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Lektion 4, Medier og magt 

 

Medier og dét, vi taler om  
At vi befinder os i et videns- og informationssamfund er ikke noget nyt, men det tempo, den teknologiske udvikling har 

taget, er hurtigere end nogensinde før. Med udviklingen og udbredelsen af internettet, bærbare computere, tablets og 

smartphones når information- og nyhedsstrømmen et stadigt større publikum overalt på jorden og hele tiden.  

Medierne forbinder os mennesker og øger vores mulighed for at modtage og dele information. Både de traditionelle 

medier som aviser, fjernsyn og radio samt de nye sociale medier påvirker i høj grad vores identitetsdannelse og den 

måde, hvorpå vi opfatter os selv og andre. Medierne spiller med andre ord en central rolle i ’den sekundære 

socialisering’.  

Medierne spiller også en central rolle i, hvad der kommer på den politiske dagsorden. Begrebet ’den politiske dagsorden’ 

betegner de politiske beslutningstageres arbejdsfokus og opmærksomhedsrum (hvad der italesættes og kommer på 

dagsordenen som relevant og vigtigt). Medierne spiller altså en rolle i, hvilke problematikker beslutningstagerne 

fokuserer på, hvordan disse problematikker vinkles og beskrives, og dermed hvordan de fremstår for seere og læsere.  

I den offentlige debat er der imidlertid mange forskellige og modstridende interesser på spil. Enkeltpersoner, private 

virksomheder, politikere, interesseorganisationer og mange andre har hver deres holdning til, hvilke emner medierne 

skal behandle og hvordan.  

Når man taler om politiske dagsordener, taler man altså om en form for kamp mellem forskellige parter om, hvilke 

historier medierne skal bringe, og hvordan de skal fremstilles. Man kæmper med andre ord om definitionsmagt og 

’framing’ af virkeligheden. Det vil sige magten til at få emner til at blive fremstillet og diskuteret fra den vinkel, man selv 

har en interesse i. Der er magt i ord, for ord skaber virkeligheder.  
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Sociale kategorier 
I dag er vores sociale relationer både i den fysiske og i den virtuelle verden, og disse relationer påvirker vores primære 

og sekundære socialisering. Igennem vores sociale relationer opbygges vores forestilling om, hvem vi selv er, samt hvad 

vi kan, må og bør som både enkeltindivider og i de forskellige fællesskaber, vi indgår i. Vi opbygger ligeledes forestillinger 

om, hvem der er forskellige fra os selv, og som derfor ikke hører til i vores fællesskab. Denne proces kaldes social 

kategorisering, og medierne kan spille en stor rolle i dannelsen af disse kategorier.  

Når vi taler, danner vi sproglige sociale kategorier, som er grupperinger af emner eller mennesker, der har en række 

elementer til fælles – det kan for eksempel være uddannelse, arbejde, sprog, religion, udseende eller en interesse. 

Eksempler på sociale kategorier kan være ’dansker’, ’indvandrer’ og ’flygtning’.  Vi har bestemte forestillinger om, hvilke 

fællesskaber vi selv tilhører, og hvordan vi selv er, men vi pålægges også kategorier af andre. At blive pålagt sociale 

kategorier af andre kan have stor effekt på vores selvbillede, sociale status og handlemuligheder – især, hvis vi ikke er 

enige i de forestillinger, vi bliver pålagt af andre.  

 

 

Et ord som ’dansker’ er interessant, fordi der ikke findes et entydigt svar på, hvad der gør en dansk (i modsætning til 

’dansk statsborger’, som man enten er eller ikke er). ’Dansker’ er en subjektiv størrelse, og vi kan tolke på vigtigheden 

af sprog, kultur, baggrund, tilknytning, loyalitet, etc. Alligevel er der en række objektive elementer i dét at være dansk 

(en person, der aldrig har været i Danmark, ingen relationer har til landet og ikke taler dansk, kan for eksempel næppe 

med nogen ret hævde at være dansk). Den måde, vi bruger sproget på, er med til at skabe og forme disse sociale 

kategorier, og det er derfor ikke lige meget, hvordan vi bruger sproget. Med sproget er vi med til at lukke folk inde og 

ude af fællesskaber. Vi er også med til at definere grupper og de muligheder, de har i livet. Og jo mere magt vi har som 

meningsdannere og debattører, jo mere vægt og betydning får vores ord. 
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Polarisering og radikalisering  
 

 

 

Der er en tendens til, at de mest kontroversielle udtalelser om emner som flygtninge og integration både får mest plads 

i medierne og spreder sig hurtigst på de sociale medier. Skarpe udtalelser, stereotyper og opdeling i ”os og dem” får 

typisk mange ’clicks’ på onlinemedierne. Man kan argumentere for, at disse udtalelser er problematiske, da man faktisk 

er med til at skabe yderligere kløfter imellem samfundsgrupper. På den måde er man altså med til at underbygge de 

negative sociale kategorier.  

Hvis stereotyper om en gruppe mennesker overskygger enkeltindividernes karaktertræk og identitet, bliver det virkeligt 

svært for forskellige grupper i samfundet at møde hinanden fordomsfrit. Når en bestemt gruppe altid bliver omtalt 

negativt, kan det, med god grund, få folk til at føle sig diskrimineret imod. I sådan en situation, hvor man har en oplevelse 

af at være diskrimineret, er det naturligt at få lyst til at vende ryggen til det samfund, som man føler sig ekskluderet fra. 

Sådan en oplevelse kan gøre nogle mennesker passive og isolerede, mens andre bliver fyldt af vrede og frustration.  

Oplevelsen af at stå uden for samfundet kan på den måde være med til at skabe grobund for radikalisering. Det gælder 

både for grupper, der enten er baseret på etnicitet eller på politisk eller religiøs overbevisning. Blandt de vigtigste 

faktorer for, hvorfor nogle børn og unge tiltrækkes af ekstremistiske miljøer (både højre- og venstreekstremistiske 

miljøer samt islamistiske grupper), er netop en søgen efter fællesskaber, tilhørsforhold og anerkendelse. Dertil kommer 

en følelse af uretfærdighed og diskrimination. 

Der vil derudover være ekstremistiske grupper, der udnytter en unuanceret debat til egen fordel ved at appellere til 

fremmedgjorte unge. Den ekstreme højrefløj kan for eksempel pege på militante islamisters hyldest af terror og derfra 

argumentere, at islam er lig med terror og skal bekæmpes. Her er problemet, at de højreekstreme tager nogle enkelte 

terroristers handlinger og generaliserer til, at alle muslimer er sådan. Ekstreme islamister kan på samme måde trække 

kritisk eller anti-muslimsk propaganda fra højrefløjen frem og derudfra argumenterer, at muslimer bliver diskrimineret, 

udnyttet og bekriget af Vesten, og at man derfor skal slå igen imod Vesten.  

Netop derfor skal vi forholde os kritiske til det, vi ser og hører i medierne, hvis vi skal opbygge modstandskraft mod 

radikalisering og ekstremisme.  


