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Seernes Tv-avis 

Hvis seerne skal have gavn af TV-Avisens informatio- 
ner, må de kunne opfatte dem som meningsfyldte helhe- 
der. På af en interviewundersagelse beskæfti- 
ger artiklen sig med,  hvordan seerne sager at organisere 
TV-Avisens indhold i sammenhængende temaer, og 
hvad der kommer ud af det. Den peger på nogle af de 
mekanismer, der styrer denne tema-organisering, og 
går specielt ind på de sociale forskelle, der g0r sig gæl- 
dende. I forlængelse af det diskuteres nogle strategier for 
at forbedre samspillet mellem TV-Avisen og seerne. Det 
farer endelig over i nogle betragtninger omkring det vir- 
kelighedsbillede, TV-Avisen præsenterer seerne for. 

TV-Avisen ses hver aften af lidt over 2 millioner mennesker (over 
13 år). Det betyder, at den hmer til blandt de allermest sete TV- 
programmer - og det har den vel at mærke gjort år efter år, dag ud 
og dag ind. For stcarstedelen af den danske befolkning spiller TV- 
Avisen en afgcarende rolle for de informationer, man får om politik 
og samfundsforhold. 

Samtidig har underscagelser peget på, at seerne fder  sig godt in- 
formeret af nyhedsformidlingen i TV. Såvel herhjemme som i ud- 
landet viser unders~lgelserne, at TV ligger forrest, både når det gæl- 
der, hvilket medium der egner sig bedst til nyhedsformidling, og når 
det mediets troværdighed. 

Men én ting er, hvordan man foler sig informeret. En anden ting 
er, hvor meget der rent faktisk kommer ud af det, når man ser TV- 
Avis. Også det er der gennemfmt en række underscagelser af i for- 
skellige lande. Gennemgående har deres resultater ikke været spe- 
cielt opmuntrende. De er nemlig gået i retning af, at kun en meget 
beskeden del af informationerne er blevet fastholdt. For Danmarks 
vedkommende foreligger der ikke sådanne undersngelser, men der 
er nok ingen g u n d  til at tro, at resultaterne ville vz re  helt forskelli- 
ge fra udlandets. 

Mange af disse ~ndersca~elser har dog kun begrænset værdi. Man 
ringer folk op efter en TV-nyhedsudsendelse og spmger dem, hvilke 
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indslag de kan komme i tanke om (eksempler i nordisk sammen- 
hæng kan man finde hos Nowak 1972 og Peltola 1974). Det kommer 
der en temmelig abstrakt hukommelsespr~ve ud af, der ikke n0d- 
vendigvis afslnrer, hvilke informationer man har tilegnet sig. Ofte 
kan et stikord f.eks. aktivere betydeligt mere end det, man er i stand 
til at huske ud af den blå luft. 

Samtidig tager disse unders0gelser normalt heller ikke hnjde for, 
at der er forskel på informationers betydning. Nogle informationer 
er afgorende for, at seeren får en meningsfyldt sammenhæng ud af 
et nyhedsindslag. De er så at sige indfaldsvejen til at forstå de 
enkelte dele af indslaget. Andre informationer har mere begrænset 
betydning og vil i sig selv kun give en fragmentarisk og flygtig 
viden. 

Når man vil undersoge samspillet mellem TV-Avisen og seerne er 
det derfor nodvendigt, at man ikke n0jes med at tale helt abstrakt 
om informationer. Man må se på, i hvilket omfang og hvordan 
indholdet organiseres i strukturerede helheder - både i TV-Avisen 
selv og hos seerne. For det er ferst og fremmest denne organisering, 
der bestemmer seernes forståelse og erindring af TV-Avisen. 

Vil man se på det ud fra en metode-synsvinkel, så betyder det, at 
man ikke kan nojes med at anskue forholdet mellem TV-Avisen og 
seerne rent kvantitativt, ved at registrere hvor mange informationer 
der umiddelbart genkaldes. Det er nodvendigt atïnddrage en kvali- 
tativ synsvinkel, hvor man retter blikket mod informationernes pla- 
cering i helheden. 

To slags kvalitative analyser 

Inden for den del af psykologien, der beskæftiger sig med forståelse 
og erindring af sproglige ytringer, er man i stadig hojere grad blevet 
opmærksom på den kvalitative synsvinkels betydning. Det er blevet 
solidt bekræftet, at sammenhængen i indholdet er afprende for 
både forståelse og erindring. Både for, hvor godt man forstår og 
husker teksten, og for, hvordan man forstår og husker den (det kan 
man f.eks. læse om hos van Dijk & Kintsch 1983). 

Denne udvikling har også smittet af på medieforskningen. Her er 
speciel grund til at fremhæve de svenske forskere Findahl & Hoijers 
analyser af nyhedsformidling i radio og TV (se Hoijer & Findahl 1984 
og Findahl & Hoijer 1984). De har gennemfmt flere forsog omkring 
forståelse og erindring af konstruerede nyhedsudsendelser. Her har 
de specielt set på, hvilke faktorer der hzfmmcr cllcr frcmmcr cn 
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