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Denne debatbog forsøger et at give et
bud på en mere ”løfte- og perspektivrig
journalistisk praksis” inden for den politi-
ske journalistik og udfordrer den domine-
rende journalistiske professionsforståelse,
herunder omfortolker de klassiske nyheds-
kriterier: Aktualitet, sensation, konflikt,
væsentlighed og identifikation og tilføjer
et nyt, nemlig ”nytteværdi”. Der gives også
et bud på ”konstruktive historier” og et
alternativt journalistløfte. Mange af de an-
tagelser, der er indlejret i den journalistiske
selvforståelse, bliver kritisk analyseret og
konstruktivt udfordret.
Der er flere interessante bidrag i bogen. Her
vil jeg fokusere på Gitte Haslebo og Magnus
H. Haslebos bidrag. De er redaktører og for-
fattere til fem af bogens centrale kapitler.

Bogens udgangspunkt er, at de er bekym-
rede over tendenserne til, at den politiske
journalistik udarter til en ”afslørende og
moraliserende journalistik, der sætter mere
fokus på politikere som enkeltpersoner, hvis
(skumle) motiver skal analyseres, end på
komplicerede politiske problemstillinger,
overvejelser og beslutninger.” Der beskrives
og analyseres nogle aktuelle eksempler
for eksempel politiets rydning af Brorsons
Kirken med udgangspunkt i de ”ideelle krav
om sandhed og objektivitet”, den såkaldte
”øksemands” indtrængen i Muhammed-
tegneren Kurt Vestergårds hjem illustrerer,
hvordan valg af sprog påvirker begiven-
hedernes gang og forståelse. Forfatterne
kritiserer den ”afslørende journalistik” for at
forvandle nyhedsdækningen til en krimi-
forestilling, hvor eksemplet er statsmister
Lars Løkke Rasmussen, der gøres til skurk,
fordi han holder ferie i 2010, ligesom nogle
journalister gør sig til en slags moralske
overdommere, der for eksempel sætter Hel-
le Thorning-Schmidts og dennes husbonds
i gabestok på grund af skatteforhold, der
er juridisk ok, men ”moralsk forkastelige”.
Forfatterne konkluderer, at denne form for
journalistik lukker for refleksion, forsimpler
og forrår den offentlige omgangstone, og
inviterer til moralsk fordømmelse i stedet
for klogskab og dialog.
Forfatterne gør op med den journalistiske
selvforståelse, der hviler på antagelsen om,
at journalisten skal finde ”sandheden” og
afdække ”virkeligheden”. De gængse er-
kendelsesteoretiske antagelser (realismen)

udfordres ud fra socialkonstruktionismen,
der opererer med, at det vi opfatter som
sikker viden, faktisk er en socialt forhandlet
forståelse, som har fundet sted inden for
et bestemt kulturelt fællesskab. Sproglige
benævnelser er ikke neutrale, men sprog-
brugen farver og skaber forståelsen af
virkeligheden. I stedet for at operere med
idealkravet om en sandhed, så er det mere
nyttigt at operere med mange ”sandheder”
og ”virkeligheder”, der formes i sproget
og den indbyrdes kommunikation. Virke-
ligheden er samskabt – i kommunikation
mellem mennesker – i en bestemt kontekst.
Der er ikke én sandhed, som journalisten
”objektivt” kan afdække. Det ideelle krav
om objektivitet er en måde journalistikkens
udøvere kan beskytte sig mod kritik, og
undgå at tage stilling til om de bidrager til
at skabe nyttige beretninger, ”som hjælper
os med at bevæge os fra, hvor vi er, til hvor
vi vil hen.”
Globaliseringen, med større opmærksomhed
på den gensidig afhængighed, der er i dag
mellem nationer, kulturer og mennesker,
kalder på andre former for journalistisk, hvor
”nytteværdien” i nyhedshistorierne skal have
en mere fremtrædende plads. Journalisten
bør vælge at tage et ansvar for samfundets
fremtid, og bidrage til at skabe dialog og
bygge bro over forskelle og udvikle fælles
forståelser. De må tage ansvar og kritisk re-
flekterer over nytteværdien af deres arbejde.
Kritisk tænkning forstås som en kreativ
styret interesse for at se begivenheder i
et større perspektiv. Journalisten bør etisk
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Kirsten Baltzer, Poul Nissen og Ole Kyed,
alle tre psykologer og oprindeligt lærere.
Bogen er opdelt i en række afgrænsede af-
snit, der alle afsluttes med en omfattende
litteraturliste, der tydeligt signalerer, at
bogen mere er tænkt som et forsknings-
mæssigt indlæg frem for en vejledning for
praktikere. Indholdsfortegnelsen og især
den lange introduktion til bogen giver et
godt overblik over bogens indhold.

En tredjedel af folkeskolens budget anven-
des til specialundervisning, der omfatter
15 procent af eleverne, mens der indtil for
nyligt ikke blev ofret særlig opmærksom-
hed på de 15 procent i den anden ende af
skalaen, de bedst begavede elever. Den
gængse opfattelse var, at disse elever nok
skulle klare sig. Men dette er ikke tilfældet.
Forfatterne påviser tværtimod, at mange
af de bedst begavede elever har vanskelig-
heder i skolen.
De er blevet svigtet, fordi de ikke har fået
de udfordringer, som de har fortjent, hvor-
ved de har kedet sig i timerne, er blevet
passive eller ekstremt urolige. Det er ikke
blot skadeligt for eleverne, men også for
vort samfund, da vi i høj grad har brug for
de dygtigste elever og deres talenter.
Det glæder mig, at man nu kan skrive en
bog om talentudvikling, for gennem mine
44 år i folkeskolen har jeg været vidne til
fjernelse af realeksamen i 1975, til fjer-
nelse af kursusdelingen og til den indædte
modstand mod holddannelse. Nøgleordet
blev i stedet undervisningsdifferentiering,
selvom de færreste lærere vidste, hvordan
de i praksis skulle gennemføre en sådan
differentiering.

Forfatterne gør op med gamle fordomme
og beskriver begreber som intelligens,
begavelse og talentudvikling, og de giver
nogle gode eksempler på undervisnings-
differentiering, på holddannelse og på
oprettelse af talentklasser. Det er helt nye
toner i den pædagogiske debat.
Der er også en række lærerige beskrivel-
ser af højt begavede elevers problemer
såvel fagligt som socialt og på, hvordan
problemerne bliver løst. Samtidig beskriver
forfatterne udviklingen i en lang række
lande, hvor talentudviklingen blandt
skoleeleverne ligefrem er sat i system, og
det bør give stof til eftertanke hos enhver
dansk politiker.
Forfatterne kommer langt omkring, så
det kan være svært at se skoven for bare
træer. Men bogen er et vægtigt bidrag til
den helt nødvendige ændring af kulturen
i folkeskolen, hvis Danmark fortsat skal
have en folkeskole i verdensklasse. <
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overveje om dennes arbejde fører til ”noget
nyttigt for det størst mulige fællesskab”.
Bogen er relevant for alle, der beskæftiger
sig med journalistik og kommunikation,
som tør udfordre egne antagelser og er
engageret i overvejelser og ideer til

videreudvikling af journalistik. Jeg kan
stærkt anbefale bogen. At læse bogen
var som at deltage i et inspirerende høj-
skoleophold. <

Red. Gitte Haslebo, Magnus Harald Haslebo
med bidrag af blandt andet Mette Bock,
Ulrik Haagerup, Gitte Haslebo, Magnus Ha-
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sprog skaber virkeligheder.” Dansk Psykolo-
gisk Forlag. 348 kroner.






