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Side III

1 Resume
Dette projekt omhandler normdannelse som en proces der afhænger af kommunikation på flere
niveauer f.eks. som den kunne gribes an blandt rollemodel depriverede (berøvede) teenagere i et
semi-rural (halvt stammeland halvt township) område i Sydafrika.
I den sammenhæng vil jeg diskutere anvendeligheden af modeller som Gallups kompas, metoder
som massekommunikation vs. interpersonel kommunikation, samt kommunikationsmodeller der
blot bygger på stimulus-response vs. modeller der vægter processen i modtageren selv. Jeg vil også
berøre udfordringen med at nå målgrupper der ikke er bevidste om egne behov. (-I/-R)
Budskabet (normen) der fokuseres på i opgaven er ’vent med sex til ægteskabet. - Det er sikkert og
det er rigtigt.’
En væsentlig del af den centrale kommunikation i det foreslåede projekt foregår i køkkenet hos en
primær kommunikator under huslige sysler. Deraf titlen på projektet.
Som afsender har vi valgt en organisation indenfor kristen mission, lad os kalde den TeenAfrica
(herefter TA).
Min arbejdshypotese er at metoder der bygger alene på massekommunikation har spillet fallit i
denne opgave, og at den bedste kommunikationsplatform er den hjemlige situation disse unge
længes efter, men ikke har naturlig adgang til.
Vi har valgt at bruge interpersonel kommunikation og netværkskommunikation! – Denne
problematik kan kun løses ved medvirken fra mennesker der er tæt på. –
På dette punkt er jeg enig med Sepstrup der skriver:
For afsenderen er der større besvær forbundet med netværkskommunikation end med
massekommunikation. Netværkskampagner vælges derfor som regel, når emnet er svært, socialt
følsomt, tabu belagt, nyt, eller når målgruppen ikke er interesseret i information eller ikke
oplever emnet som interessant og relevant.
p.244 Septrup 2010

Ligeledes nævner Sepstrup at netværkskommunikation forudsætter langvarige forløb og en snæver
målgruppe. Og at ’nær selektiv massekommunikation’ og interpersonel kommunikation får bedst
resultat. – Disse råd er på linje med valg man også kan nå frem til ud fra et rent
psykologisk/pædagogisk ræsonnement.

2 Indledning
Mit formål med at deltage i kurset ’Kommunikation i Praksis’, og min ide med dette projekt er at
opdage / afprøve nye vinkler på de kommunikationsudfordringer jeg står i til daglig.
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Jeg arbejder for en kirkelig organisation i Sydafrika. Arbejdet foregår i ’de 1000 højes dal’ 35 km
fra Durban, (se kort) og er rettet mod forældreløse børn og unge der vokser op hovedsalig hos
fattige bedstemødre. Det er en befolkningsgruppe som ikke er meget eksponeret for
massekommunikation, ikke har adgang til internet, og som også har vanskeligt ved at drage nytte af
trykte medier.
Behovet for livsforbedringer er iøjnefaldende på mange felter, specielt er den naturlige
normdannelsesproces blevet ødelagt ved fraværet af forældregenerationen pga. AIDS.
Min organisations formål – som harmonere med min egen overbevisning – er at kristne værdier vil
kunne forbedre disse menneskers livskvalitet.
Jeg har gode relationer til en gruppe forældreløse teenager som jeg ønsker at kunne påvirke, ved
hjælp af nye kommunikationsvinkler, til både selv at få og til at være med til at udbrede gode
livsværdier
Det er således teenagerne i de to townships nær ved mit hjem der er min prædefinerede målgruppe.

Dette projekt vil koncentrere sig om ’normdannelse i køkkenbordshøjde’. Grunden til denne
formulering er at samværet med disse unge bla. foregår i mit køkken, der er et åbent samtalerum for
dem af målgruppen der vil have en snak om livets dilemmaer, alt imens vi bager kager som de kan
skaffe sig lidt penge ved at sælge.
Samtalen handler tit om sex; den store lykke / den store dræber (AIDS) – og vil i dette projekt blive
reduceret til spørgsmålet ’hvornår kan jeg sige nej til sex?
Af hensyn til dette kursus’ teoretiske tilgang til emnet har jeg i projektet benyttet teorier der har
relation til sådanne kampagner, selvom projektet ikke er en sådan kampagne.
Kortet viser:
Top tv.:
Afrika / Landet Sydafrika: 1,22 mill.
km2, 48 mill. indb.
Baggrundskortet:
Sydafrikas 11 provinser.
Den blå ring:
Provinsen KwaZulu Natal, 92.000
km2, 10,2 mill. indb.
Rødt kryds:
De 1000 Højes Dal: Areal ca. 200
km2, inbyggertal ukendt.
Indbyggertal i Embo + Molweni
skønnet til 3.000.

Figur 1 Kort over det geografiske område.
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3 Problemstilling
Sydafrikas regering oplever enorme vanskeligheder mht. at give den sorte befolkning (80% af
landets befolkning) bedre levevilkår. - Der er mange samspillene faktorer i denne problematik, men
i dette projekt vil jeg beskæftige mig med en bestemt befolkningsgruppe og en bestemt synsvinkel
for hvad der kan skabe varig livskvalitet for den enkelte – og dermed i sidste ende for samfundet.
Derom senere.
Der er blandt analytikere bred enighed om at den hårdest ramte gruppe, - og den gruppe der
potentielt er vigtigst for samfundet i morgen, - er børn og teenagere. – Det er ikke kun fordi det er
synd for dem at de er fattige. De vokser nemlig op i en udbredt normløshed idet de fleste af dem,
som naturligt skulle være rollemodeller, (gruppen fra 25-50 år) er døde af AIDS.
Følgelig er teenagere ofte dem som er famileoverhoveder (ansvarlig for yngre søskende), eller bor
under kummerlige forhold hos aldrende slægtninge, der ikke orker at involvere sig i deres
normdannelse.
Dette har resulteret i en lang række individ og samfundsskadelige uskrevne ideer om hvordan man
klarer sig.
Eksempler på disse kan formuleres således:
•

Sex er noget man blot bruger når lejlighed byder sig evt. som betaling.

•

En pige har ikke ret til at sige nej til tilnærmelser fra en dreng/mand/onkel.

•

Man har ikke ret til at sætte spørgsmålstegn ved udsagn fra en person der arbejder for en
offentlig myndighed

•

Man har ingen rimelig mulighed for selv at skaffe sig en indtjening … etc.

Disse holdninger fører ikke kun til én tabt generation, men til en vedvarende cyklus: Teenagere
vokser op med oplevelsen af håbløshed, de får børn i meget ung alder, og de bliver smittet af AIDS
og dør tidligt, efterlader forældreløse, som sætter børn i verden, dør osv.

Mange har taget sig for at gøre noget for at ændre på denne situation, og forskellige tiltag løber ind i
forskellige forhindringer, - måske fordi deres kommunikationsform er uhensigtsmæssig.

3.1 Problemformulering
Hvordan kan den opvoksende generation i De 1000 Højes Dal hjælpes med at danne sunde
livsværdier? / og leve længe nok til at opdrage deres egne børn?
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3.2 Mål, strategi og handlingsoversigt
Adfærdsmål: Vi vil opnå at mange unge afholder sig fra sporadisk sex, og lever længe nok til at
opdrage deres egne børn.
Strategi: Vi vil fremme dannelser af normer der medføre afstandtagen fra sporadisk sex og
prioritere sex mellem én mand og én kvinde indenfor ægteskabet.
Taktik: Vi vil påvirke holdninger ved dialoger der indledes af målgruppes unge selv samt ved den
kommunikationsstyrke ’word-of-mouth’ har når de kommer fra en rollemodel og yderligere kan
underbygges af Bibelen, der her ses som ’Guds manual for menneskelivet’.
Handleplan: Målgruppen får at vide at de er velkommen til at komme og bage kager de kan sælge
for at skaffe sig lidt indtægt. Livsspørgsmål behandles i den orden de bringes op af de unge. Der
bruges også supplerende materialer som belæg og rygdækning for normer, specifikt mht. hvornår er
sex ’rigtig’.

4 Teoretiske overvejelser
4.1 Diskussion af begrebet kommunikation / kommunikation i praksis
Der findes en række forskellige tilgange til dette emne. En tilgang er den som tager udgangspunkt i
forbrugersamfundets ’styring’ vha. reklamer og kampagner.
En anden er den psykologisk/pædagogiske, der tager udgangspunkt i processen der foregår når et
individ ønsker relation til et andet, og den ofte sproglige udfordring det er at få en tanke omsat til
ord, tekst eller illustrationer, efterfulgt af den afkodningsproces der sker hos modtageren når han ud
fra sine forudsætninger søger at forstå og respondere.
Begge er kommunikation, men en af forskellene er at man i den første som oftest fokuserer på
kvantitative elementer, såsom hvor mange der blev påvirket eller hvor meget omsætningen steg,
mens man i den anden fokusere på det kvalitative: hvilken udvikling skete der i værdier og
kompetencer hos den enkelte og hvordan udviklede den interpersonelle relation sig gennem
kommunikationsprocessen.
Denne opgave vil søge at holde begge aspekter af kommunikation i tanke.

4.2 Kommunikationsmodel
Som basal kommunikationsmodel har jeg fravalgt ’kanylemodellen’ og den simple PA model:
P→A (Påvirkning→Ageren) svarer til klassisk adfærdspsykologis S→R (Stimulus→Respons)
Disse modeller er for simple og opfatter modtageren som ’automatisk reagerende’ på en given
påvirkning. – Jeg lægger stor vægt på hvad der sker i modtageren under processen, så i
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kampagnetermer bliver det en P→I→A model (Påvirkning→Individ→Ageren) hvor modtageren
betragtes som behovsstyret og i stand til at vælge hvad der opfylder dette behov.
I nyere tids psykologi opererer man med kommunikationsmodeller der beskriver de processer i
såvel afsender som modtager, der er bestemmende for hvor ’korrekt’ en ide overføres.
I den mere journalistiske kommunikationsteori beskrives noget i samme retning ved at skelne
mellem forskellige kvaliteter ved ’I’: Det forsvarsløse, genstridige, eller behovsstyrede ’I’.
Nogle i målgruppen kunne måske betegnes som forsvarsløse, idet de er modtagelige for ethvert
budskab. Andre kunne betegnes som genstridige, idet de har en rigid traditionel antagelse om ting
og kun med meget stort kommunikationspres lader sig overbevise om andet. Men hovedparten er
aktivt problemløsende, om end forudsætningerne for dette er lave pga. begrænset information og
begrænset skoling i beslutningstagning.

5 Analyse af målgruppen
Da min målgruppe kan defineres som repræsentanter for ’sydafrikanske teenagere med voksenansvar men uden norm-modeller’ bliver det naturligvis påtrængende at revurdere de værktøjer der
er tilgængelige til beskrivelse af deres samfundssegment. Disse unge er blandt andet beskrevet i
M.M. Motepes afhandling fra University of Pretoria, (se senere). Der findes også statistiske
livsstilsundersøgelse for Sydafrika som helhed og desuden er disse unges verden blevet meget
velkendte for mig selv efter årelang interaktion med gruppen.
Dette er baggrunden for opstilling af et kompaslignende analyseredskab i næste afsnit.
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Det omhandlede område hedder ’De
(Karen Stochholm, Gr.5)
1000 Højes Dal’, og er vist med den
røde cirkel (bleggult: kategori nr.2)

’… KwaZulu areas where the Zuluspeaking population comprises
mainly females and the age group is
below 24 years. ... On average there
are six people per household,
although some households have very
high occupation rates. The
unemployment rate is high and the
education levels are low with most of
the population in this lifestyle
category having a Standard 3.’

Research by the University of Natal .

5.1 Hvordan ser et segment-kompas
ud i et semi-rural afrikansk
samfund?
Figur 2 Livsstilskort KwaZulu Natal

Jeg har kigget på Minerva-modellen og
Gallups kompas som jeg mener er specifikt

rettet mod et vestligt forbrugersamfund. Jeg har derfor omdefineret indholdet men beholdt
hovedkategorierne
Når vi kigger på et semi-rural afrikansk miljø som mange millioner unge lever i, og hvor AIDSdødsfald har bevirket at over halvdelen af de unge vokser op uden rollemodeller, mens de hele tiden
påvirkes af hhv. den traditionelle afrikanske religion (forfædredyrkelse og heksedoktorer),
muligheden for hurtig vinding (vold / kriminalitet) og de mange måder at flygte fra hverdagen
(apati, stoffer, ukontrolleret sex etc.), så får kategorierne ’traditionel’ og ’moderne’ en anden
betydning, det samme gør ’individorienteret’ og ’fællesskabsorienteret’.
Beskrivelserne der passer på det vestlige forbrugersamfund oplister karakteristika der er uden
relevans i det samfund min målgruppe er en del af.
Lad mig som del af en arbejdshypotese foreslå disse kategorier og beskrivelser:
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5.1.1 Moderne:
Personer der er opmærksomme på den vestlige verdens tilbud (pos/neg), som har meninger der er
præget af vestlige lærebøger og kampagner og medier(vedr. Sundhed, evolution, politik). For
størstedelen af gruppen er disse meninger ubegrundede, overtaget fra slogans, reklamer og
skolebøger der lægger vægt på reproduktion af information frem for forståelse.
Ca. 60% stemmer ANC1 bl.a. fordi de tror kampagnerne i massemedierne.

5.1.2 Individorienterede:
Personer som har blik for hvordan karriere kan forsøde deres liv, som accepterer enhver teknik der
kan bringe vinding. Søger gode jobs, formel uddannelse kan fungere selvom der er en vis isolation
fra fællesskabet, Men ofte har de ikke råd til en uddannelse.
Ca. 50% stemmer ANC fordi det kunne sikre avancement. En del stemmer dog på andre partier
fordi de oplever at ANC har for stor en forskel mellem proklamation og handling.

5.1.3 Traditionelle:
Personer der afviser vestlig tankegang og følger traditionelle normer og praktiserer ritualer til
forligelse med de afdøde etc.
Disse handlemønstre er ubegrundede, af typen ’ sådan gør vi i vores kultur’.
Ca. 70% stemmer ANC fordi man husker frihedskampen og ønsker en leder med ’høvdingekvaliteter’.

5.1.4 Fællesskabsorienterede:

25%

15%

Personer der føler det som vigtigt at ’høre til’ i
deres lokalsamfund, eller i deres udvidede familie
og som ikke ønsker at tage initiativer der bringer
denne enhed i fare.
Denne beskrivelse er dog langtfra dækkende,
blandt andet fordi et fremherskende træk er
manglen på initiativ, en passiv afventen af at

forbedringer skal komme fra andre.
Ca. 70% stemmer ANC fordi det både er traditionelt at gøre det, og fordi man ikke vil være
udbryder fra fællesskabet.

1

ANC er det enerådende parti. Ved sidste valg fik partiet 65% af stemmerne. I den sorte befolkning ligger denne
procent klart højere. Der er i alt omkring 10 partier, hvoraf de fleste er helt uden indflydelse. ANC har stor opbakning
bl.a. Fordi man forbinder det med befrielsen fra apartheid.
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Gul cirkel: Unge der er vokset op som
forældreløse pga. AIDS og lever i et generelt

25%

15%

underprivilegeret samfund med stærke traditioner
som har mistet deres naturlige kontekst er
generelt meget tilbageholdende. Så selvom vi
placerer dem i disse forskellige kategorier siger
det kun lidt om hvem der kan bringe nyt ind i
lokalsamfundets udvikling.

Figur 4 målgruppen i segmentkompas

De moderne og de individorienteret er mest
modtagelige for massemedier, men de fleste

reagerer dog ved tilpasning til det eksisterende frem for ved transformerende initiativer.
Rød cirkel: Bedstemødrene placerer sig generelt i det traditionelle fællesskabsorienterede segment.
Derfor er det ikke kun deres fysiske svaghed der begrænser dem som normdannere, men også en
kulturkløft mellem ung og gammel.

5.1.5 Begrebet relevans
Målgruppen fordeler sig også forskelligt vedr. påvirkelighed/ erkendelses interesse.
Oplevet
+ Informationsbehov

Oplevet
- Informationsbehov

+ (Oplevet) Relevans
+I/+R:
Stort potentiale. Interessen
for at modtage information
er stor.
-I/+R:
Begrænset potentiale.
Interessen for at modtage
information er meget
afhængig af modtagerens
konkrete situation.

- (Oplevet) Relevans
+I/-R:
Selve kombinationen er ikke
sandsynlig men har stort
potentiale når den forekommer.
-I/-R:
Lille potentiale. Interessen for
at modtage information er
ringe.

Figur 5 Informations og relevans skema

Jeg har prøvet at sætte såvel befolkningsgruppen i de to townships som min målgruppe (de 13-20
årige) ind i et kommunikationspotentialekort:
I den konkrete sammenhæng bliver det vigtigt at afklare om vi taler om relevans i absolut forstand
eller om ’oplevet relevans’.
Når vi taler om AIDS-relaterede dødsfald som resultat af sporadisk sex må man sige at budskabet
ER relevant for alle. – Og i den forståelse ville der ikke være nogen som kunne placeres i de to
kategorier med ’–R’.
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Samtidig er det dog helt klart at der pga. traditionelle værdier og en udbredt fornægtelse af
problemet som endog regeringen har stået for, er adskillige der kan placeres i kategorien ’–Oplevet
Relevans’
Almindeligvis vil man konkludere, at hvis en gruppe af personer befinder sig i feltet –I/-R, så er der
tale om en kommunikationssituation som ikke er værd at ’spilde tiden på’.
I denne sammenhæng vil jeg dog hævde at selvom en del kan klassificeres som tilhørende –I/-R, så
er det alligevel vigtigt at kommunikere med dem og forsøge at rykke dem over i retning af feltet
+I/+R, hvad enten vejen hertil ville gå gennem +I/-R eller gennem –I/+R.
Lad mig eksemplificere disse to veje:
Fra –I/-R til –I/+R: Gruppen bringes gennem konfrontation med venners død til at indse at AIDS
er et problem der er relevant for alle. Ligesom tyngdeloven: Uanset om man kan lide det eller ej,
uanset om man ’tror på det’ eller ej, så er det en mekanisme der manifesterer sig.
Fra –I/-R til +I/-R: Gruppen udsættes for spændende information om emnet, interessante historier
om personer, evt. korte videoprogrammer eller tryksager eller indlæg præsenteret af en person de
værdsætter (en rollemodel) dvs. informationen får en underholdningsværdi og / eller opfylder et
socialt behov. – De bliver således interesseret i mere information selvom de endnu ikke fuldt ud har
anerkendt selve problematikkens relevans.
Befolkningruppen
+Oplevet R
Oplevet
+I / +R:
+I.behov
20%
Oplevet
-I / +R:
- I.behov
20%

- Oplevet R
+I / -R:
20%
-I / -R:
40%

Figur 6 Befolkningsgruppen i I/R skema

fælesskabsorienterede værdier (herom senere). Med i
dette sæt af antagelser ligger en blank afvisning af
AIDS som dødsårsag og en tro på at traditionelle
metoder (medicinmanden eller sex med en jomfru) kan

Målgruppen
Oplevet
+I.behov
Oplevet
- I.behov

Befolkningsgruppen er generelt præget af traditionelle

+Oplevet R
+I / +R:
40%
-I / +R:
20%

- Oplevet R
+I / -R:
20%
-I / -R:
20%

Figur 7 Målgruppen i I R skema

løse problemet hvis det skulle opstå.

Målgruppen fordeler sig procentvis anderledes før
kommunikationsprocessens start. Det er både
aldersrelateret: sex er nyt og spændende og man vil gerne
høre om muligheder og farer, og det er også begrundet i

den påvirkning der har været præsteret fra skolebøger og medier, selvom det kun delvis er forstået
og generelt modtages med stor skepsis.
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5.2 Hvordan er målgruppen beskrevet / afgrænset?
Målgruppen vi her fokuserer på er dem, der har udvist vedvarende interesse efter det
adgangsskabende forløb, der bestod i regelmæssige møder hvor alle fra 2 townships var inviteret og
hvor der både var en praktisk fødevarehjælp og en aldersopdelt undervisning om kendskab til
Bibelens budskab som udgangspunkt for dagligliv.
De som udviste interesse for nærmere dialog har derfor udvalgt sig selv ved at være motiverede nok
til at opsøge mit køkken, hvor de ved der er en åben dør for relation og kommunikation.
Denne gruppen består af 25 unge i alderen 13-20 år, både drenge og piger. De kommer af praktiske
grunde i grupper af max 4-8.
Halvdelen af pigerne har selv børn på 3-5 år.
De fleste har ingen forældre og bor derfor hos en bedstemor, eller en tante der i forvejen har andre
eller sine egne børn at tage sig af. Enkelte af pigerne tager sig af deres egne børn foruden deres
mindreårige søskende og funger dermed som forældre for dem.

6 Indkredsning af de værdier der skal fremmes
6.1 Andres analyse af målgruppen
Der er naturligvis mange der har bemærket den særlige situation størstedelen af den opvoksende
generation befinder sig i, og har bidraget med analyser samt bud på hvilke egenskaber der må
udvikles, hvis disse unge skal få et værdigt liv, og hvis de skal kunne bidrage positivt til
samfundsforandring.
En af disse er MM Motepe fra University of Pretoria. Herunder gengives hans liste af
udviklingsbehov.2
A good sense of identity.
The capacity to develop healthy relationships (communication and interpersonal skills).
Assertiveness skills.
Self-awareness and self-esteem.
Coping and stress management skills.
The ability to make informed and responsible decisions.
Problem solving and conflict management skills.
Independent, critical and creative thinking skills.
Health living and knowledge about HIV/AIDS.

2

P. 340, M. M. Motepe, 2006: A Life Skills Programme For Early Adolescent AIDS
Orphans, - University of Pretoria etd.
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Motepe ser alle disse egenskaber som uudviklede i dette segment. Det stemmer helt overens med
min erfaring. Endvidere er mange af disse egenskaber helt analoge til bibelske livsværdier.
I dette projekt kan vi dog ikke brede os over flere værdier, så derfor har vi udvalgt evnen til at
kunne forholde sig til opfordring til sex.
En sådan stillingtagen forudsætter reelt en række af færdigheder fra Motepes liste såsom
selvbevidsthed, evnen til at tage oplyste beslutninger, viden om HIV/AIDS etc.
Da disse færdigheder ikke allerede mestres af de unge understreger det igen vigtigheden af at
kommunikationen herom (normdannelsen) foregår i et beskyttet miljø (f.eks. mit køkken).

6.2 Målet set i en 3-faset model
Køkkenbordsmodellen kan ses som den midterste af 3 faser:
Kontakten til de unge er opstået gennem ’massekommunikation’, på den måde at der er en gruppe
mennesker der er taget ud til et landsby område og har kaldt nogle børn og unge sammen for at
fortælle dem bibelhistorier og uddele mad.
Det foregik gentagne gange og dermed blev der skabt en interesse dels for det som blev
kommunikeret i ord, men primært for det som blev kommunikeret ved samværet, en relation.

For det omtalte køkkenbords-projekt (fase 2 ud af 3) bliver målet at udnytte den indledende
interesse der er skabt i fase 1, at starte og styre dialog på modtagerens præmisser / ytringer /
spørgsmål, og gennem en ’sokratisk’3 form for dialog at lade deltagerne drage slutninger om deres
liv og valg.

Tredje fase vil være en overgang til viral kommunikation, hvor de unge selv er dem som ved deres
liv og deres dialoger med jævnaldrende lader normerne ’smitte’ i lokalsamfundet, så de derved
kommer til at berøre et større antal.

6.3 Antal personer der direkte berøres i forskellige faser af forløbet
Geografisk er afgrænsningen 2 townships i ’de 1000 højes Dal’. (Embo og Molweni)
Aldersmæssigt er målgruppen teenagere (13-20 år hvoraf de fleste er forældreløse)
Når man søger at påvirke disse teenagere møder man ofte grupper der egentlig falder udenfor
målgruppen: f.eks. bedstemødrene, der er tilknytningspunkt for de forældreløse, hhv. Teenagernes
yngre søskende, som de har forældreansvar for, samt deres egne børn.

3

Den græske filosof Sokrates docerede ikke informationer og svar, men lod sine disciple ræsonnere
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Fase 1 (der ikke er del af dette projekt, men danner grundlag for det) omfattede arrangementer for
forældreløse børn i de to townships.
Det berørte ved de ugentlige arrangementer 250 fra Molweni og 80 fra Embo. Ved særlige
arrangementer, som jul etc. Omfattede det ca. 500 hvert af de to steder.
Dvs. At denne fase har direkte berørt 1000 børn ud af de ca. 3000 børn der bor i området.
Ud af disse er dog kun en tredjedel indenfor de aldersrammer vi nævnte ovenfor. (dvs. 1000).
Fase 2 (som dette projekt handler om) sigter udelukkende på en gruppe der har vist vedvarende
interesse, og når muligheden er åbnet selv opsøger mig / mit køkken.
Det drejer sig om ca. 25. – Dette tal kunne synes lille i forhold til de 1000 der er defineret som
målgruppen. – Men vurderingen er at resten af målgruppen kun kan nås ved en form for viral
kommunikation; dvs. at deres egne (de 25) yder indflydelse i lokalsamfundet, skolen,
venskabsrelationer etc.
Den del af processen kalder vi fase 3, og den falder også udenfor dette projekt, men er den
forventede fortsættelse, og et af succeskriterierne.

6.4 Argumentationsmetode
Vi vil i det følgende referere til Toulmins
argumentmodel. Den består af seks elementer, nemlig
tre obligatoriske (Grundmodellen), som altid skal være
til stede

implicit eller explicit

Figur 8 Toulmins argumentationsmodel

for at vi overhovedet

kan tale om, at der argumenteres. – og tre supplerende (Den
udvidede model), som kan være til stede, og som bidrager til
nuanceringen af argumentet
Jeg har valgt at integrere dette aspekt i diskussionen af selve
budskabet som følger i afsnittet om ’logos, patos og etos’. -

Elementer i Toulmins model
Påstand: Det standpunkt, afsenderen
ønsker modtagerens tilslutning til
Belæg: Den specifikke grund,
afsenderen giver for at modtageren bør
tilslutte sig påstanden.
Hjemmel: Den generelle regel der gør,
at modtageren bør acceptere
påstanden på baggrund
af belægget.
Gendrivelse: De forbehold og
usikkerhedsmomenter, der knytter sig
til hjemlens generelle gyldighed.
Rygdækning: Dokumentation, der
understøtter hjemlens generelle
gyldighed.
Styrkemarkør: Graden af sikkerhed,
hvormed påstanden fremsættes.

Vores påstand kan ses som led i en kæde af påstande der
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bygger ovenpå hinanden, og danner belæg for hinanden.

7 Selve budskabet: Logos, Patos, Etos
Budskabet det bringes, forstået som indhold, udformning og kommunikator svarer ifølge Sepstrup
til appelformerne logos, patos og etos (jf. Sepstrup p.251)
De enkelte appelformer og budskabets dele kan ikke holdes fuldstændig adskilt fra hinanden men
for overskuelighedens skyld har vi valgt at følge Sepstrups inddeling:

7.1.1 Indhold (Logos)
Dette drejer sig om hvad afsenderen har at sige. I vores tilfælde at sporadisk sex fører til ulykke for
både en selv og ens kære. Men at sex efter Bibelens model fører til et opfyldt liv.
Dette er vores påstand (P). Denne suppleres naturligvis med et belæg (B): Sex der holdes indenfor
ægteskabet er bedre fordi det medfører mindre død og mindre smerte.
Endvidere henvises til den mere generelle regel (H) sporadisk Sex⇒AIDS⇒dødsfald.
Man kan endvidere gøre påstanden mere skudsikker ved at anføre rygdækning (R) Bibelen siger at
sex er beregnet for én mand og én kvinde.
I nogle tilfælde ville man argumentationsteknisk vælge at afsvække påstanden ved at åbne for at
’det må ses som den bedste af en række alternative muligheder’. I vor sammenhæng vil man give
afkald på denne svækkelse og fastholde at Bibelen er Guds manual for menneskelivet, og at den
derfor taler med autoritet.
Selvfølgelig må man være forberedt på modargumenter. Disse kan man imødekomme via
gendrivelse (G) – f.eks.: ’vi ved godt at regeringens program ’Love-Life’ uddeler kondomer og
siger at det er sikker sex, men dels findes der ikke ’sikker sex’ og dels løser det ikke konflikten med
Guds manual.’

7.1.2

Udformning / virkemidler (patos)

Hvordan kan man med fordel starte en indsats vedr. ændrede sexvaner?
Det er unge mennesker der er den største risikogruppe, og det må være i relation til dem at
hovedindsatsen må ske.
I en kristen sammenhæng ville nogle forvente at der blev spillet på skræk-elementer såsom helvede
eller for tidlig død. – OK, disse elementer indgår. Og de står ikke til diskussion. Det er ligesom
tyngdeloven: Den gælder hvad enten man anerkender den eller ej. At bortforklare dette ville være at
vildlede folk ud fra et ’pladderhumanistisk’ udgangspunkt.
Men hovedvægten ligger ikke på skræk-scenarierne. Hovedvægten ligger på livskvaliteten der kan
vindes.
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Der kunne vises billeder af opsvulmede AIDS-patienter, eller gravpladser, der ligner byggepladser,
fordi der hver weekend er 200 huller ved siden af hinanden hvor AIDS-ofrene begraves. – Og det
ville være sandt.
Men vægten er på: Se hvad du kan få, når du lever efter Guds manual: Et liv i fællesskab med
andre, med gensidig kærlighed og hjælp. Et livslangt ægteskab med en du elsker og tilmed et liv der
er langt nok til at opdrage dine egne børn og give dem den rette ballast i livet.

7.1.3 Kommunikator (etos)
Da dette budskab rettes mod en målgruppe der ikke kender til livet i en kernefamilie er det
naturligvis vigtigt at illustrere hvad det er for en størrelse. Det er helt essentielt at afsenderen
fremstår som troværdig i modtagerens øjne. Dette opnås bl.a. ved at den væsentligste del af
normdannelsen foregår i et privat hjem og ikke på en markedsplads eller et klasseværelse.
Her kommer køkkenbords scenariet igen til at spille en rolle. Den primære kommunikator er ikke
blot en rollemodel, men selv et levende eksempel på familieliv og sex holdt indenfor ægteskabet.
Brug af prævention kommer kun ind i debatten når de unge selv nævner det, f.eks. med sætninger
som: ’hvis man bruger kondomer er der ingen risiko’. – I sådanne tilfælde drøftes hvad kondomer
kan og ikke kan. Men regeringens kondom-kampagne er ikke del af budskabet. Det ville virke som
støj på den ene side at sige: ’choose to wait’ og på den anden side ’brug kondom’ (eller p-piller etc.)
LoveLife’s kampagner kører i
TV og ved hjælp af plakater.
Efter min mening er TV
programmerne for ’smarte’ til
at virke overfor de få landsbyteenagere der ser dem. Det
kommer mere til at virke som
trend-setting i tøjstil og smarte
formuleringer, men uden at
budskabet virkelig bliver
relevant.
Plakaterne lider af samme
mangel: De er iøjnefaldende,
Figur 9
Kampagne
materiale fra
LoveLife

men selve budskabet bliver en kode. F.eks. ’Making My Move’, der kunne
betyde det modsatte af ’choose to wait’, eller ’Born Free, Take back the
Future’. Den spiller på toner fra befrielseskampen fra apartheid, og kommer
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derfor mest til at sige ’alt hvad jeg vil have skal jeg bare tage’. Selve budskabet om hvordan man
undgår AIDS er nærmest usynligt.

Eksemplerne herover er taget fra LoveLifes web-site www.lovelife.org.za

Jeg synes at disse kampagner forfejler deres mål både fordi de drukner i støj og fordi de
grundlæggende peger på kondomer som løsningen af problemet.
Der er dog i seneste kampagne (jf teksten ved siden af ’making your move’) en tydelig
anerkendelse af at generel holdningsændring er nødvendig og ligeledes at befolkningen kun nås ved
at små NGOer formidler denne ændring af holdninger til dem de er tæt på.
Så her er vi grundlæggende tilbage ved vores etos: Budskabet skal være troværdigt både fordi det er
påviseligt, fordi det har rygdækning i troværdig litteratur (Bibelen) og fordi man kender livsstilen
hos den der overbringer budskabet.

7.1.4 Valg af kommunikator
Som vi så i målgruppeanalysen er det et fælles træk for disse unge at de vokser op uden
rollemodeller, fordi deres forældre er døde og de bedstemødre eller fjerne slægtninge der evt. Giver
dem husly enten er alt for gamle og trætte til at prøve at give normer, eller står for normer og
løsningsmodeller der er helt uden relevans for problemet (forfædredyrkelse og medicinmænd)
Det bringer opmærksomheden hen på vigtigheden af at den som bringer det troværdige budskab
også selv er troværdig, dvs. indgår i en langvarig relation med de unge, er parat til at hjælpe dem
med ting der slet ikke har med det nævnte budskab at gøre, og i det hele taget er en rollemodel af
forældretypen. – Dette peger på en kvinde som trods klare meninger hele tiden er villig til at lytte til
hvordan situationen ser ud fra den unges side, og tage drøftelsen derfra, i modsætning til en god
taler (eller sælger) der leverer et fængende foredrag.

8 Succeskriterier
Det ultimative succeskriterium er at de unge kommer til at opleve et liv sammen med Gud. Dette
indebærer en åndelig dimension samt et bibelsk sæt af livsværdier samt deltagelse i et
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missionerende fællesskab. Det kan på ingen måde reduceres til ’overlevelse’ eller ’et bestemt sæt af
livsværdier’.
Dette resultat er dog ikke særlig målbart i kvantitativ forstand og vil række langt ud over dette
projekts rammer. - Og da projektet her har snævret ind på mange punkter vil vi også indsnævre
hvad vi ser som succeskriterier.
Der er 3 forhold der umiddelbart kan måles på:
•

Hvor mange af dem som fase 2 omfattede er stadig i live når de er 40 år? (kan første
opgøres endeligt om godt 20 år, men en tendens mht. dødelighed for hvert alderstrin kan
bruges som reference) (succeskriterium 60%( dette tal skulle egentlig være højere, men
nogle af dem har allerede AIDS))

•

Hvor mange af dem som fase 2 omfatter bliver aktive i viral viderekommunikation af de
dannede normer? (succeskriterium 40%)

•

Hvor mange af teenagerne i de 2 townships vil, når adspurgt, nævne de normer projektet har
søgt at formidle frem for de traditionelle normer dvs. udtrykke
a. at de ikke ønsker sporadisk sex, (succeskriterium 60% )
b. at de ser sex som hørende hjemme i ægteskabet mellem én mand og én kvinde.
(succeskriterium 60% )

9 Kommunikationsprodukter i projektet
I en kampagne som fremmer ét bestemt produkt i et forbrugersamfund vil massemedier som regel
være mest effektive, dvs. TV-spot, pjecer, store reklameskilte på eksponerede steder (ex.
Trafikknudepunkter) og lign. – Og i de senere år har web-advertising fået en større og større
betydning i denne proces.
Det er dog alt sammen metoder der er ineffektive i det samfundssegment vi her taler om og som
kun har ringe indflydelse på målgruppen.
Lad os igen erindre Sepstrups udsagn, som jeg finder relevant her:
Netværkskampagner vælges derfor som regel, når emnet er svært, socialt følsomt, tabu belagt,
nyt, eller når målgruppen ikke er interesseret i information eller ikke oplever emnet som
interessant og relevant.
p.244 Septrup 2010

Det er altså en netværkskommunikation vi anvender. Der kan indgå visse typer af
massekommunikation (se eksempler) men det primære kommunikationsprodukt er ’word of mouth’
som udtalt af en rollemodel.
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Figur 10 Kampagnemateriale fra ChristsHope

Disse tre plakater er fra kampagnen ’Choose to Wait’, og kan fint bruges parallelt med
køkkenbords-situationen. Plakaterne udmærker sig ved at være fri for støj.

Anvendte elementer fra egentlige kampagner: 3 plakater fra Christs Hope’s ’Choose to Wait’
samt pjecen ’Choose to Wait’. Desuden et antal DVD’er der generelt underbygger kristne værdier,
eks. Jesus-filmen på Zulu (filmatisering af Lukasevangeliumet), ’Indescribable’ (et program om det
enorme univers og det utrolig lille menneske, som Gud dog ofrede alt for).
Den personlige dialog: Denne del foregår over køkkenbordet i grupper af 4-6. Den har karakter af
nærhed og omsorg, og den bygger hovedsagligt på spørgsmål der rejses af teenagerne selv – uden
censur, - De problemer der rejses af teenagerne anses altid for relevante, men samtalen styres af den
primære kommunikator (rollemodellen) igen og igen ind i baner der har at gøre med ’Sådan siger
Bibelen’ og ’Hvad tænker du om det?’ ’Hvordan kunne du også handle i den beskrevne situation?’
samt direkte forældreagtige råd som ’lad være med at give efter når du bliver opfordret til sporadisk
sex’ etc.

9.1 Overvejelser om mangler og evt. forbedringer
Ser vi på kommunikations-situationen ved køkkenbordet som skitseret ovenfor må vi sige at den når
meget få ud af en population på tusinder. – Der er dog klare grunde til at lægge hovedvægten i det
lille forum, og forbedringen vi kan pege på er derfor først og fremmest at der er behov for at mange
flere gør noget tilsvarende.
Ser vi formelt på dette projekt som ’kommunikation i praksis’ kan man sige at det er en mangel at
den ikke er udformet som en kampagne. Jeg vil dog fastholde at kampagner kun har deres
berettigelse i visse udsnit af hvad vi forstår som kommunikation i praksis.
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Jeg er klar over at det ikke har været med udelt billigelse fra min lærers side at jeg har fasthold
denne tilgang, men det ville ikke have givet mening for mig at gøre andet.
Al kommunikation bygger på at afsender har en interesse i at kommunikationen lykkes. Og derfor
har det ikke bare været nødvendigt men også rigtigt at fastholde denne tilgang.

10 Konklusion
’Normdannelse i køkkenbordshøjde’ er for mig at se ikke kun titlen på denne opgave, men en
relationsdrevet, virksom kommunikationsmodel i et miljø hvor den moderne verdens medier ikke
kommunikerer.
Massemedierne findes, de poster budskaber ud, men dels når disse budskaber kun i meget
begrænset omfang til modtagerne i min målgruppe, da disse ikke har internet, ikke færdes på de
store trafikknudepunkter, ikke har meget adgang til TV. – og dels bliver kampagnernes slogans
enten forstået ganske råt, som konkrete løfter, eller de bliver afvist som ’ikke relevante’ eller ’noget
der angår hvide mennesker’.
For dette projekt har det derfor været væsentligt at komme ud over disse barrierer. Det har vi
forsøgt at gøre ved at rykke kommunikationen ind i en tryg ramme, lade den bygge på individuelle
spørgsmål og give plads for ræsonnementer.
Sideløbende har vi dog forsøgt at fastholde en teoretisk forankring både til generel psykologisk /
pædagogisk forståelse af kommunikationsprocessen og til teorierne der særligt knytter sig til
kampagneplanlægning.
I forbindelse med analysen kom vi frem til at den rette aldersgruppe for budskabet var unge fra 1320 år, og at vi kunne placere dem i et modificeret kompas som fordelt over det modernefællesskabsorienterede og de moderne-individcentrerede segment.
Målet for det konkrete forløb var opbygning af en begrundet norm om at sex hører til i ægteskabet.
Begrundelserne var mange: sikkerhed (sundhedsmæssigt), tryghed, tidsmæssig plads til ungdomsliv
og uddannelse uden forældreansvar, men også at dette var i overensstemmelse med skaberens
manual for skabningen (Bibelen).
Vi forkastede en række tilgange der byggede på skræk-scenarier og kommunikationsformer der var
så moderne og ’poppede’ at budskabet blev overdøvet af støj, og vi valgte at lægge stor vægt på
brug af etos-appel og de unges mulighed for at vælge tid, emne og dybde.
Som kommunikator valgte vi en person, der gik videre end at tale; en person der levede i miljøet og
var troværdig som rollemodel.
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Selve kommunikationsproduktet var primært ’word-of-mouth’, men blev suppleret med trykte
materialer fra kampagnen ’Choose to Wait’ samt diverse videoprogrammer der dog blev set i en
kontekst.
Succeskriterierne blev gjort målbare i nogen grad ved at handle om levetid, deltagelse i viral
kommunikation samt hyppighed af svar der ville forekomme ved evt. efterprøvning.
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11.2 Analyse af baggrundsfaktorer i problematikken
Den politiske arv: Sydafrika har et århundreder gammelt skel mellem sorte og hvide. Og apartheid
perioden i sidste århundrede gjorde dette skel langt mere mærkbart og konfliktfyldt.
Apartheid sluttede formelt midt i 90’erne, men reelt er der på mange områder stadig et skarpt skel
mellem sort og hvid. Det ses i bolig-standard, adgang til sundhedsfaciliteter, adgang til uddannelse
etc.
Regeringen har iværksat en række initiativer mhp. forbedring af disse forhold, men mange af dem
har fejlet pga. især to sæt af årsager:
Den velstående hvide gruppe (virksomhedsejere mv.) er ikke parat til at give afkald på billig sort
arbejdskraft, og finder (desværre med rette) at sorte med en given titel ofte er stærkt
underkvalificeret i forhold til hvide med samme titel.
Den sorte befolkning har en ret passiv forventning om at forbedringer kommer af sig selv eller
serveres af andre. De venter på at regeringen skal indfri alle de gyldne løfter den har givet. Dette
fører til en udpræget mangel på initiativ.
Sundhedsforhold: AIDS er den store dræber. I KwaZulu Natal har den udryddet hovedparten af
aldersgruppen fra 25-40 år. – Der har været en årelang fornægtelse af problemet, og selvom
behandling er tilgængelig vil de fleste ikke testes, - og de som kommer på den gratis ARV-medicin
(antiretrovirus) er allerede meget afkræftede og har ikke råd til at spise sundt sideløbende. Derfor
dør tusinder af banale infektioner som diare og lungebetændelse.
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TB er den anden store dræber. Pga. fejlanvendelse af medicin er der endvidere i KZN udviklet en
MDR (Multi Drug Resistant) form af sygdommen.
Det offentlige sundhedssystem er særdeles ringe: ukvalificeret personale på klinikker og hospitaler
med overbelægning og manglende udstyr. – Det er de flestes overbevisning at heksedoktoren har
bedre mulighed for at hjælpe end hospitalerne.
Traditionelle værdier (mix af kultur og religion). Omskærelses-ceremonier afholdes af
stammeældste, der samtidig underviser de unge mænd i forfædrenes magt over dem og
heksedoktorens kompetence til at bringe og fjerne forbandelser.
Brudepris er ligeledes en væsentlig grund til at mange ikke lever i et monogamt forhold.
(Prisen er 5-11 køer, oftest betalt i penge: over R20.000, mens en ufaglærts løn er R60)
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