
1

Den uforståelige, den meningsfulde og den

betydningsfulde oplevelse

© Flemming Ask Larsen

Som titlen antyder, mener jeg, at det giver mening at skelne mellem de to begreber: den

meningsfulde og den betydningsfulde oplevelse. Specielt mener jeg, at det er vigtigt at

præcisere denne forskel i forhold til arbejdet med at forstå døvblindfødtes kommunikation.

I det pædagogiske arbejde med at tilrettelægge gode kommunikationssituationer med

døvblindfødte viser det sig, at ikke alle situationer er lige gode udgangspunkter for at han/hun

sammen med sin partner kan realisere så meget som muligt af sit potentiale for at udvikle sine

dialogiske og sproglige kompetencer.

Det er vel næsten unødvendigt at påpege, at situationer, som den døvblindfødte ikke

forstår overhovedet, ikke er noget godt udgangspunkt for at udvikle det dialogiske potentiale.

I sådanne situationer bliver den døvblindfødte utryg og forvirret, og kan ikke skabe mening i

situationen. Grunden til at jeg her alligevel begynder med den uforståelige oplevelse er, at det

kan være med til at kaste lys over, hvad mening overhovedet er.

En situation der opleves som forvirrende og uforståelig, vil som regel skabe en vældig

frustration hos den døvblindfødte. Jeg vil her postulere, at denne frustration kommer af, at der

er for mange (uforståelige) betydningsbærende elementer i situationen og ikke ”for lidt

betydning”, som man måske kunne tro. Der er altså lidt mere upræcist sagt for meget

betydning, men for lidt mening. Hvordan hænger det nu sammen? Svaret på dette skal findes i

en lidt nærmere beskrivelse af de to begreber den meningsfulde og den betydningsfulde

oplevelse.

Groft sagt har vi en meningsfuld oplevelse, hvis vi forstår, hvordan de forskellige

betydningsbærende elementer indgår på en sammenhængende måde i et kohærent scenario

[1]. Noget opleves derimod som betydningsfuldt, hvis det tilføjer eller ændrer noget i et sådant

kohærent scenario. At noget er betydningsfuldt vil altså sige, at det bevirker, at vi retter vor

opmærksomhed mod det [2], for at forstå hvad det betyder. Vi tilstræber at forstå dette

betydningsbærende element, for at gendanne eller opretholde det kohærente scenario, hvis vi

da ikke må danne os en helt ny forståelse af situationen - af scenariet - på baggrund af

processen med at forstå dette element [3].
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Vi og den døvblindfødte oplever altså en situation som uforståelig eller forvirrende,

hvis der er for mange elementer i situationen, som vi ikke kan få til at passe ind i et kohærent

scenario. Der er for mange betydningsbærende elementer, hvis betydning vi ikke forstår, fordi

det at forstå en betydning af noget netop er at forstå den meningsfulde sammenhæng, som

dette noget indgår i. Når vi ikke forstår sammenhængen forstår vi ikke elementerne, og vores

oplevelse bliver, at vi ikke forstår situationen - vi mister overblikket og vores oplevelse af

kohærens. Den følgende eksemplificering skulle gerne gøre dette lidt mere konkret.

At transportere sig til arbejdet hver morgen er en meningsfuld oplevelse. Det bringer

os et sted hen - det har et formål. Vi forstår de forskellige elementer i scenariet og deres

relationer til hinanden: Der er mit hjem, mig, min bil, en vej, andre biler med mennesker i,

diverse trafiklys, skilte og andre elementer, som hele tiden må forstås for at opretholde

transporten. Desuden er der et mål, nemlig arbejdspladsen, og et udbredt net af relationer

bundet sammen af den overordnede transport-relation. Vi forstår med andre ord alle de her

nævnte elementer ud fra, at de indgår på en kohærent måde i et ritualiseret og velkendt

transport-scenario. Faktisk er dette scenario så velkendt, at vi pludselig kan opdage, at vi ikke

husker hvor eller hvordan vi har kørt de sidste minutter. Med andre ord er der ikke sket noget

”af betydning” de sidste minutter, som har krævet mere end perifer opmærksomhed.

At der ”netop denne morgen kørte en ud fra en sidegade ret foran bilen, så jeg måtte

undvige - jeg blev utroligt forskrækket” er derimod en meget betydningsfuld oplevelse. Den

får betydning netop på baggrund af transport-scenariet, som (kortvarigt) bliver voldsomt

omdefineret til et ”livsfarligt” scenario. Vi kan altså bedst beskrive det ved at referere til den

katastrofe, som næsten indtraf. I modsætning til de dage, hvor transporten foregår næsten

ubemærket, har vi denne dag pludselig en god historie at fortælle.

Dette er af stor interesse, når vi skal tilrettelægge gode kommunikationssituationer med

døvblindfødte. Ikke sådan at forstå, at der skal livsfarlige situationer til for at tilrettelægge

gode kommunikationssituationer, men den skematik vi kan udlede af dette eksempel kan sige

noget om, hvad der skaber mulighed for at have noget at kommunikere om.

Det er nemlig ikke det livsfarlige som sådan, der definerer oplevelsen som

betydningsfuld. Den person, der kører strækningen for første gang vil have mange flere

betydningsfulde oplevelser undervejs. Hver gang han må tage en beslutning om hvilken vej

han skal vælge, oplever han dette valg og dermed de faktorer, der ligger til grund for hans

valg, som betydningsfulde. Tilsvarende vil den, der må forklare ham vejen, tillægge bestemte
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kryds og andre vigtige landemærker betydning. Igen ser vi, at de betydningsfulde elementer er

dem, vi vælger at kommunikere om.

Hvis vi strækker dette billede med at køre til arbejde til at være en metafor for

kommunikation, vil den døvblindfødte være som nybegynderen, der først skal til at lære at

køre bilen. I hans tilfælde vil der være rigtigt mange betydningsfulde barrierer for kørslen.

Det er altså altafgørende, at man er i stand til at forstå på hvilket niveau den meningsfulde

oplevelse er symmetrisk. Det nytter f.eks. ikke stort, at kørelæreren advarer eleven om et

farligt kryds et sted på ruten, hvis eleven kæmper med at huske hvilken pedal, der er bremsen,

og hvad det nu lige var man skulle bruge koblingen til.

Hvad kvalificerer da de betydningsfulde oplevelser frem for de meningsfulde oplevelser mht.

at være gode samtaleemner? En afgørende faktor er, at i det øjeblik en bil kører ud foran en

anden, opstår en narrativ struktur. En narrativ er (så godt som) altid bygget op omkring en

eller flere betydningsfulde hændelser. Der sker et eller andet, som hovedpersonens må gøre

noget med, fordi det ændrer situationen. Den simpleste narrative struktur, kan skematiseres

ved hjælp af et såkaldt barriereskema [4].

Fig. 1. Barriereskemaet

Barriere
(for intentionens opfyldelse)

Subjekt med intention    intentionens Objekt

At overkomme barrieren

Den betydningsfulde oplevelse afstedkommer en sådan barrierestruktur i forhold til

oplevelsen af kohærens. Dette kan analyseres i (mindst) tre led: (1) Den betydningsfulde

oplevelse indfører en barriere for kohærensen ved at føje noget til eller ved at ændre det

meningsfulde scenario på en afgørende måde. (2) ”Hovedpersonen” er nødt til at stoppe op

midt i det velkendte for at fokusere sin opmærksomhed på dette betydningsbærende element.

(3) Tolkningen af dette element kan forstås som midlet til at overkomme barrieren, så

kohærensen kan gendannes eller opretholdes.
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Fig. 2. Den betydningsfulde oplevelse

Barriere: Det nye betydningsfulde element

Subjekt med intention om Ny eller opretholdt kohærens
at opretholde kohærensen

At fokusere og tolke det nye betydningsbærende element

Hvilken betydning får denne skelnen mellem meningsfulde og betydningsfulde

oplevelser for, hvordan vi kan tilrettelægge gode dialogiske situationer med døvblindfødte?

For det første er den meningsfulde oplevelse som sagt den baggrund, hvorpå den

betydningsfulde oplevelse udspiller sig. Dette betyder, at vi i det mindste må sørge for at

tilrettelægge en situation, som den døvblindfødte er i stand til at overskue og forstå, før vi

indfører betydningsbærende barrierer i oplevelsen.

De fleste døvblindfødte børn har mange meningsfyldte oplevelser i løbet af en dag.

Velkendte ritualiserede situationer giver dem oplevelser som at klæde sig på, at spise, at lege

kendte lege osv. Den meningsfulde oplevelse - den ritualiserede eller velkendte situation –

danner baggrund for betydningsfulde oplevelser, der træder frem på denne baggrund som

figurer, der kan omformes til ytringer, netop fordi de er figurer og derfor har en bestemt form.

Denne form kan omformes til tegn eller gestus, der kan bruges til at kommunikere om

oplevelserne.

Udfordringen består i at give døvblindfødte betydningsfulde oplevelser indenfor disse

rammer - oplevelser, der kan danne baggrund for samtaler. I forbindelse med leg indføres

sådanne barrierer i legen ofte som små eller store afvigelser fra legen, som gør den

interessant. En lille tøven, ombytning af roller, nye variationer, samtale undervejs.

Det er en stor udfordring for samtalepartnere til døvblindfødte at tilrettelægge

oplevelser, der er interessante og motiverende. Her vil jeg vise to eksempler [5] på forskellige

måder det er gjort på, med forskellige muligheder for at indføre barrierer og tilføje narrativ

struktur til situationen.



5

Eksempel 1: Trække klokker op

Et døvblindfødt barn, A, som hører en del, ynder at trække et vækkeur op og lade det ringe.

Dette er udviklet til en ritualiseret situation, hvori der indgår A, en lærer og klokken, som kan

ringe.

Her er rollerne svære (men ikke umulige) at bytte rundt på. Forløbet har ikke nogen

fast struktur: man kan trække klokken op, man kan lade den ringe, man kan tale om at den

ringer osv. Det narrative potentiale i selve legen ligger i det at trække klokken op, så den kan

ringe, hvilket er en forholdsvis simpel struktur, der hurtigt ritualiseres til ren automatik. De

betydningsfulde oplevelser må altså indføres udenom selve legens struktur, og barriererne må

indføres i samtalerne om det at trække klokken op, små variationer over legen osv.

Eksempel 2: Hokuspokus

Samme barn har en anden yndlingsleg. Den er en gemmeleg med et ritualiseret forløb, hvor

der indgår forskellige roller i en narrativ struktur: En som gemmer, en som er gemt og en som

finder den gemte. Desuden er der en fast tilknyttet sang om ”Hokus og Pokus”. Selve legen er

altså udformet som en narrativ struktur, der kan varieres. Dette bevirker at de betydningsfulde

oplevelser kan ligge i mange forskellige variationer af legen: Det er muligt at dramatisere

legen ved at indlægge spændingshøjdepunkter, hvor forventningen om næste trin trækkes ud;

gemme- og finde-rollerne kan tages af andre personer; den gemte kan være et objekt eller en

person osv. Derudover er der alle mulighederne for tøvninger og samtaler udenom selve legen

som i trække-klokke-op situationen.

En stor forskel på de to situationer er, at hokuspokus-legen er struktureret som en narrativ i

sig selv (den indeholder en bestemt relation mellem A og læreren), mens klokke-legen kan

indgå i forskellige små historier, som må opfindes på ny hver gang og ligge udenfor selve

legen i samtalen med partneren. Fordi A har et meget begrænset repertoire af tegn, bliver

denne samtale udenom legen meget vanskeligere at opretholde. Selve det at trække klokken

op indeholder derudover en begrænset skematik. Udover et tegn for KLOKKE og meget

situationsbundne gestus for ”at trække op”, har selve legen ikke affødt nogen nævneværdig

udvidelse af As kommunikative repertoire. Ingen af de nævnte udtryk har haft nogen særlig

overføringseffekt til andre situationer.

Hokuspokus-sangen har derimod lettere ved at blive et udtryk for en skematisering af

forskellige aspekter af det mere abstrakte ’at gemme sig/noget’. Vi ser således, at A bruger en

strofe fra denne sang som en ytring om ’at gemme’ i forskellige situationer, og med fokus på
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forskellige aspekter af at blive/være gemt, blive fundet/opdaget. Dette kommer af, at den

narrative struktur kan overføres til andre situationer og være med til at gøre disse situationer

forståelige ved at skabe kohærens.

Pointen er, at de er to meget forskelligt strukturerede situationer i udgangspunktet med

forskellige muligheder for at arbejde med forskellige aspekter af den døvblindfødtes sproglige

potentiale.

Nu er det jo ikke sådan, at vi udelukkende kommunikerer om betydningsfulde oplevelser.

Tvært imod er meget af vores dagligdags kommunikation ”small talk”, som udelukkende har

til formål at opretholde kohærensen, dvs. at bekræfte den fælles forståelse, som vi allerede

har. Dette spiller selvfølgelig en vigtig rolle i stabiliseringen af kultur. Det er denne måde at

være sammen på, der over tid stabiliserer meningsfuldheden.

Når vi forsøger at hjælpe døvblindfødte til at realisere deres kommunikative

potentiale, er det vigtigt at forstå at sådanne meningsfulde oplevelser er den baggrund, hvorpå

de betydningsfulde oplevelser udspiller sig. Samtidigt er det vigtigt, at det er afvigelserne fra

disse meningsfulde oplevelser, der er med til at udvikle den døvblindfødtes kommunikative

potentiale. Det er af disse betydningsfulde oplevelser vi lærer noget om, ”hvordan det er at

være menneske” - noget der er interessant nok til at blive fortalt videre til andre mennesker.

Og det er nu en gang lettere at holde en samtale i gang, når man har noget interessant at tale

om.

Det er svært at forstå, hvad døvblindfødtes spontane ytringer betyder. At gætte sig til

hvad de muligvis kunne betyde er vigtigt for at kunne indgå i en betydningsforhandling med

eleven, og for, gennem en sådan forhandling, at hjælpe eleven til at få realiseret mere af den

intenderede betydning som fælles betydning  [6]. Hvis man gætter på, at disse ytringer

refererer til betydningsfulde delelementer af meningsfulde oplevelser, har man større chance

for at gætte rigtigt.

Noter

[1] En modellering af hvordan vi strukturerer betydning som kohærente scenarier ville føre

for vidt her, men kort kan det beskrives som en tovejs gestaltningsproces, hvor

sanseindtrykkene leverer ”bottom-up” materiale til sindet og vores forskellige kognitive

skemaer øver ”top-down” kontrol på tolkningen. Resultatet bliver et dynamisk struktureret

scenario, hvor betydningen er det, som definerer del-helhed relationerne.
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[2] For en mere uddybende forklaring af hvad det vil sige, at noget ”bevirker at vi retter vor

opmærksomhed” mod det, se kapitel 2 i Steven Ravett Brown: Structural Phenomenology,

ph.d. afhandling Department of Philosophy and the Graduate School of the University of

Oregon��2003.

[3] Se Flemming Ask Larsen: Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå i Døvblinde-Nyt

1/2004.

[4] Se s.78f i Per Aage Brandt: Kognitiv semiotik – et forskningsparadigme for humaniora i

Peer Bundgård m.fl. (red): Kognitiv Semiotik, Haase 2003:59-87.

[5] Disse eksempler er taget fra materialet i Flemming Ask Larsen og Anne Varran Nafstad:

Døvblindfødtes språklighet: et dokumentasjonsprosjekt, Regionssenteret for Døvblinde og

Skolen for Døvblindfødte, Skådalen Kompetansesenter, Oslo (uudgivet dokumentation af

igangværende projekt).

[6] Se Nafstad & Ask Larsen: The relation between potential and realized meaning i CNUS

nr. 5, http://www.nud.dk/da/publikation/arbejdstekster/CNUS05.pdf., 2003.


