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DANNELSE: Om vi vil være 
ved det eller ej, så er medier-
ne i dag en stor del af  vores al-
mene dannelse. 

Det mener i hvert fald for-
sker i medievidenskab på Aar-
hus Universitet, Line Hassall 
Thomsen.    

»Hvis man ser medierne 
som vores fælles hukommel-
se, viden og identitet, så er de 
en stor del af  den dannelse, vi 
har,« siger hun:

»Og ser man på de medier, 
vi har, kan det godt være der-
for, at meget lige nu skal væ-
re sexet, kort og til dels over-
fladisk,« siger den 33-årige 
forsker. 

Line Hassall Thomsen er 
 lige på trapperne med sit 
ph.d.-projekt, som hun blandt 
andet har researchet til ved 
at tilbringe længere perioder 
sammen med nyhedsjourna-
lister på DR og TV2-nyheder-
ne samt de tilsvarende kana-
ler i England. 

Kan det blive for sexet?
»Jeg tror, medierne afspej-
ler det dannelsesniveau, som 
 medierne tror, befolkningen 
har. Og jeg tror, vi er røget i en 
fælde, for det er ikke rigtigt, at 
folk kun vil have quizzer og 
kendisser,« siger Line Hassall 
Thomsen, som tidligere har 
arbejdet som journalist.

»Men omvendt er det må-
ske også vores egen interesse 
som læsere, der har gjort, at vi 
er havnet i denne situation.«

Line Hassall Thomsen vil 
derfor ikke kun skyde skylden 
for det korte, sexede og til dels 
overfladiske over på medier-
ne, for læserne køber det jo. 

Men medierne kan være 
med til at højne dannelses-
niveauet, hvilket der ifølge 
medieforskeren er brug for.

»Jeg tror sagtens, at folk, 
som ser X Factor, kan inte-
ressere sig for, hvad der sker 
i Egypten. Det skal måske ba-
re pakkes lidt underholden-
de ind,« siger Line Hassall 
Thomsen.

Og midt i kritikken af  me-
diernes lidt for underholden-
de tilgang til tingene, så er der 
rent faktisk kommet positive 
ting ud af  at gøre tingene lidt 
mere sexede. 

»Det er fantastisk, at me-
dierne har fanget så mange 
unges interesse med for ek-
sempel X Factor. Muligheden 
og udfordringen er så bare at 
lægge noget ind, som er mere 
dannende lige efter X Factor. 
For det handler om, at medi-
erne skal indse, at de har et 
ansvar for dannelsen,« siger 
Line Hassall Thomsen.

Vi vil have 
mere end 
quizzer og 
kendisser

af  viden,« siger Søren Brier.
Før det bliver alt for kom-

pliceret, er det måske på ti-
de at få på plads, om det over-
hovedet er mediernes skyld, 
at vi er havnet i et såkaldt 
 underholdningssamfund.

En kamp for overlevelse
»Det er et godt spørgsmål, for 
hvem er det lige, som skaber 
medierne? Der er blevet fle-
re af  dem, og der har fundet 
en voldsom kapitalisering af  
 medierne sted,« byder Søren 
Brier ind med som svar.

»Hvert enkelt medie kæm-
per for at overleve, og viden 
er blevet kommercialiseret, så 
det, jeg klager over, er, at man 
mister helheden, når man hak-
ker viden op i  småstykker.«

Men Søren Brier forstår 
godt, hvorfor medierne gør, 
som de gør. For som han selv 
siger, så er der ikke mange 
mennesker, der gider bruge 
så meget tid på at læse sig til 
viden, som han gør.

Spørgsmålet er så bare, 
hvorfor al underholdningen i 
medierne er et problem, når 
det er det, som folk vil have.

»Narkomaner vil gerne ha-
ve stoffer, og folk vil gerne ha-
ve mere mad, end de kan tåle. 
Det handler for mig at se om, 
hvilket samfund vi vil have, 
for der er forskel på, hvad vi 
vil have, og hvad vi har brug 
for,« siger Søren Brier. Han 
mener, at vi skal indrette 

 samfundet mere efter den vi-
den, vi producerer, end det er 
tilfældet nu: 

»Vi har store problemer 
med at omsætte den viden til 
samfundsmæssig praksis. For 
eksempel når nu videnskaben 
mener, at den kriminelle laval-
der ikke skal sænkes, hvorfor 
gør vi det så?«

Løsningen er forståelse
Og konsekvensen er til at tage 
og føle på, hvis vi bliver i un-
derholdningssamfundet.

»Det vil gå ned ad bakke 
i global sammenhæng. Det 
er allerede ved at ske, og det 
er et problem, for når vi har 
 betalt så mange penge for vo-
res viden, så er det jo ejen-
dommeligt, at politikerne ik-
ke vil bruge den,« siger Søren 
Brier.

Løsningen set fra professo-
rens stol er, at vi skal blive i 
stand til at forstå flere former 
for viden. 

»Vi lever i en verden, som er 
så kompleks, at du skal kunne 
tænke på tværs af  politik, reli-
gion, filosofi og den almindeli-
ge viden, man bruger i daglig-
dagen,« siger Søren Brier:

»Du skal for eksempel kun-
ne forholde religiøs viden til 
andre emner som politik el-
ler videnskab, og om det for 
eksempel er okay at have en 
religiøs holdning, hvis viden-
skabelige fakta siger noget 
 andet.«

Er du enig med professor Sø-
ren Brier, eller ser du tingene fra 
en helt anden synsvinkel? Vær 
med til at præge debatten om al-
mendannelse anno 2011 på vo-
res netavis i feltet Fokus

»
Hvert enkelt 
medie kæmper 

for at overleve, og 
viden er blevet 
kommercialiseret, 
så det, jeg klager 
over, er, at man 
mister helheden, når 
man hakker viden 
op i  småstykker.

SØREN BRIER, professor

Virker tv fordummende på os? Vil vi gerne have 
flere vidensprogrammer, eller skal der skrues op 
for underholdningen? Det spurgte vi fire tilfældige 
randrusianere om. 

?ER DER FOR MEGET UNDERHOLDNING

GÜL CETINKAYA, 18 ÅR
STUDERENDE

Jeg ser de underholdningsprogrammer, der er, så det 
er ikke vidensprogrammer, jeg mangler. Så skal det 
ihvertfald være interessant. Jeg ser mest tv2 og tv4, 
så det er underholdningen, jeg går efter.

KARSTEN KRISTIANSEN, 51 ÅR
IT-MEDARBEJDER

Åh ja, jeg vil gerne se flere vidensprogrammer. Der 
er ihvertfald for mange genudsendelser på tv nu. 
Børnene ser underholdningsprogrammerne, men 
jeg ser mest vidensprogrammer. De er der jo. Man 
skal bare lede efter dem.

ANETTE WENDELBOE, 53 ÅR
SEKRETÆR

Jeg er egentlig bedøvende ligeglad, for jeg ser ikke 
ret meget tv. Når jeg ser noget, så er det en god film, 
hvis det kommer. Og så nyhedsudsendelser. Vi har 
godt nok 40 kanaler, men jeg bruger dem altså ikke.

CAMILLA LINDØ JENSEN, 18 ÅR
GYMNASIEELEV

Jeg nyder det underholdnings-tv, der er. Det er det, 
jeg går efter. Jeg synes også, at der er de videnspro-
grammer, der skal være. Jeg ser dem nok bare ikke. 
Tv skal både informere og underholde. Det synes 
jeg, at de gør nu. Jeg ser mest Tv2 Zulu og kanal 4.


