
”Form giver plads til indhold. Uden form flagrer det hele” 
Søren Ulrik Thomsen, digter

| sådan!
Få tjek på elementerne i programfladen
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TV TIL SANSERNE
– Ægthed, klarhed, enkelhed! 
Det er nøgleordene for konceptet TV MIDTVEST SÅDAN!

Konceptet skal styrke og udvikle den tv-faglighed, som TV MIDTVEST bygger på. Målet er, at seerne 
forstår ved at opleve.

Vi tager udgangspunkt i de klassiske nyhedskriterier: Aktualitet, væsentlighed, identifikation og fasci-
nation. Med dem som afsæt pejler vi historier med nærhed og perspektiv. 
TV MIDTVEST Sådan! er opskriften på, hvordan vi skaber midt- og vestjysk fjernsyn, der taler til øjne, 
ører og fantasi.

Konceptet skal ses som en kær kogebog, du kan lære af og finde inspiration i. Det har tre hovedkapitler: 

Struktur, Elementer og Virkemidler.

I TV MIDTVEST-køkkenet kan det oversættes til, at strukturen er opskriften, elementerne er ingredien-
serne, og virkemidlerne er krydderierne.

God fornøjelse med læring og læsning.

Konceptholdet 

 Morten Stamm Mikkelsen  Niels Olsen Lars Lundgaard

HOLSTEBRO januar 2014



6

Det gode tv-indslag
Alle TV MIDTVEST-indslag er velfortalte. Der skal være arbejdet med fortællingen i ord, billeder og lyd, 
uanset om det handler om den skarpe nyhedshistorie eller den menneskelige reportage. Det betyder:

T
V

 T
IL

 S
A

N
SE

R
N

E

Vinkel
Anslag

Slutning
Soundbites Speak Sync

Konflikt

 � at historien skal have et konkret afsæt.

 � at stoffet præsenteres, så seeren er i stand til at for-
stå og overskue historien.

 � at vi prioriterer oplevelse i form af reportage-
elementer og soundbites, også i historier, der som 
udgangspunkt er fattige på oplevelse.

 � at historien har et perspektiv, så seeren får mere end 
blot den konkrete historie med sig. 
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Jo flere nyhedskriterier en historier opfylder, des stærkere står indslaget i seernes bevidsthed og 
i konkurrencen med andre medier om at præge dagen. Grundreglen er, at mindst to ud af fire ny-
hedskriterier bør være opfyldt med identifikation som det ene og aktualitet eller væsentlighed som 
det andet. Med udgangspunkt i vores journalistiske dna definerer vi nyhedskriterierne sådan her:

Nyhedskriterierne

Væsentlighed

 l Konflikt
 l Konsekvens Interesse  

…Hvad rager det mig?

Aktualitet

 l Dagsaktuelt
 l Oppe i tiden 

…Er der sket noget – nyt?

Identifikation

 l Følelser 
…Godt det ikke var mig! 
…Bare det var mig!

  

Fascination

 l Gode billeder 
 l Original historie 

… Det var godt nok spændende! 
… For pokker da!
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STRUKTUR
En stram struktur hjælper journalist og fotograf med at bygge historien op og hjælper seeren med at 
finde hoved og hale i fortællingen. Der er forskellige måder at opbygge historierne på, men udgangs-
punktet er, at alle historier har brug for styring, uanset om de er skarpe tophistorier eller bløde, varme 
eller humoristiske historier længere nede i fladen. 

Vinkel
Alle indslag har én klar vinkel. Er der flere vinkler 
i en historie, atomiserer vi historien eller fravælger 
sidevinklerne. Vinklen skal kunne koges ned til én 
sætning i formen:

Jeg vil fortælle, at…

Hvis ordet ’og’ sniger sig ind i sætningen, er vinklen 
ikke klar.

Vinklen må ikke forveksles med historiens anled-
ning, som for eksempel kan være offentliggørelsen 
af nye tal eller en beslutning i et byråd. Det kan være 
den aktuelle krog, men den mangler stadig at blive 
bearbejdet til en skarp vinkel, hvor vi fortæller, at…

Eksempler

 l Jeg vil fortælle, at Ringkøbing-Skjerns 
borgmester ikke kan styre kommunens 
økonomi.  
Anledning: Kommunen risikerer at blive 
sat under administration af staten.

 l Jeg vil fortælle, at midt- og vestjyderne 
skal gøre op med dårlige kørevaner. 
Anledning: Statistik om flest trafikdræbte 
i Midt- og Vestjylland.

 l Jeg vil fortælle, at bukkejagtens første 
dag er jægernes juleaften. 
Anledning: Bukkejagten går ind.
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Klar opbygning
Historien skal have en klar opbygning og kommer som regel igennem fem faser: 

• Anslag: Anslaget går til og med første sync. Anslaget tager normalt udgangspunkt i en konkret 
scene, sætter historiens vinkel og antyder også dens fortælleform. Brug gerne soundbites. Første 
sync skal være vinkelbærende.

• Baggrund: Vi får den nødvendige viden om historiens emne, den bærende hovedperson eller 
eventuelt resumé af en forhistorie.

• Dokumentation: Vi fører bevis for, at vinklen holder, og dokumentationen understøttes af fakta 
eller sync, så journalistens påstand ikke står alene. En stærk dokumentation giver vinklen ekstra 
styrke. 

• Klimaks: Historien kulminerer. Klimaks er konsekvensen af anslag, baggrund og dokumentation. 
Her bliver historien forløst. 

• Udgang: Runder historien af. Ofte ved at vende tilbage til casen, der forholder sig til klimaks ud fra 
sit personlige ståsted. Historien slutter med speak, der samler op eller peger fremad, med mindre 
sidste sync-person har en meget stærk udtalelse eller reaktion, der egner sig som slutbemærk-
ning. I de tilfælde bør sync-billedet ikke camoufleres med et dækbillede, da det vil svække ind-
trykket af det stærke udsagn til slut.

Det er vigtigt at begynde med det nye i historien. Det gælder også opfølgninger, hvor vi begynder med 
dagens nye udvikling frem for at tage udgangspunkt i gårsdagens historie. Det typiske nyhedsindslag i 
en 19:30’er er mellem 1:30 og 1:45. Hvis det er kortere, kan det være tegn på, at dokumentationsafsnit-
tet halter. Er indslaget længere, kan det være tegn på manglende skarpvinkling.
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De tre historietyper og drivkraftsmodellen
På TV MIDTVEST deler vi historierne op i tre kategorier, alt efter hvad der driver fortællingen fremad. 
Målet med denne opdeling er at hjælpe journalist, fotograf og redaktør til at fokusere på, hvad der får 
indslaget til at udvikle sig, så de lettere kan træffe de rigtige valg, når historien skal skrues sammen.

Konflikt- / konsekvenshistorien
De fleste Top 3-historier i en almindelig nyhedsflade falder i kategorierne konflikt- /konsekvens, hvor 
det er konflikt eller jagten på konsekvens, der skaber fremdriften i historien. Fortællingens klimaks når 
vi primært gennem speak og sync, ”det journalistiske klimaks”.

 � Historien skal leve op til de klassiske nyheds- 
kriterier. Aktualitet eller væsentlighed bør være 
til stede. Det samme bør identifikation i form af 
en case.

 � Udtrykket i konflikthistorien er kritisk, mens en 
konsekvenshistorie både kan opsøge positiv el-
ler negativ konsekvens.

 � Nyhedshistorien har mindst to kilder, og er der 
konflikt i indslaget, bør begge parter i konflikten 
medvirke eller fremstå på anden vis i form af 
stand-up eller lignende. Ved korte, registrerende 
historier kan én kilde accepteres. For eksempel 
politimanden eller indsatslederen, der udtaler 
sig om en begivenhed uden større perspektiv.

Eksempler

 l Kritisk historie: En kommune skal spare. 
Pædagogerne kritiserer, at børnehaverne 
skal holde for. Borgmesteren forsvarer 
beslutningen.

 l Negativ konsekvenshistorie: Lægeman-
gel betyder, at 5000 patienter snart kom-
mer til at stå uden egen læge. 

 l Positiv konsekvenshistorie: En fabrik i en 
lille by har fremgang midt i krisen. Det be-
tyder, at alle i den lille by nu har et arbejde. 
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Forløbshistorien
Forløbshistorien har reportage som grundpille, og det er spændingen om, hvordan forløbet ender, der 
skaber fremdrift. Historiens klimaks forløses gennem reportage og de medvirkendes reaktioner på for-
løbet, ”det visuelle klimaks”.

 � Historien har fascination og aktualitet som bærende nyhedskriterier.

 � Forløbet har altid et mål, der kan filmes.

 � Vi følger forløbet fra start til slut, og der skal kunne bygges spænding op om udfaldet (set-up og 
pay-off).

 � Interviews laves undervejs, og reportage og interviews skal følges ad, så interviewpositionerne 
ikke bryder forløbet.

 � Forløbshistorierne kan have en klar hovedperson for at tilføre synsvinkel og identifikation, men 
forløbet kan også være delt ud på flere medvirkende, hvis udfaldet af forløbet er spændende nok 
i sig selv.

Eksempler

 l En lastbil er kørt i havnen: Vi følger arbejdet med at hive den op.

 l En gruppe vestjyder tager til Christiansborg for at demonstrere: Vi tager med i bussen og oplever 
demonstrationen sammen med dem.

 l Bukkejagten er gået ind: Vi følger en jæger, den dag jagten går ind.
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Personhistorien
Det er den slags historie, hvor vi kommer helt tæt på en midt- og vestjyde. Personhistorien kan stå 
alene i fladen som et portræt. Den kan også være en b-historie til en nyhed, hvor vi låner en persons 
synsvinkel til en aktuel sag. Historiens klimaks når vi gennem sync’er og situationer, der er så sigende 
om hovedpersonen, at vi føler, vi lærer vedkommende at kende, ”det følelsesmæssige klimaks”.

 � Der er én klar hovedperson.

 � Hvis der er flere kilder i historien, forholder de 
sig til hovedpersonen.

 � Hovedpersonens karaktertræk skal skinne igen-
nem både i sync, speak, soundbites og små for-
tællende scener. Seeren skal lære hovedpersonen 
og dennes følelser, værdier eller mål at kende.

 � Identifikation er det vigtigste nyhedskriterium. 
Seeren skal tæt nok på til at kunne sætte sig i 
hovedpersonens sted og tage stilling til det. 

 � Nærhed er vigtig i fortællingen. F. eks. nævner 
vi ofte personens navn i speaken, og vi giver 
plads til pauser og smil.

 � Der er ingen konflikt, forstået som modstriden-
de parter. Men hovedpersonen kan godt være i  
en konflikt eller et dilemma.

Mellem de tre kategorier (konflikt-/konsekvenshistorien, forløbshistorien og personhistorien) er der 
blandingsformer, hvor historierne låner fortælletricks fra hinanden. Men det er altid sådan, at én fortæl-
leform er den bærende. Ellers er der risiko for, at historien bliver u-vinklet og må spidses til eller deles 
op i flere elementer. 

Eksempler

 l Eksempel på det rene portræt: 
 
En vestjysk pige har fået 12 i alle sine fag 
ved eksamen. Vi besøger hende og hen-
des forældre for at undersøge, hvad hun 
er for en person.

 l Eksempel på b-historien til en stor nyhed: 
 
Unimerco er solgt til en japansk virksom-
hed for milliarder. Den nyhed fortæller vi i 
første historie. I b-historien zoomer vi ind 
på direktøren Kenneth Iversen i et por-
træt. Hvem er han?
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ELEMENTER
Den enkelte historie kan brydes ned i en række elementer, der hver især får betydning for 
det samlede indslag. Jo højere kvalitet de enkelte elementer har, des bedre bliver resultatet.

Speak og sync
Som hovedregel speaker vi fakta, mens sync’erne 
beskriver følelser, holdninger og personlige ople-
velser. Det er vigtigt for indslagets dynamik, at de 
enkelte speaks og sync’er varierer i længde. Vi sør-
ger for ikke at speake, hvad kilderne siger i sync. 

Speak:

 � Speaken skal være præcis. Skær fyldordene fra 
og kom til sagen. 

 � Skriv speaken, så den spiller sammen med bil-
ledsiden. 

 � Lange speaks trækker tempo ud af indslagene. 
Med mindre der er grafik eller vigtig dokumen-
tation til speaken, bør den enkelte speak højst 
være 15 sekunder. Helst blot 10 sekunder.

 � Man skal kunne forstå, hvad historien handler 
om, hvis man udelukkende hører speaken. 

 � Speaken skal bringe seerne videre i historien 
ved at bidrage med noget nyt og ikke blot 
hjælpe kilder med at blive skarpere. Sp
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 � Vi undgår kildeafsmitning, fremmedord og fagsprog.

 � Sproget skal være aktivt og mundret. Vi skriver i hovedsætninger. Passive former, hvor udsagnsor-
dene slutter på ’s’ eller ’t’, er bandlyst. 

 
Sync: 

Som udgangspunkt bør en sync ikke være over 15 sekunder. 

 � Vi sørger altid for at lægge op til en kilde, første gang personen skal på, med mindre kilden er et 
meget kendt ansigt.

 �  Vi klipper vores spørgsmål ud af indslaget, med mindre der er en god grund til at bringe det. For 
eksempel kan det være en god idé at vise seerne, at vi stiller det kritiske spørgsmål. 
Det ’kække’ spørgsmål kan i nogle tilfælde forstærke stemningen i indslaget og skabe smil. 

 � For at holde vinklen helt skarp undgår vi i begyndelsen af indslagene at krydsklippe sync’er mel-
lem modparter. Mod slutningen af indslaget, når vinklen og konflikten er rullet ud, kan det virke 
godt at krydsklippe to modstridende sync’er.     

Eksempler

 l Forbudt: ”Der spilles…” eller ”…høres radio”. Det samme gælder varianten, der ender på ’t’: ”Der 
bliver kørt stærkt…” eller ”Der bliver drukket igennem lørdag aften…”. 

 l Tilladt: Skriv det om til noget aktivt og nært: ”Børnene spiller…”, ”Mona Jensen hører radio”, 
”Talenterne kører stærkt…” eller ”Victor Carlsen og vennerne drikker igennem lørdag aften.” 
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Billedsekvenser
Billedsiden i et indslag er altafgørende for, at tv-historien fungerer. Vi vægter autenticitet i billedsiden 
og vil derfor hellere følge med end instruere. Brug tid på at udvikle ideen til billedsiden, så seerne for-
står, hvad historien handler om ved at opleve den. 
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 � Show it – Don’t tell it 

 � Led efter det bærende billede. Dvs. 
billedet, der uden speak og sync kan 
fortælle historiens vinkel. 

 � En god og varierende billedside består 
af totaler, halvtotaler og nærbilleder.

 � Undgå reporteren i billedet, med 
mindre det er en stand up, eller at 
reporteren har en relevant, aktiv rolle i 
indslaget.

 � Undgå billedklichéen mand ved com-
puter, mand går igennem billedet, 
kvinde laver kaffe. 

 � Husk at vise seerne, i hvilket miljø eller 
på hvilket sted vi befinder os. Brug 
totaler eller eksteriør.
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Oplæg
Et indslag begynder med oplægget, der angiver vinklen og leder seere ind i historien. Oplægget skal 
som hovedregel være på tre sætninger. Fortæl i hovedsætninger og undgå indskudte sætninger. Op-
bygningen kan ske efter modellen nyhed, baggrund, perspektiv:

 � Oplægget skal have én klar vinkel og kun én agerende hovedperson eller part.

 � Sidste sætning i oplægget skal føre over i første billede i indslaget. Ved nedenstående eksempel 
skal indslaget altså begynde med en landmand.

 � Undgå så vidt muligt tal.

 � Undgå gentagelser og ens formuleringer i oplæg og startspeak.

 � Oplæg til skæve og bløde indslag kan laves efter ovenstående model, men her kan man i høj grad 
også lege med tilbageholdt information, andre opbygninger og mere personlighed fra værten. Tal 
med dagens vært J

Eksempel

1. De danske landmænd frygter regeringens nye vandplaner.

2. Landmændene må nemlig se frem til højere vandstand i åer og vandløb.

3. Dét kan give oversvømmede marker og dårligt udbytte, advarer de.
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Nedlæg
Nedlæg runder indslaget af og må gerne pege 
fremad. Kunsten er, at det skal være relevant uden 
at åbne en ny vinkel. Nedlæg skal som hovedregel 
kun være én sætning. 

Slutter indslaget sjovt, sørgeligt eller pudsigt, så ko-
ordinér med studieværten, så tonen på nedlægget 
passer.

Stand-up
Stand-up skal bruges bevidst og ikke som en nem løsning. Den skal være kort og præcis.

 � I klassisk form bruges stand-up’en til at fortælle seeren, at en central kilde ikke medvirker. Eller til 
at fortælle en spændende eller afgørende detalje, vi ikke kan filme. Eksempelvis fra retsmøder. 

 � Den kan øge dokumentation og troværdighed ved at vise, at vi er på stedet og har fået et første-
håndsindtryk.

 � Stand-up kan også bruges mere agerende til at illustrere en pointe: ”De nye afgifter betyder, at 
denne pakke margarine stiger med 5 kroner.”

 � Stand-up kan bruges til at runde historien af, hvis et forløb ikke er afsluttet. ”Falck har brugt hele 
dagen på at rydde vejen her – og arbejdet fortsætter, til alt det her olie er væk.”

 � En kreativ stand-up kan tilføre oplevelse til en nyhed, hvis kameraet arbejder med, og der indgår 
en handling. Pas dog på, at det ikke bliver til skuespil.

 � Reporterens påklædning må ikke distrahere seerens oplevelse af historien. Den skal være pas-
sende til anledningen. O
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Eksempler

 l De nye vandplaner bliver diskuteret i fol-
ketinget den 2. marts.

 l Ved weekendens stævne blev der i alt 
omsat for syv millioner kroner.
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Grafik
Vi bruger grafik som hjælpemiddel i en række situationer, hvor almindelige, levende billeder kommer 
til kort. Grafik som selvstændigt element bruges i voiceovers eller på storskærmen som alternativ til 
en liveframe. Grafik kan også indgå som integreret element i et nyhedsindslag. Grafik er et kreativt ele-
ment og bør derfor aftales og udvikles i samarbejde mellem journalist og grafiker.

 � Grafik skal vinkles præcist til den historie, den skal formidle. Det er vigtigt, at den kommunikerer 
en præcis pointe, og at der ikke er uvedkommende elementer, som seeren skal afkode.

 � Grafik er velegnet til at opridse en kronologi eller tydeliggøre dokumentation, men grafik kan 
også bruges i mere fortællende situationer, hvor vi har brug for at gøre abstrakte eller komplekse 
problemstillinger helt konkrete og visuelle. Eller hvor vi har brug for at vise, hvordan et projekt 
kommer til at se ud i fremtiden.

 � Husk muligheden for grafik integreret i levende billeder.

 � Brug af kortgrafik er vigtig, så seerne føler sig velorienteret i forhold til geografi.

 � Ved telefongrafik prioriterer vi at have billede af kilden, og vi foretrækker mest mulig brug af den 
lille grafik sammen med levende billeder.



21

Arkiv
Vi har et stort arkiv, der kan hjælpe i mange situationer, men der skal stadig arbejdes aktivt med bil-
lederne.

 � Intetsigende præsentationsbilleder af kilder kan erstattes af arkivbilleder af det, kilden skal tale 
om (en snurrende Vestas-mølle i stedet for et gå-billede af direktøren).

 � Reglen om at speake til billeder gælder også for arkiv. I bedste fald kan speaken referere konkret 
til billederne i stedet for at være generel speak til genrebilleder. 

 � Arkivet kan tilføre merværdi til indslaget, hvis vi kan referere til fortilfælde.

 � Ved atomiseringer kan man lave et helt element på arkiv, hvis forhistorien skal ridses op.
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VIRKEMIDLER
Virkemidlerne er historiens krydderi. Uden bevidst brug af virkemidler bliver indslaget kedeligt, men 
man kan også komme til at overdosere, så virkemidlerne tager magten fra den gode fortælling. 

Reportageelementer 
Vi vægter autenticitet højt på TV MIDTVEST. Derfor er reportagen en vigtig fortælleform. Det er ken-
detegnet for god reportage, at seeren oplever handlingen i nutid. Under en reportage fungerer holdet 
eller videojournalisten som fluen på væggen. Med brug af microport og et tålmodigt tv-hold kan vi få 
virkeligheden med hjem. 

 � Brug microport og boom. 

 � Undervejs skal holdet blande sig mindst muligt i kildens virkelighed.

 � Brug håndholdt kamera og lad det rulle mest muligt.  

 � Spørgsmål til kilden skal stilles forskellige steder i miljøet eller forløbet.

 � Lad de afgørende reportagebidder leve i indslaget. 

 � Tænk i reportagesync.

 � Giver seerne indtrykket ”man kan se det selv”.
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Soundbite
På TV MIDTVEST prioriterer vi sound-
bites i alle vores indslag. Soundbites 
skaber nærvær og autenticitet i hi-
storien.

 � En soundbite er en bid med lyd 
eller tale.

 � Soundbites med lyd kan være 
dyt, klap, en dør der smækker 
osv.

 � Tale-soundbites er statements 
eller snak, der ikke er henvendt til 
journalisten. Det er altså ikke det 
samme som sync.

 � De bedste soundbites understøt-
ter og bekræfter historiens vinkel.

 � Soundbites kan bruges som motor 
til at skabe tempo og dynamik i 
historien ved f.eks. at bryde en 
speak.
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Live-frame/Freeze-frame  
Alle indslag har enten en LF eller en FF. Vi tilstræber dog, at størstedelen af indslagene har en live-
frame frem for en freeze-frame. 

En opskrift på den gode live-frame lyder:

 � Find billeder, der stemmer overens med oplæggets ordlyd.

 � Hvert billede skal nemt kunne afkodes.

 � Billedets motiv skal være placeret i midten eller højre side.

 � Hvert billede slow’es mellem 30 og 50 procent afhængig af motivets bevægelse.

 � En LF klippes mindst 10 sekunder længere end oplæggets varighed.

 � Alle VO´er har en freeze-frame.

 � Nærbilleder virker bedst.



FLADENS 
ØVRIGE 
ELEMENTER
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FLADENS ØVRIGE ELEMENTER
De enkelte indslag udgør rygraden i en god flade, men vi bruger også en række andre elementer for at 
nå hjem. Det øger tempo, variation og giver dynamik.

VO / VO+Attack
VO’en bruges til en kort registrering af en nyhed. Den er 20 sek. plus op- og nedlæg. Den fortæl-
les efter nyhedstrekanten med det vigtigste først. Typisk vil VO’er udvælges efter nyhedskriterierne 
væsentlighed og aktualitet. En soundbite i starten af VO’en sætter tempo og gør den mere levende. 
Historien kan bredes ud med en attack eller en dobbelt-attack til slut.

VOP
I VOP-blokken indgår tre historier med udgangspunkt i nyhedskriterierne aktualitet og/eller væsentlig-
hed. Værten læser dem op. Hver VOP begynder og afsluttes med pling. Der kan altså ikke være oplæg 
eller nedlæg. Hver VOP må max vare 20 sek. Den kan med fordel begynde med soundbite og kan også 
afsluttes med en sync-bid.VOP-blokken giver tempo i fladen og gør, at vi kan få nævnt mange nyheder 
og komme godt rundt geografisk. En VOP kan også laves som en speaket blok. Så betegnes den som 
Kort Nyt

Oplæst
Kort note med overskrift til brug i de tilfælde hvor vi ikke har billeder til en historie. Længde: Ca. 20 sek. 
Bruges ofte ved politi- og retsstof, dvs. trafikuheld, indbrud, røverier og domsafsigelser.
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Live-interview
Gæster i studiet eller 1:1 bidrager til, at seerne oplever variation, nærvær og nerve i fladen. 

• Parts-interviewet: Vært stiller kritiske spørgsmål til ansvarlig part. Bruges i forlængelse af nyheds-
indslag. Varighed: 1:45-2:00.

• Ekspert-interviewet: En ekspert kan enten være vidensekspert (professor) eller en erfaringseks-
pert (Lystfisker med 30 års erfaring). Interviewet bruges i forlængelse af nyhedsindslag eller VO 
for at give seerne indblik og perspektiv på historien.

• Erfarings-interviewet: Interviewet har karakter af en samtale. Interview-personen fortæller om 
egne følelser eller oplevelser. Eks.: Skipper har overlevet et forlis. 

• Portræt-interviewet: Hovedpersonen skal kunne bidrage med noget væsentligt om sig selv og sit 
liv. Eksempel: Ny direktør - Hvem er du? - Hvad vil du?

• Debatten: Foregår mellem flere parter. Formålet er at gøre seerne klogere på forskellige holdnin-
ger til et væsentligt spørgsmål. Værten optræder som ordstyrer. Eks.: Skal bøsser og lesbiske vies 
i kirken?

• Vært interviewer reporter: Bruges til at formidle en kompliceret sag eller rapportere fra et møde eller 
en dramatisk begivenhed. Hovedsageligt 1:1 med reporter i marken. Eksempel: Retssag, politisk møde, 
vildt vejr. Hvis reporteren er særlig kyndig på en sag, kan han bruges som en slags ekspert, der giver 
en analyse.  
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SNG-live
Formålet er at være øjebliks-aktuelle med et stykke regional 
virkelighed. Seerne oplever fascination ved, at de er midt i be-
givenhederne: 

SNG-live har flere former: Katastrofe-live, borgermøde, 
retssag, festival mm. I enhver live bør reporteren re-
ferere til location og bruge den i større eller mindre 
grad afhængig af historien. Der skal være en grund til, 
at vi er der. 

 � Reporteren formidler stedets puls. 

 � Hvis historien er kompliceret, og der er meget at fortælle, 
kan det være en god løsning at formidle i spørgsmål-svar-
form med værten. Dialog er lettere for seerne at følge end 
monolog, og dialogen er enklere for reporteren at huske.

 � Kameraet søger det, reporteren og kilden taler om, men 
det skal ikke ”vandre” umotiveret. 

 � Live-reporteren og fotografen skal have tænkt både starten 
og slutningen igennem. Vi slutter aldrig med »slut herfra« 
eller »tilbage til studiet«. Kan vi ikke sige andet til afrun-
ding, så er det bare tak til gæsten, som vi forlader. 
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Atomisering
Større historier deler vi op i en række korte enheder frem for at fortælle alt i et samlet indslag. Det giver 
en enkel og overskuelig formidling samtidig med, at vi får sat værten i scene og demonstrerer overblik.

Hvert enkelt element i atomiseringen skal være entydigt vinklet. De enkelte indslag skal ikke opfylde de 
almindelige formkrav til et komplet indslag som for eksempel, at der skal være anslag og udgang, flere 
kilder og perspektiv. Dette gælder til gengæld for den samlede pakke.

Varigheden på de enkelte elementer skal variere, for at seerne oplever dynamik og temposkift. De vig-
tigste tommelfingerregler for en vellykket atomisering er:

 � Værten skal have en tydelig guide-rolle. Det er værten, der over for seerne skaber orden og sam-
menhæng mellem atomerne.

 � Der skal være visuel fremdrift. Billedsiden i de forskellige indslag skal skifte ligesom vinklerne. El-
lers får vi billedstammeri, og seerne vil opleve, at historien går i tomgang.

Her er mulige elementer i en TV MIDTVEST-atomisering:

 � Vi trækker fakta ud af historien:

o Resumédel med VO eller VO+attack.

o Grafik bliver til et selvstændigt element, som værten formidler på storskærmen. Det kan for 
eksempel være tal, et landkort eller andre oplysninger, der skaber overblik. Bruges typisk, når en 
forudsætning skal sættes på plads.
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 � Vi trækker en kilde ud af historien:

o Casen får sit eget indslag.

o Eksperten får eget indslag eller bliver en VO-attack.

o Den ansvarlige bliver til en 1-1.

 � Vi gør et formmæssigt element til noget særligt:

o “Nu skal vi med på reportage…”

o Seneste nyt/seneste billede.

o Baggrundshistorie på arkivmateriale.

o Vi leder efter muligheder, der kan laves live.

 � Vi giver pakken et anderledes element:

o Det kan være den personlige, lidt dristige vinkel. Måske journalistens rapport til kamera eller en 
kildes særlige synsvinkel.

Klar prioritering 
Formmæssigt er atomiseringen et stærkt virkemiddel, der tydeligt signalerer en prioritering fra redak-
tionens side. Derfor er det vigtigt at dosere omfanget af en atomisering tilpas:

 � Atomiseringer med mange elementer skal være historier, der har bred fællesnævner. De skal ved-
røre mange mennesker eller have store konsekvenser for en enkelt eller få.

 � Små atomiseringer fungerer også fint, f.eks. ved at fakta eller forhistorie tages ud af et indslag og 
formidles på storskærm af vært. Det giver fladen liv og variation.
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SøNyt
Søndagsnyheden er en længere nyhedshistorie med større krav til tyngde og research. Den produceres 
over to dage af en VJ og en reporter og sendes i 19.30-fladen om søndagen samt i en 1 minuts-udgave 
i 18’eren. 

 � Historien skal være båret af aktualitet, væsentlighed og identifikation, om end den ikke behøver at 
være dagsaktuel.

 � Længde: 3 minutter.

 � Historien kan atomiseres.

 � I nogle tilfælde er det oplagt at line en studiegæst op. F.eks. en ekspert til perspektiv eller en poli-
tiker til at svare på kritik.
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Drivkraftsmodellen
Modellen viser, hvordan de fleste historier kan kategoriseres ud fra, hvad der driver fortællingen fremad:

 � Konflikt eller konsekvens: Historien har et journalistisk klimaks, der nås gennem speak og sync. 
Bærende nyhedskriterium: Væsentlighed og aktualitet.

 � Forløb: Historien har et visuelt klimaks, der kan filmes. Bærende nyhedskriterium: Fascination.

 � Person: Historien har et følelsesmæssigt klimaks, der nås gennem speak, sync og fortællende 
situationer. Bærende nyhedskriterium: Identifikation.

Tænk over, hvilken af de tre cirkler, der giver mest udvikling til historien. I de fleste tilfælde vil det være 
bedst at vælge én entydig indfaldsvinkel til historien, så den ikke kommer til at gabe over for meget.
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Konflikt / Konsekvens

Forløb Person
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