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Den dialektiske journalistik.     

Af Christian S. Nissen 

 

”Og hvad siger du så til den kritik fra professor Hansen”, spørger studieværten og vender sig til 

den anden af de to interviewpersoner i studiet. Kameravinklen skifter og vi ser nu redaktør Niel-

sen, der på 37 sekunder prøver at give en sammenhængende argumentation for det modsatte 

standpunkt af det professor Hansen fremlagde. Studieværtens blik og kameraet vender sig atter 

mod Hansen, der bliver bedt om yderligere at begrunde sine synspunkter. Frem og tilbage nog-

le gange går det over stok og sten med studieværten som en dommer under en tenniskamp. Så 

lyder det i øresneglen, at der nu er ti sekunder tilbage. ”Ja – tak, vi bliver nok ikke enige, men 

tiden løber ud, så vi må slutte her”. Eksemplet er hentet fra TV, men det kunne lige så godt væ-

re en avisartikel. 

 

Forinden ligger det et febrilsk arbejde med at finde to interviewpersoner, hvis synspunkter ligger 

passende langt fra hinanden. Mange er i sådanne sammenhænge blevet ringet op af en journa-

list fra en avis, radioen eller TV, der kort fortæller at han arbejder med en historie om det og det, 

hvor en eller anden har udtalt sig i dagens aviser. Når man så svarer, at det egentlig er en me-

get fornuftig udtalelse, kan man høre journalistens ærgerlige suk i telefonen. ”Hvis det er din 

mening, siger jeg tak – for det er en anden vinkel, jeg er på jagt efter. Jeg kommer tilbage en 

anden gang. Farvel”.  

 

Er der tale om en konsekvent udmøntning af alsidighedskravet til god journalistik, hvor alle 

synspunkter kommer til orde? Eller er der snarere tale om en journalist, der ikke har tid til eller 

orker at sætte sig så meget ind i sagen, at han selv kan yde kritisk modvægt i interviewet? Eller 

er det i virkeligheden en imødekommelse af vores – lytternes, seernes og læsernes – hang til 

hanekampe, hvor der rigtig bliver gået til den?  

 

Sikkert en blanding af alle tre elementer. For hånden på hjertet, ved morgenkaffen eller i aften-

skumringen kan det være svært for os at holde koncentrationen om nuancer og små variationer 

i en kompleks sammenhæng. Et frisk skænderi henover en mere eller mindre konstrueret grøft 

kan holde os vågne. Og er det ikke netop eksperterne, vi skal lytte til? Journalister er tilrette-

læggere, arrangører der kridter banen op og sætter tovene omkring. De er kampdommere, som 
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både skal skille de kæmpende, hvis det går for hårdt til, og få dem til at slås, hvis de hænger for 

meget og klamrer sig til hinanden. 

 

At gå ud af den neutrale rolle indebærer også en risiko for, at journalisten bliver taget til indtægt 

for en bestemt holdning og et standpunkt. Det er ikke nok, at den ene synsvinkel belyses om 

mandagen og den anden om onsdagen eller ugen efter. Vi kan ikke huske fra den ene dag til 

den næste og har ikke tid til at vente. Det hele skal med, hurtigt, komprimeret og let fordøjeligt. 

Helst i pilleform, en rød til den ene hånd og en hvid til den anden. De skal tages samtidig, så 

den samlede virkning neutraliseres. 

 

Altså bringes Karen Jespersen og Abu Laban på banen for at belyse de forskellige opfattelser 

af Islam.  Den demografiske udfordring til velfærdssamfundet klares af Per Schultz Jørgensen 

og Torben M. Andersen. Cepos er leveringsdygtig som en modpol til alt, der ligger til venstre 

osv. Enhver journalistisk redaktion har en velsmurt pilleautomat for meningsmagere. Læg en 

mønt i, tryk på knapperne for de ønskede standpunkter og hold pilleæsken ind under hanen. 

Det er nemt, det går hurtigt, og der er næsten garanti for, at der ikke kommer besværlige over-

raskelser ud af det. 

 

Nu skal jeg lade være med at være så sarkastisk. Det er måske for let købt. Denne dialektiske 

journalistik har jo sine stærke pædagogiske og formidlingsmæssige sider. Men den har også 

nogle problematiske omkostninger! Vi bliver alt for tit kun præsenteret for ekstremerne – sjæl-

dent for den mere fordragelige og kedelige midte, hvor nuancerne og det meste af ”sandheden” 

som regel findes. Interviewpersoner, der bliver placeret i dialektiske yderpositioner, bliver sjæl-

dent bragt i konstruktiv tvivl og får ikke lejlighed til at nuancere deres synspunkter. Selv dogma-

tikere og fundamentalister har grænser og åbninger og det er som regel dem, det er mest inte-

ressant og frugtbart at få belyst. 

 

Men det kræver blandt meget andet en redaktionel tilgang, hvor journalisten tør komme ud af 

skabs-neutralismen og gå interviewpersonen i møde på en både indsigtsfuld og forstående må-

de, der kan åbne meningspanseret. Det forudsætter også, at vi der lytter, ser og læser, vil ta’ fra 

også af de retter som rummer mere end stærkt krydret, præfabrikeret fastfood. 

 


