre sig, at man ikke hører resultatet undervejs; eller man kan zappe
frem og tilbage mellem programmerne (i begge tilfælde går noget af in
tensiteten i oplevelsen givetvis tabt). Men for mig som “mellem-i nteres
seret” fodboldtilskuer og slet-ikke-interesseret boksetilskuer vil
dilemmaet være ligegyldigt. Jeg vil næppe bruge megen energi på over
hovedet at overveje, hvordan problemet kan løses hvis jeg da overhove
det opdager, at det er et problem for nogen. disse tilfælde kan vi vælge
at sige, at aporiernes uløselighed er større end den praktiske gevinst ved
at omgås dem, og man kan derfor vælge at ignorere aporien, gøre og tænke
på noget andet.
Andre gange er aporierne imidlertid mere centralt placerede. I disse
sammenhænge opbygges der et helt praksisfelt i omgangen og håndte
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ikke nødvendigvis er forpligtet til at kunne relatere sig til en større sam
fundsmæssig helhed. En del af disse “communities” vil naturligvis heller
ikke have et rum for egentlig journalistisk indblanding fordi der ikke nød
vendigvis er noget ønske om at blive flyttet med.
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ringen af aporierne. Derrida argumenterer således for, at alle kulturer er
opbygget i et forsøg på at håndtere menneskets dødelighed: Vi ved, at vi
skal dø, men vi ved ikke, hvad det vil sige, at vi skal dø derfor forsøger vi
på forskellig vis at håndtere denne dødelighed, men håndteringen foregår
netop i uvished, og vi kan derfor ikke komme til ende med det. Nogle bud
går ud på, at vi skal forsøge at undgå døden derfor opbygger vi sund
hedsvæsener, uddanne Isessystemer og forskningsinstitutioner i forsøget
på at undgå døden, Andre bud går på, at den “gode” død er noget, vi skal
gøre os fortjent til. Derfor kan man forsvare handlinger, der ud fra livets
målestok er forkastelige, fordi der kommer noget bedre på den anden side
(Derridas dødsfilosofi er udviklet i Derrida, 1992; 1996; se også Hansen,
2005 for en uddybning af Derridas dødsfilosofi).
Aoorier er et grundvilkår i vores ageren i verden. Det hænger sammen
med, at når vi skal navigere i verden, er vi på den ene side nødt til at have
en nogenlunde adækvat forståelse af verden. På den anden side er vi også
nødt til at kunne fokusere på det signifikante eller vigtige i de konkrete si
tuationer. Den adækvate forståelse kræver, at vi har blik for verdens mang
foldighed; den signifikante forståelse kræver, at vi kan fokusere på få
aspekter ved de konkrete situationer. Der er således en indre spænding i
vores forståelse mellem empirisk mangfoldighed og systematisk enhed.
For at konkretisere dette i forhold til journalistikken har jeg i anden
sammenhæng (Hansen under udgivelse) argumenteret for, at journalistik
ken traditionelt er udsprunget af sådan en apori. Journalistikken er ud
sprunget af en demokratisk og samfundsmæssig udfordring om at oplyse
borgerne i den politiske nationalstat dels så borgerne havde et oplyst
udgangspunkt for at deltage i den politiske proces, dels for at give borgeren en følelse af samhørighed på tværs af det fysiske fællesskab. Masse
medierne (trykpressen, radio og ty) gav de teknologiske muligheder, men
under ganske bestemte betingelser. Massemediernes kommunikative cen
tralisme (få-til-mange-strukturen) gjorde journalisten nødvendig som den,
der formidlede viden ud tilfoiket. I dette arbejde havde journalisten netop
den ovenfor nævnte udfordring: På den ene side skulle folket have adæ
kvate oplysninger, på den anden side var det også nødvendigt at sikre, at
det var de relevante oplysninger. Journalisten havde derfor en dobbelt op
gave: At opsøge informationer og at sortere i informationer. Udøvelsen af
denne praksis må dels baseres på, hvad der faktisk finder sted i verden,
—
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dels hvad læseren/lytteren/seeren finder relevant. Og givet modtagernes
diversitet kan man ikke på forhånd regne med en generel konsensus om
<ring den rette balancegang mellem de to opgaver. Derfor er journalistik
ken placeret i en vedvarende bestræbelse på at finde den “bedste” løsning
på problemet og så længe den mediale struktur tilsiger et nødvendigt
valg mellem informationsdiversitet og relevanssortering, sålænge løser
journalistikken en påtrængende opgave i samfundet.
Det særlige ved Derridas tilgang til praksisfelter er imidlertid, at han
netop accentuerer, at disse aporetiske knuder i de forskellige praksisfelter
ikke nødvendigvis er et problem (Derrida, 1996: 1). Eller sagt på en anden
måde: Selvom det måske nok er et problem, så er det samtidig også arnestedet for de forskellige praksisfelters energi og grundlæggende relevans.
Hvis journalistikkens apori var blevet opløst, ville det betyde, at journali
stikken ville miste sin samfundsmæssige betydning. Journalistikkens apori
er årsagen til, at det er vigtigt at diskutere, hvad god journalistik er. Det er
en diskussion, som vi ikke kan komme uden om, fordi den til enhver tid
eksisterende journalistiske praksis kun er et foreløbigt bud på den bedste
løsning af den eksisterende apori.
I næste afsnit vil jeg vende tilbage til, hvordan de moderne internet
baserede teknologier i en vis forstand rent faktisk har opløst journalistik
<ens apori og hvordan dette så stiller journalistikken i dagens samfund.
Først vil jeg imidlertid vende tilbage til de dialogiske implikationer af over
vejelserne i dette afsnit.
Som nævnt i indledningen til dette afsnit er det nemlig min pointe, at
dekonstruktionen kan give os et journalistisk værktøj til at udfordre dialo
gen i eksisterende “communities” også selvom disse ikke nødvendigvis
føler sig forpligtet til at kigge uden for egen forståelseshorisont.
Dekonstruktive analyser går ud på at opsøge aporetiske knuder i vores
erfaringsverdener og så afdække deres implikationer for vores handlen i
verden. Pointen er imidlertid, at dekonstruktive analyser ikke nødvendigvis
fordrer, at analytikeren Kigger udenfor sit umiddelbare interessefelt. De
konstruktionen giver tværtimod analytikeren et værktøj til at kigge dybt
ind i sit umiddelbare interessefelt. Dekonstruktionen giver os et værktøj
til at forstå den indre knude, som er hele udgangspunktet for, at vi kan
have en pågående dialog.
Det er her, dekonstruktionen har sin styrke over for diskurs- og framing
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analyser. Hvis man fx på internettet har et fællesskab af puddelhundeel
skere, så kunne man godt lave diskursanalyse på dette ved at udpege
grænserne for dette fællesskabs forståelseshorisont. Man vil meget hurtigt
kunne udpege, at der er mange ting i verden, der falder uden for den umid
delbare interessehorisont for dette fællesskab. Men det erjo i en vis for
stand pointen med et sådant fællesskab, at man diskuterer ud fra en
snæver, men fælles interesse. Derfor vil en diskursanalyse ikke rigtig an
fægte et puddelhundefællesskab. Men hvis man derimod vha, en dekon
struktiv analyse kunne tage dem ind mod den definerende kerne i
fællesskabet, så ville man kunne hjælpe dem til at blive klogere på sig selv.
Det kunne fx foregå, ved at man lavede en analyse af, hvorfor det
er muligt at blive ved med at diskutere puddelhunde. Hvad kan man være
uenige om? Sådanne spørgsmål vil i mange tilfælde føre til problema
tikker som “Hvad er en sund/flot/dejlig/god hund”, og så er vi allerede
godt på vej. For næste spørgsmål bliver så naturligvis, hvad man forstår
ved sund, flot, dejlig og god? Når forskellige deltagere kan se på den
samme hund og være uenige om vurderingen, så må det jo skyldes, at man
skal ind i næste lag og se på, hvad man forstår ved de værdier, der disku
teres.
Pointen er, atjo længere vi trænger ind i forholdet mellem de konkrete
hunde og de værdier, der diskuteres ud fra, jo mere når vi ind til en define
rende kerne af, hvad der holder dialogen om hundene i gang. Ogjo længere
vi trænger derind, jo mere klart bliver det for os, hvilke værdier der driver
deltagerne. Ikke sådan at forstå, at vi så ender ud med at have “fem faste
grundværdier” Derridas pointe er tværtimod, atjo længere vi trænger ind
mod drivkraften, jo mere får vi blik for “problemet”, “utilpassetheden”
eller med andre ord: de tilgrundliggende aporier. Når man tilskriver værdier,
normer eller vurderinger til en eksisterende virkelighed, er der altid et “mel
lemrum” en grad af åbenhed: Realiserer denne virkelighed nu også virkelig
denne værdi, hvordan, hvorfor? Pointen er, at sproget forlader os, og vi
ender i et tomrum, som vi alligevel er nødt til at agere i.
En sådan rejse kan også være en hjælp til at bringe deltagerne uden
for deres egen erfaringshorisont— således at de bliver tilgængelige for en
opmærksomhed og bevidsthed om relevansen af at kunne forholde sig til
andet end (fx) puddelhunde. Arbejdet med de definerende aporier vil
kunne give deltagerne en bevidsthed om, hvad der oprindelig startede
—
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7. Den nye journatistiske apori
De dekonstruktive analyser af forskellige praksisformers aporier kan altså
med andre ord være et værktøj for journalister til at opkvaliflcere eksiste
rende dialoger. Samtidig kan de naturligvis også vendes mod selve den
journalistiske praksis. Jeg fik ovenfor givet et bud på, hvordan journalistik<en var udsprunget af problematikken om at give et fyldestgørende (adæ
kvat) og relevanssorteret (fokuseret) billede af de problematikker, der
vedkommer offentligheden. Journalisten har traditionelt været fanget i
problemet mellem, at kommunikationslinierne var begrænsede, samtidig
med at relevanskriterierne hos brugerne (borgerne) ikke kunne bringes på
én endelig formel.
Spørgsmålet er imidlertid, om dette stadig er en påtrængende proble
matik. Har vi ikke netop med internettet fået et medie, hvor vi principielt
ikke behøver begrænse den mængde af informationer, som gøres tilgæn
gelig for brugerne? Og har vi ikke også med internettets fremkomst (og in
formationernes digitalisering) efterhånden fået muligheder for at lave
meget personligt udformede relevanssorteringer (gennem individuelt pro
grammerbare søgemaskiner olign.)? For så vidt svaret kunne være ja på
begge disse spørgsmål, og det antager jeg, det kunne, bliver spørgsmålet,
hvad der er tilbage afjournalistikkens apori. Pointen er naturligvis, at for
så vidt der ikke er nogen apori tilbage, ville journalistikken (jf. det argu
ment, der er båret frem i denne artikel) ikke længere være relevant.
Som udgangspunkt mener jeg stadig, journalistikken har en relevant
opgave gennem den dybdeborende, undersøgende journalistik, der stadig
er med til at grave nye informationer frem, som så kan blive genstand for
formidling gennem de nye medier. Gennem den undersøgende journalistik
kan den traditionelle, journalistiske apori stadig give livsgnister til journa
listikken: Den undersøgende journalist kan stadig tilbyde læserne/lyt
terne/seerne nye informationer. Den undersøgende journalist må også
stadig (i nogen udstrækning) lave en relevanssortering; ganske vist kan
man pga. internettets ubegrænsede lagerkapacitet i princippet godt lægge
alle oplysninger offentligt tilgængelige, men de vinder først en journali
stisk signifikans i det øjeblik, de bliver ordnet i et narrativ et narrativ, som
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den intensive interesse for området og hermed få blik for den udenforliggende virkelighed, der førte dem ind i dialogfeltet.
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den undersøgende journalist er nødt til at artikulere muligvis med hjælp
fra computer-genererede sorteringsmekanismer.
Hvis man ser på det journalistiske Landskab, er det imidlertid næppe
nok at bygge en journalistisk praksis og identitet op omkring den under
søgende journalistik. Dels fordi den er for omkostningstung til for alvor at
kunne udbredes til alle dele af det journalistiske felt; dels også fordi det
vil give en meget snæver forståelse afjournalistikken, hvis man udeLuk
kende byggede den op omkring den undersøgende del. Spørgsmålet er
derfor, om det er muligt at finde en aporetisk fundering for en lidt bredere
forståelse afjournalistikken.
Svaret kunne her søges i de problematikker omkring dialogen, som jeg
har været inde på i denne artikel. Som det er blevet vist ovenfor, så er dia
loger både inkluderende og ekskluderende. Ved at vende blikket fra infor
mationer over mod dialog, dvs. nytænke journalistens rolle fra at være
formidler af informationer til at være formidler af dialog, bliver en ny apori
synlig. For selvom internettet i en vis forstand løste nogle at problemerne
omkring formidling og sortering af informationer, så er det tydeligt, at der
stadig resterer en opgave i at få opkvaliflceret den dialog, der finder sted
på internettet.
Dette hænger sammen med den forståelse af dialogen, som jeg har re
degjort for ovenfor: Lige så vel som dialog kan bringe deltagerne tættere
på hinanden på en god måde (en positiv læringsproces), findes der også
dialog, der ikke bringer deltagerne tættere på hinanden (fordi de allerede
i udgangspunktet er for langt fra hinanden) og måske findes der også
dialog, der bringer folk sammen på mindre frugtbare måder (fx den chau
vinistisk-selvtilstrækkelige). Givet en bevidstgørelse og en opkvaliflcering
vil journalisten kunne være den, der har til opgave at sikre, at den dialog,
der foregår rundt omkring, oplever en opkvaliflcering. Dels ved at mode
rere og facilitere eksisterende dialogiske fora, dels ved at skabe dialogiske
forbindelsesled mellem forskellige dialogiske felter, dels ved gennem egne
indspil at igangsætte nye former for dialog.
Jeg er ikke den første, der foreslår at tænke journalistikken ind i en dia
logisk setting. Nyere teorier om journalisten som facilitator, moderator
eller kurator er på mange måder beslægtet med mit forslag (se fx Stuart,
2006: 156-7; Bardoel, 1999: 386-8; Karp, 2009; McAdams, 2008). Visse
af disse forslag har imidlertid en tendens til at miste blikket for den kri
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Journalisten i dag er placeret i den aporetisk funderede op
gave at udvikle og afgrænse rum for dialog i forhold til
passende grader at uenighed mellem deltagerne
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Denne opgave er aporetisk, fordi den skal navigere mellem, at dialogen
på den ene side har brug for uenighed mellem deltagerne (for ellers kom
mer der ingen bevægelse ud af udvekslingen), men at dialogen på den
anden side samtidig også opløses, hvis uenigheden mellem deltagerne
bliver for stor (for så har parterne ikke mulighed, evne eller ønske om at
mødes). Et sådant arbejde må derfor foregå ved at give dialogen en retning,
samtidig med at det ikke på forhånd er åbenlyst, hvilken retning der er den
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tiske opgave for journalistikken. Journalisten skal ikke blot facilitere dia
log i nogle tilfælde er det faktisk mere påtrængende at bringe dialogen
til holdt eller i det mindste bringe den ud af fatning. Dialog er ikke pr. definition godt men gennem en kritisk tilgang (fx vha. framing-, diskurs
eller dekonstruktiv analyse) kan journalisten være med til at frembringe
en refleksion over dialogens udgangspunkter eller ekskluderende karak
te r.
Dermed er vi ikke så vanvittigt langt fra den traditionelle opfattelse af
journalistikken. Som påpeget ovenfor kan man også sagtens opfatte den
traditionelle journalistik som værende rettet mod frugtbar dialog. Det nye
med de nye medier er, at dialogen nu er mere synlig. Den kan flytte fra <af
febordet derhjemme ud på steder, hvor andre kan se den, og hvor journa
listen derfor også mere håndgribeligt kan forholde sig til den og gribe ind
i den. Dette åbner for, at journalisten faktisk refleksivt kan tilgå den dialog,
som journalisten er med til at skabe og derfor kan det blive til en eksplicit
opgave, som kan evalueres.
Den opmærksomme læser sidder nu naturligvis med (mindst) ét spørgs
mål. Var denne artikel blevet publiceret i et mere dialogisk medie, ville jeg
på nuværende tidspunkt have ladet tasterne hvile for spørgsmål er jo
starten til en god dialog. På den anden side giver svarene også nogle gange
et endnu bedre udgangspunkt for en konkret uenighed, som efterfølgence
kan give udgangspunkt for dialogen. Så jeg vil vove svaret alligevel, men
først spørgsmålet: Hvad er det så for en apori, som den dialogisk deflne
rede journalist må navigere inden for? Mit bud på en sådan apori er, at
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8. Informationsmættetheden
For nu til allersidst at vende tilbage til E.S. Hansens bud på den computer
understøttecie journalistik. Håbet var, at en journalistik, der havde flere in
formationer til rådighed, kunne føre til en journalistik, der var mere
informationsmættet og at journalisten selv så blot skulle bidrage med
sin indleveise. Hvis man her 40 år efter E.S. Hansens artikel kigger ud over
det journalistiske landskab, så er informationsmættethed næppe det før
ste, der falder én ind.
Det er selvfølgelig rigtigt, at journalister i dag har mange flere informa
tioner tilgængelige. Men god journalistik dykker ikke udelukkende ned i
den eksisterende information. Informationsmættetheden erjo netop kun
den ene side afjournalistens udfordring. Computeren og internettet gav
ganske rigtigt nogle værktøjer til at komme ud over nogle af de traditio
nelle udfordringer for journalisten men netop derfor er informations
spørgsmålet ikke længere det mest påtrængende udgangspunkt for at
vurdere journalisternes arbejde.
Når store mængder af information er tilgængelig, bliver det afgørende
jo netop, hvad vi stiller op med den. Putter vi den bare ind i hovedet eller
skal vi bruge den til at udfordre hinanden i en gensidig, dialogisk-udfor
drende udveksling? Journalistikken gør nok bedst i at satse på det sidste.
Lidt mere konkret vil et sådant arbejde skulle bestå i at give rum for pa
radokserne, det irrationelle, de ufærdige tanker. Journalistens opgave vil
med andre ord være at facilitere et dialogisk miljø, hvor der er nysgerrig
hed over for, hvad irrationelle synspunkter på et dybere plan afdækker?
Når offentlige personer i dag opfører sig inkonsistente eller irrationelt, så
fordømmer vi dem og siger, at de er utroværdige. et dekonstruktivt faci
literet dialogisk miljø ville en sådan irrationalitet imidlertid snarere føre
til nysgerrighed: Hvilke dybereliggende værdier eller impulser virkeliggø
res i den manglende konsistens? Hvad er det, der påkalder, at vedkom
mende vover et brud med normkonformiteten og måske ligefrem risikerer
sit offentlige rygte?
Den dekonstruktive kurator vil på den ene side give pladsen til sådanne
ufærdige, irrationelle og paradoksale synspunkter. På den anden side giver

—

mest frugtbare for dialogen for havde man på forhånd kendt målet, havde
dialogen ikke været nødvendig.
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