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Reality i tv-featuren: motorens dramaturgi
Om forholdet mellem tv-journalistisk produktion og dramaturgi i
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Som SPIB1 til et indslag med titlen ’Inden i Big
Brother’ (22.4.01, Peter Rundle) i det danske
magasinprogram Dags Dato siger studieværten:

At dømme efter pressedækningen skulle man tro,
at der var tale om en fangeflugt af de helt store.
Jeg taler naturligvis om mytteriet i påskedagene
fra TvDanmarks Big Brother. Flugten har været
på alle forsider, og selv mennesker, der hævder
aldrig at se programmet, har blandet sig i debat-
ten. I centrum af mediestormen står TvDanmarks
programdirektør, Paul Gazan. Det var ham, der
lukkede for den direkte sending, da virkelighe-
den hjemsøgte det såkaldte reality-show. Og det
er også ham, der siden har insisteret på at for-
tælle omverdenen, at Big Brother lever og har
det godt. Her på Dags Dato besluttede vi i denne
uge at lade programdirektøren smage sin egen
medicin. Vi vendte i et par dage det håndholdte
kamera mod Paul Gazan.

I denne sammenhæng er det mest interessante ikke,
at indslagets stofområde er ’reality’2, men derimod
at indslaget selv er reality, i den forstand at Dags
Dato bruger samme metoder som reality-producen-
ten: Redaktionen vender kameraet imod Gazan selv
og udsætter ham eksperimenterende for prøvelser –
kort sagt: konstruerer en ny virkelighed i virkelighe-
den. På denne måde ligner indslaget reality-showet,
ikke bare i indhold, men i produktionsmåde og
form. Eksemplet er naturligvis temmelig specielt,
men der er tale om en generel tendens, idet tv-jour-
nalistikken – ikke mindst i magasin-formatet – flit-
tigt låner fra det sidste årtis erfaringer med reality.

Reality-showene og tv-journalistikken har det
synspunkt tilfælles, at virkelighedens egne hændel-
ser overgår fantasien – i bearbejdet form vel at
mærke. De fleste menneskers almindelige liv er gan-
ske uegnet til et drama-krævende tv-publikum, og
hvad værre er: De dramatiske episoder i real life er
mere end almindeligt svære at indfange med kamera
og mikrofon, som de udspiller sig i real time. Med
mindre hændelsen netop er iscenesat, er tv-journali-
ster hensat til at tale om og rekonstruere det hændte
eller gribe ind i og påvirke virkeligheden selv. Den
rå virkelighed er ikke bare udramatisk og som oftest
ligefrem kedsommelig – den er simpelthen datid,
når tv-journalisten når frem.

Problemet er særligt påtrængende i tv-journa-
listikkens længere formater, det vil in casu sige
aktualitetsfeaturen, der er indslag produceret i ny-
hedsredaktionelt regi, men hvor formatet er betrag-
teligt længere end en nyhed – typisk i omfanget 4-
15 minutter3. På baggrund af en undersøgelse (Han-
sen, 2001-2004) af forholdet mellem tv-journalistisk
produktion og dramaturgi i sådanne aktualitets-
magasiner – konkret Søndagsmagasinet (DR 1) og
Dags Dato (TV 2) – vil jeg i denne artikel ind-
kredse, hvorfor og hvordan ’reality’ er et attraktivt
tv-journalistisk fortællegreb til at løse eller omgås
problemet med nyhedshændelsers forsvundne nutid.
Mit fokus ligger på den eksperimentelle reality og
ser bort fra andre, fx hverdagsdramaet/docusoapen.

Konstrueret virkelighed
– i den virkelige virkelighed
Et grundliggende spørgsmål er, hvorfor det overho-
vedet benævnes ’reality’, når det forekommer så
uvirkeligt, urealistisk og iscenesat. Er det så ikke
bare fiktion?
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Svaret er vel, at det er virkeligt nok, men også at
der er tale om en slags laboratorie-virkelighed i
form af mere eller mindre kontrollerede eksperimen-
ter. Biologens eksperimenter med bananfluer er hel-
ler ikke fiktion: Bananfluerne er ikke skuespillere,
og begivenhederne ikke fastlagt efter drejebog. Men
fluerne kan naturligvis mutere eller flygte og derved
ændre eller ødelægge eksperimentet, og så går
reality-virkeligheden over sine egne bredder – gan-
ske som i den omtalte Big Brother-flugt. I denne ar-
tikel bestemmes ’reality’ som en række produkti-
onsmæssige og tekstuelt forankrede fortælletekniske
greb ind i den virkelighed, der skal beskrives.

Mere generelt kan den eksperimentelle reality
forstås som en selvstændig storgenre mellem fakta
og fiktion. Reality minder i den forstand om stor-
genren faktion (Larsen, 1995(1990)), men hvor fak-
tionen genfortæller og rekonstruerer virkeligheden
ved hjælp af en række fiktivt inspirerede fortælle-
greb, så går reality-storgenren skridtet videre og gri-
ber direkte ind i virkeligheden eller konstruerer en
helt ny. På denne måde kan der opregnes fire stor-
genrer med varierende virkeligheds-reference og
grad af indgreb i virkeligheden4 (illustration 1).

Tv-journalistikken, der per definition er fakta, har
absorberet den eksperimentelle reality som tendens
på grund af produktionsprocessen. Produktionen af
tv-journalistik er underlagt nogle ganske særlige vil-
kår, der adskiller den fra formentlig alle andre typer
journalistik, idet den fortæller med virkeligheden
som konkret materiale. Selve den hændelse, der skal
dækkes, er i langt de fleste tilfælde væk, når journali-
sten når frem. Med mindre hændelsen netop er isce-
nesat, er journalisten overladt til at rekonstruere den i
speak og interviews, hvorved det bliver vanskeligt at

honorere tv-mediets krav om kronologi og dokumen-
terende billeder. Den manglende eller sprængte kro-
nologi betyder ikke mindst, at tv-journalistikken lider
under en permanent mangel på fremdrift forstået som
”publikums følelse af at være tvunget til skridt for
skridt at følge et handlingsforløb i en historie til dets
slutning.” (Larsen, 2002:78). Og da hændelsen er
væk, mangler tv-journalistikken konkret-visuel doku-
mentation i form af visual proof og helt generelt bille-
der, der arbejder sammen med speakens rekonstruk-
tion af hændelsen. Det vil i teknisk forstand sige bil-
leder, der ikke bare fungerer som illustrerende wall
paper, men som indgår i et isotopisk forhold med
speaken (Hjarvard, 1993).

Tv-journalistikken er i produktionen udsat for en
dobbelt mediering i sin omgang med virkeligheden.
Det vil sige, at noget konkret, fysisk eksisterende
skal indfanges i kamera og mikrofon i den første
mediering og bearbejdes i research og redigering,
den anden mediering. På den måde er indslaget altid
et kompromis mellem virkelighedens formning af
produktionsvilkårene og det mulige indhold på den
ene side og den journalistiske formning af det fær-
dige produkts aktualiserede indhold på den anden. I
sin simpleste form ser processen fra hændelse til
indslag dermed således ud (illustration 2a).

Den første mediering er et særtræk ved produk-
tionen af tv-journalistik i forhold til fx avis-
journalistik. Tv-journalisten er helt afhængig af op-
tagelser i marken, field. Og da hendes fundamentale
dramaturgiske problem er, at hændelsens ”egne” bil-
leder og kronologi i langt de fleste tilfælde er væk,
er hun nødsaget til at rekonstruere hændelsen i ord,
lyd og nye billeder. ’Virkelighedens formning’ angi-
ver hendes muligheder og begrænsninger, indslagets

Illustration 1. Fire storgenrers virkelighedsreference- og -indgreb

Storgenre Virkeligheds-reference Indgreb i virkeligheden

FAKTA forankret afrapportering (minimalt indgreb)

FAKTION iscenesat: rekonstrueret rekonstruktion og re-enactment

REALITY iscenesat: konstrueret indgreb og konstruktion (maksimalt indgreb)

FIKTION illuderet (ingen indgreb, men gestaltning af fiktivt univers)

Illustration 2a. Tv-journalistikkens dobbelte mediering

Virkelighedens formning Journalistens formning
Første mediering Anden mediering

Hændelse Indslag
Produktionsproces (tid)
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potentiale, som ’Journalistens formning’ aktuali-
serer. I modellens logik befinder journalisten sig i
udgangspunktet i den anden mediering – mere kon-
kret non-field i researchfasen på redaktionen. Over-
ordnet set spiller hun en afgørende rolle i begge
medieringer. Derudover spiller kameraarbejdet ho-
vedrollen i den første mediering, mens researchen
og redigeringen er vigtigst i den anden. Illustration
2a kan således præciseres:

Tv-journalisten har dybest set to muligheder for at
gribe iscenesættende ind eller tilbage i virkelighedens
materiale for at kunne fortælle historien på tv, altså
omgås ’Virkelighedens formning’: Hun kan enten
søge at rekonstruere hændelsen ved hjælp af den
klassiske nyhedsdramaturgis speak, interviews og
dækbilleder (’faktions-operationen’5), men hun kan
altså også gribe direkte ind i – eller ligefrem konstru-
ere – selve hændelsen (’reality-operationen’).
’Reality i tv-journalistikken’ betyder, at journalisten
fortæller om virkeligheden ved at gribe ind i den – på
samme måde som biologen må iscenesætte og på-
virke et stykke bananflue-virkelighed for overhovedet
at kunne få indsigt i og beskrive bananfluerne.

Fra nyheds- til feature-dramaturgi:
kravet om en motor
I den tv-journalistiske grundgenre, nyhedsindslaget,
kan man i de fleste tilfælde nøjes med at aktualisere
det materiale, den første mediering leverer. Også
aktualitetsfeaturen har en kerne af nyheds-
dramaturgi, men feature-journalisten må derudover
foretage særligt grundige dramaturgiske overvejel-
ser for at få historien hjem6. Seeren hægtes simpelt-
hen af, hvis fremdriften er for svag i en aktualitets-
feature. Muligheden for at etablere en motor viser
sig her at være et essentielt og genredefinerende
træk ved feature-dramaturgien. Motoren er et dra-
maturgisk (ind-) greb, der kan afgøre, om en historie
bliver fortalt eller ej7. Selve ordet ’motor’ er
journalisternes eget (emic-) begreb og associerer
netop metaforisk til fremdrifts-problemet. En rigtig
motor driver maskineriet fremad – men er i en vis
forstand underordnet i sig selv.

I feature kan en motor nærmere bestemmes som
et i indslaget gennemgående fortællerplot, der bin-
der det journalistiske indhold sammen i et scenisk
og kronologisk reportage-forløb med det formål at
producere fremdrift forstået som sekvenser af for-
ventning/forløsning og set-up/pay-off. Foreløbig
kan fortællerplot bestemmes som et af journalisten
konstrueret forløb.

Der må dog skelnes mellem en sådan kronologi-
strukturerende dramatisk reportagemotor, der
udspiller sig i real-sekvenser, og en italesat retorisk
motor, hvor gennemgående spørgsmål-svar-sekven-
ser strukturerer indslaget. Den retoriske er dog en
slags minimumsløsning som motor, fordi den aldrig
kan producere fremdrift i sceniske handlingsforløb.
I ’Inden i Big Brother’ er der klart nok tale om en
dramatisk reportagemotor, men motoren er vel at
mærke også retorisk, idet indslaget søger svar på,
om Gazan kan tåle sin egen medicin, som det formu-
leres i SPIB’en, og som indslaget skal vise. I det
hele taget etableres en motor næsten altid i SPIB’en
– og retoriske motorer ofte kun i SPIB’en samt de
svar, der gives/vises undervejs og i klimaks. Neden-
for ligger fokus på den ægte motor, reportage-
motoren, som kræver journalistiske indgreb i virke-
lighedens materiale.

Motorens fremdrift
En motor skal altså bidrage til aktualitetsfeaturens
fremdrift, men da information går forud for drama i
tv-journalistik, er de dramaturgiske krav ofte ganske
beskedne. På fremdriftens mikroniveau skal moto-
ren fremtvinge kronologiske action-scener, det vil
sige real-sekvenser, hvor handlingen udspiller sig
dramatisk for seerens øjne i et løbende nu. De fleste
sekvenser i et tv-journalistisk indslag består af lo-
gisk strukturerede forklaringer – argumenter, ræ-
sonnementer, synspunkter, vurderinger, mv. – hvor-
til action-scenerne skal levere eller illustrere det, der
tales om. Ideelt set veksler indslaget mellem forkla-
ringer og action-scener.

På fremdriftens makro-niveau skal motoren sørge
for én lang, opadgående og kronologisk organiseret

aktualisering
og rekonstruktion

muligheder
og begrænsninger

Illustration 2b. Tv-journalistikkens dobbelte mediering

indgreb og konstruktion

Virkelighedens formning Journalistens formning
FIELD: NON-FIELD:

kameraarbejde research og redigering
Første mediering Anden mediering

Hændelse Indslag
produktionproces (tid)

�
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kurve frem mod en kulmination i klimaks: det eller de
store pay-off’s på motorens set-up’s. Til en sådan
kurve skal feature-motoren som minimum levere

• en etablering i et set-up: i indslagets anslag &
præsentation (eventuelt bare i SPIB’en) – med
det mål at indramme indslaget, spænde op og
rejse forventninger til

• en forløsning i et pay-off: kulmination i ind-
slagets klimaks & udtoning.

Imellem disse to punkter kan indslaget udmærket
forlade motoren – helt eller delvist. Hvis en motor
kun etableres og forløses, så fungerer den blot som
en udvendig ramme. I ’Inden i Big Brother’ er ka-
meraets forfølgelse af Paul Gazan gennemgående,
men indimellem suspenderes motoren, særligt når
der vises billeder fra ugens løb, eller når Gazan i
interviews reflekterer over flugten fra huset, pres-
sens reaktioner, osv. Indslaget springer med andre
ord mellem det scenisk-kronologiske motor-niveau
og det ukronologiske indholdsniveau. Indimellem
må journalisten formidle springet i speaken, hér fra
motor til indhold: ”Men har Paul Gazan problemer
med kameraet [motoren], mangler han ikke ord, når
det gælder mediernes behandling af Big Brother-
krisen… [det journalistiske indhold].” Indslaget har
ikke noget ægte klimaks, fx i den forstand at Gazan
ikke vil være med længere. Derfor må journalisten
også selv afmontere motoren i slut-speaken: ”Og hér
forbarmer vi os over programdirektøren og lader
ham få sit liv tilbage.” Speaks, der har med motoren
at gøre, fortælles karakteristisk nok i nutid.

’Tørresnor’ er et af mange journalistiske synony-
mer for motoren, og det illustrerer mekanismen ud-
mærket: Det journalistiske indhold ”hænges op” på
den gennemgående motor. Motoren udgør med an-
dre ord en historie i historien, hvorved den udskiller
et selvstændigt fortæller-niveau fra det journalisti-
ske indholds niveau. Og det er en dramaturgisk ge-
vinst, idet det journalistiske indhold ofte er abstrakt
og/eller uden iboende kronologi, hvorfor det må
(gen-) fortælles i en cirkulær dramaturgi med lav
fremdrift. Hertil iværksætter motoren på fortæller-
ens niveau en mere lineær berettermodel med dens
karakteristiske princip om stigende spænding og ud-
vikling ”uden på” eller igennem indholdets mere
cirkulære struktur. I ’Inden i Big Brother’ udgør
portrættet af Gazan, der hovedsageligt er bundet op
på interviews og gamle billeder, det journalistiske
indhold, til hvilket motoren leverer fremdriften ved
at følge ham med håndholdt kamera fra start til slut.

Motoren har altså den dobbelte fremdrifts-
funktion, at den for det første kompenserer for og
veksler med de mange dramaturgiske dyk i det jour-
nalistiske indhold ved at fremtvinge action-scener (:
mikro-fremdrift) og for det andet etablerer en bæ-
rende kronologi, som journalisten kan klippe ind og
ud af frem mod kulminationen i et klimaks (: makro-
fremdrift). Illustration 3 viser denne generelle sam-
menhæng mellem en (reportage-) motor og det jour-
nalistiske indhold (se også illustrationsprincipperne
hos Larsen, 2003):

Med relativt simple midler kan motoren altså
leve op til tv-mediets iboende krav om stigende
spænding. Og omvendt kan en mislykket etablering

MOTOR: kronologisk

Spænding &
udtryksstyrke

Journalistisk indhold: ukronologisk

Set-up: motor etableres Pay-of: motoren kulminerer

MACRO-FREMDRIFT

MICRO-FREMDRIFT

Illustration 3. De dramaturgiske relationer mellem (reportage-) motor og journalistisk indhold
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eller forløsning være skyld i, at hele indslaget bliver
smidt. Eksempelvis blev et indslag om Poul Nyrup
Rasmussens overlevelse som Socialdemokratiets
formand smidt, alene fordi Dags Dato ikke kunne få
billeder af ham på hotelværelset, mens han skrev på
sin ”skæbne-tale” til partikongressen. Selve fremfø-
relsen af talen havde alle medier adgang til, og de
socialdemokratiske delegerede stillede velvilligt op
til interviews. Men for at få talen placeret i et kli-
maks, skulle Dags Dato bruge selve skrive-proces-
sen og den deraf affødte kronologi op til talen. Fra
starten skulle indslaget etablere en scenisk Nyrup-
motor, som man kunne klippe ind og ud af i et for-
løb, der kunne spændes op imod og kulminere i et
klimaks. Når journalisten i sit overtalelsesforsøg
forklarede Nyrups spindoktor, at ”vi skal have mere
end nyhederne,” så er dette ’mere’ altså (etablerin-
gen af) reportagemotoren.

Motorens bestanddele og finmekanik
Motoren fungerer som et metonym på den journali-
stiske vinkel8. I narratologisk forstand er motoren
indslagets bærende plot og består selv af et eller
flere plot, der er journalistens konkrete arbejds-
redskaber til at gribe ind i virkeligheden. I fiktion er
plottet simpelthen synonymt med narratologiens
fortælling9 og kan defineres

som det handlingsforløb i historien som forfat-
teren har konstrueret for at tvinge den bærende
karakter gennem et eller flere skæbnesvangre
vendepunkter – frem til det sidste og skæbne-
afgørende vendepunkt der forløser historien i et
klimaks. Plottet med sine vendepunkter – om-
slag, tilbageslag, tilspidsninger – er hovedkil-
den til historiens fremdrift. (Larsen, 2002:83)

I fakta er det selvsagt uacceptabelt på denne måde at
konstruere en helt ny virkelighed ved hjælp af dreje-
bog og skuespillere, men journalistikken har udvik-
let en række greb, der ligner fiktionsplottet. Der er
dybest set to muligheder. Enten kan virkeligheden
selv indeholde et intrigeplot, der således ligger i den
første mediering og journalistisk set er en foræring.
Eller kan journalisten etablere et fortællerplot i den
anden mediering; og det er journalistisk set et ind-
greb. Intrigeplot ligner fiktionens plot mest og op-
træder altså, når virkelighedens egne historier er
”plottede” i forvejen (Larsen 1995(1990):105). Det
er plot uden for journalistens kontrol – om end hun
naturligvis kan fremprovokere en intrige ved hjælp
af et fortællerplot eller indgå som den ene part i in-

trigen. Når journalisten selv etablerer et plot, får det
en anden karakter end i fiktion og intrige – som et
”ekstra realitets-niveau” – men med samme funk-
tion, nemlig fremdrift. Larsen taler om fortællerplot,
”når det er tilrettelæggeren af et fakta- eller under-
holdningsprogram der selv iscenesætter og optager
et handlings- og begivenhedsforløb i virkeligheden”
(2002:83), og han opdeler disse yderligere i journa-
listiske plot og underholdningsplot. De journalisti-
ske plot fordeler sig i tre hovedgrupper (p.84-5):

1) Iscenesættelse af journalisten selv, det vil sige
plottene stand up; journalisten som forsøgska-
nin; journalisten som opdagelsesrejsende; jour-
nalisten som sandhedsjæger (med underplottene:
skjult kamera; undercover; agent provocateur;
gatecrashing; anonymiseret vidne; interview
med trumf; afprøvning)

2) Iscenesættelse af medvirkende, det vil sige plot-
tene konfrontation af medvirkende; medvirkende
som prøveklud; overraskende provokation; den
tredje dims; distraheret interview; rundvisning i
eget univers; tilbage til åstedet.

3) Konstruktion af et kronologisk handlingsforløb,
det vil sige plottene følg processen til sandhe-
dens øjeblik; konstruktion af ny virkelighed; re-
konstruktion og re-enactment.

En (reportage-) motor i aktualitetsfeatures består
næsten per definition af type 3) Konstruktion af et
kronologisk handlingsforløb, men i langt de fleste
tilfælde vil denne konstruktion være opbygget af
eksperimenterende hjælpe-plot fra gruppe 1), 2) el-
ler begge. Af hensyn til identifikationen skal der
helst være en case, der igen kan kombineres med en
iscenesættelse af journalisten selv. ’Inden i Big
Brother’ trækker netop på et større plot-repertoire i
motor-konstruktionen: Paul Gazan udsættes for stort
set samtlige iscenesættelse af medvirkende-plot,
men med Dags Dato og journalisten som agent
provocateur, et plot, der formuleres retorisk i
SPIB’en – ”Her på Dags Dato besluttede vi i denne
uge at lade programdirektøren smage sin egen medi-
cin” – og som sætter sig spor i indslaget, idet jour-
nalisten forsyner Gazan med knaphulsmikrofon,
hvorved motoren samtidig etableres visuelt. Der
ville for øvrigt også have været tale om en motor,
hvis Dags Dato bare fulgte Gazan et par dage, for så
ville det være medvirkende-plottet rundvisning i
eget univers. Det er det reality-inspirerede eksperi-
ment med Gazan, der gør, at motoren også er jour-
nalist-båret.
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Medvirkende som motor

Reportagemotoren indlejrer altså en historie i histo-
rien, hvorved fortællerens niveau momentvis adskil-
les fra det journalistiske indholds. I ’Inden i Big
Brother’ er indholdet struktureret omkring et por-
træt af Paul Gazan, der i ugens løb har været i medi-
ernes centrum. Casens potentielle konflikter og mål
ser i aktant-skemaets form således ud (illustration
4a).

Problemet er nu, at denne historie kun kan for-
tælles i datid med usammenhængende arkivbilleder,
og at der ikke er forløb og fremdrift i et portræt.
Ugens begivenheder – Big Brother-flugten – kan
naturligvis (gen-) fortælles kronologisk, men i sig
selv har et portræt ikke nogen tid eller kronologi og
kan derfor ikke aftvinges en berettermodel. Det
fortælletekniske greb består da i reportagemotoren:
at følge Gazan eksperimenterende ”et par dage” og
udsætte ham for prøvelser ved at frarøve ham sit pri-
vatliv. Og dén historie kan fortælles i løbende nutid
og indeholder en ægte – indre, psykologisk – kon-
flikt i den elementære spænding og suspense frem
mod klimakset: Kan han mon tåle sin egen medicin?
Fortæller-niveauets aktantskema, som det journali-
stiske indhold hænges op på, ser således ud (illu-
stration 4b).

Journalisten optræder næsten per definition som
modstander, fordi han eksperimenterende modarbej-
der Gazan. I dette tilfælde optræder journalisten dog
også på hjælpersiden, fordi det er en ”venlig” motor.

Den er dybest set for sjov og ikke ude på at afsløre
Gazan, der i sidste ende selv sætter grænserne.

Gazan indtager altså subjekt-positionen i begge
aktant-skemaer, hvad er helt almindeligt, når med-
virkende selv er motor. Dramaturgisk vil en journa-
list ofte foretrække, at casen på denne vis er ”sin
egen motor”. I hvert fald tegner eksperimentet et
mere nuanceret portræt af programdirektøren i for-
hold til et indslag udelukkende bestående af
interviews og speak på indholdsniveauet. I indslaget
er motoren altså i realiteten både et fortællegreb og
en væsentlig del af indholdet.

Journalisten som motor
Det er mindst lige så almindeligt, at tv-journalisten
selv fungerer som motor og derved indtager subjekt-
pladsen på fortæller-niveauet. Journalisten gør i
disse tilfælde en dyd ud af nødvendigheden:
Besværlighederne med at få historien hjem bliver
det fortællende princip i sig selv. Derved blotlægges
og italesættes den dobbelte mediering og dens ind-
byggede vanskeligheder, hvilket ikke mindst giver
indslaget mulighed for at ”undskylde” virkelighe-
dens modstand og eventuelle huller i dramaturgien.
Seeren får episke fornemmelser i brechtsk forstand,
fordi produktionsprocessen og selve udsigelsen sæt-
ter sig indeksikalske spor. Idet seeren præsenteres
for et indblik i de journalistiske metoder, styrker en
journalist-motor troværdigheden i hårde, afslørende
indslag. Denne type motor er imidlertid ren form og

Illustration 4a. Aktantskema for det journalistiske indholds niveau

Object: At redde Big Brother; at overbevise
offentligheden om, at konceptet lever

Hjælper: � Subjekt: Paul Gazan � Modstander:
– Paul Gazan’s – Flugtende Big Brother-
overtalelsesevner dektagere
– Kulørt presse – Kritisk presse

�

�

Illustration 4b. Aktantskema for fortæller-niveauet (båret af reportagemotoren)

Objekt: At tåle sin egen medicin: konstant
overvågning

Hjælper: � Subjekt: Paul Gazan � Modstander:
– Journalisten/Dags Dato – Journalisten/Dags Dato
– Paul Gazan som – Paul Gazan som hykler
grænseoverskrider

Reportagemotor
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i mange tilfælde en dramaturgisk nødløsning, da vir-
keligheden ikke får lov at ”fremvise sig selv”. De
medvirkende risikerer at blive statister i journalist-
ens fortælling, og det kan svække identifikationen.

I modsætning til en medvirkende-motor kan
journalist-motoren være båret af SPIB og speak, og
så nærmer motoren sig det retoriske. Det sker ty-
pisk, hvis fremdriften og nyhedsværdien i den første
medierings materiale er så svag, at historien skal
fortælles hjem. At fortælle bliver – en central del af
– selve hændelsen. Journalisten vil typisk blive løf-
tet frem i SPIB’en, i og med motoren etableres –
”Vores reporter Anders Agger gik på jagt efter
dansk forårskærlighed her i uge 17…” – hvorved
den forventning rejses, at seeren får resultatet af jag-
ten undervejs og ikke mindst i klimakset10 (se også
Hansen, 2001). Journalisten kan ydermere iscene-
sætte sig selv og sin færden i billedet, men det er
ikke strengt nødvendigt. Til gengæld trækker denne
type historier med sikkerhed store veksler på jour-
nalisten som fortæller (-stemme).

Underholdningsplot
Den flydende grænse mellem fakta og underhold-
ning sætter sig konkret igennem i tv-journalistikken
som den anden form for fortællerplot,
underholdningsplottene, det vil sige ”’kunstige’
handlingsforløb der har de medvirkende som aktø-
rer, og som først og fremmest sættes i scene for at
optimere spændingen – men ’for sjov’ – i program-
met.” (Larsen, 2003:367). Hertil kan blandt andet
regnes konkurrence; opgave; gåde, udfordring; fri-
stelse; prøvelse; forvandling; uventet gæst; tidsfrist;
tilfældighed og afstemning (ibid., p.367-8). Denne
type plot, som er et meget kontant reality-fænomen,
optræder udelukkende i bløde indslag og er altid un-
derlagt de journalistiske plot. Motoren i ’Inden i Big
Brother’ bliver hjulpet på vej af underholdnings-
plottene prøvelse og fristelse.

Reality-journalistik – reality i
journalistikkens tjeneste
I denne artikels gennemgående eksempel er der tale
om en meget tydelig iscenesættelse og motor – og
helt eksplicit reality – men det er valgt for at illu-
strere en generel tendens. På samme måde som fak-
tionen startede i 1980’ernes tv-journalistik som
avantgardistiske strømninger, der efterhånden blev
mainstream, er reality-tendensen ved at sætte sig
igennem som veletablerede fortællegreb. Og det er
kun en tendens: Rendyrket eksperimentel reality
forekommer, når hele hændelsen er iscenesat til ære

for kameraet, og det sker forsvindende sjældent i tv-
journalistik og kun i meget bløde indslag. For Big
Brother og lignende shows er ”virkeligheden” un-
derlagt eksperimentet, hvorimod reality-journali-
stikken altid må have eksperimentet underlagt virke-
ligheden. Det, der er selve målet i reality-showet, er
altså kun et middel i tv-journalistikken. Selv for ’In-
den i Big Brother’ er målet det journalistiske por-
træt. Samlet set ser mål-/middel-strukturen i dette
indslag således ud – idet motoren består af en række
plot med det mål at skabe kronologi:

• Mål på det journalistiske indholds niveau: selve
historien, der er et portræt af Paul Gazan i ”vir-
keligheden”; den er fortalt i en ukronologisk og
cirkulær dramaturgi sat sammen af speak,
interviews og arkivbilleder

• Middel på fortæller-niveauet: historien i histo-
rien, det vil sige reportagemotoren, der er en
konstrueret virkelighed fortalt i løbende nutid i
en spændingsopbyggende berettermodel sat sam-
men af actionscener. Motoren er konstrueret af:
• Mål: Konstruktion af kronologisk handlings-

forløb
• Middel: forskellige Iscenesættelse af medvir-

kende-plot med hjælp fra journalisten som
agent provocateur og underholdningsplottene
prøvelse og fristelse

Tv-journalistikken har bevæbnet sig med reality-
værktøjer for at overvinde og løse problemet med
tv-produktionens dobbelte mediering. I længere fea-
ture-indslag har det altså udmøntet sig i en forkær-
lighed for at etablere en gennemgående dramatur-
gisk motor at klynge det journalistiske indhold op
på. Dermed udvider aktualitetsfeaturen den klassi-
ske kerne af nyhedsdramaturgi og bliver til en for-
tælling – eller rettere: også til en fortælling. Hvor
det journalistiske indhold opfylder et journalistisk
videbegær, møder motoren seerens narrative begær
(Brooks, 1984; Christensen, 1996). Den gode
aktualitetsfeature leverer således både relevant in-
formation og en god fortælling på samme tid.

Paul Gazan, den hårdtprøvede programdirektør,
der må smage sin egen medicin, har ret i mere end
én forstand, når han i indslaget siger, ”at reality-
showet er svømmet over sine egne bredder og har
inddraget os andre lige pludselig.” Tv-journalis-
tikkens stigende bearbejdning i den anden medie-
ring, der er mulig pga. moderne redigeringstekno-
logi11, er flyttet ud i selve virkeligheden, journa-
listikkens råstof. I videre forstand er tv-journalisten
ved at definere helt nye roller for sig selv, idet hun i
stigende grad tager ansvar som fortæller – som
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”institutionaliseret” i narrative journalism – og som
eksperimentator, som i public journalism og den hér
omtalte reality-journalistik. Der er indlysende kom-
munikative fordele ved at anvende narrative prin-
cipper – men i sagens natur også etiske problemer.
Det har imidlertid ikke været hensigten med denne
artikel at bidrage til en etisk diskussion af reality-

journalistikken. Derimod har det været formålet at
præsentere et tekstligt forankret beskrivelsesapparat
til analyse og forståelse af de mekanismer, der gør
eksperimentel reality til et attraktivt fortællegreb i
tv-journalistik i almindelighed og aktualitets-
featuren i særdeleshed.

Notes
1. Det vil sige speaker i billedet, altså værtens oplæg i

studiet.
2. Hjarvard (1999) påpeger en generel stigning i tv-

nyhedernes dækning af kultur og almenmenneskelige
emner, og i det konkrete eksempel er der tale om clean-
up: Dags Dato udnytter den foregående uges furore
som ”alibi” for at vise noget Big Brother. Sådanne
stof-overvejelser er naturligvis interessante og karak-
teristiske, men ikke fokusset hér.

3. Jeg bestemmer altså ikke aktualitetsfeatures som
indslag med særligt blødt human interest-indhold,
selvom sådanne indslag også indgår i bestemmelsen.

4. Jeg regner ikke underholdning for en selvstændig stor-
genre, da underholdning i varierende grad er en del af
alle fire storgenrer, selvom ”Enkelte har ytret ønske om
å skille mellom journalistikk og underholdning. Dette
er ikke en fruktbar inndeling, fordi skillet egentlig gå
mellom fakta og fiksjon – mellom det som er dokumen-
tarisk og det som er diktet opp.” (Njaastad, 1999:52).

5. Her skal ’faktions-operation’ forstås i meget generel
forstand som enhver form for rekonstruktion af
hændelsen. Hvis en togulykke er hændelsen, så hører
interviews med øjenvidner til en sådan rekonstruktion.
Som udtryk er interviewet i sig selv en form for faktion
– i hvert fald er der tale om dramatiseret virkelighed
(Larsen, 1995(1990)). At interviewet så med tiden er
blevet en helt grundlæggende journalistisk genre, er
en anden sag.

6. De journalistiske overvejelser – hovedsageligt i
forresearchen – handler derimod om, hvorvidt histo-
rien holder.

7. Dog kan dramaturgiske kriterier altid tilsidesættes af
et særligt kontroversielt eller interessant journalistisk
indhold. Også i aktualitetsfeatures gælder det, at con-
tent is king.

8. Et andet og beslægtet sammenbindingsprincip ken-
detegner aktualitetsfeaturen, nemlig temaet, som be-
står af et visuelt og/eller lydligt omkvæd, der gentages
i løbet af indslaget som metafor på den journalistiske
vinkel. Temaet er i familie med motoren, og der kan
være sammenfald, så motoren har tematisk karakter
og omvendt. Men i funktionel dramaturgisk forstand
er temaet nærmest det modsatte af motoren, idet det
mangler motorens fremdrift og kronologi, hvorfor det
netop benævnes breaker i journalist-jargonen. Til
gengæld har temaet den fordel, at det ikke kræver et
indgreb i virkeligheden – kun i redigeringen.

9. Narratologer skelner almindeligvis mellem et udsagns
fortælling eller narrative diskurs, samme udsagns his-
torie eller narrative indhold og selve den narrative
udsigelse (Genette, 1980(1972)).

10. I princippet er der også tale om en ganske vist svag
retorisk journalist-motor, når SPIB’en formulerer sig
mere generelt i stil med ”Søndagsmagasinet/Vi var
med, da …”

11. Jf. Hallin (1992) om tendenserne til og konsekvens-
erne af sound bite-journalistik.
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