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Pause

Begrebet pause henviser til et kortere eller længere tidsrum, hvor en aktivitet eller et kommunikativt indhold midlertidigt ophører. Pauser eksisterer i tid og kan måles objektivt i fx
sekunder, timer eller år. Men pausen er også et fænomen, som afhænger af situationen og den enkeltes subjektive oplevelse: I nogle samtaler vil tre sekunder opleves som en lang og
måske pinlig pause, mens det i andre skaber rum for en kort eftertanke. Med pausen følger altid en forventning om genoptagelse, ellers er det ikke en pause, men et ophør, og pausen
ligger derfor altid mellem noget – i et mellemrum.

I en bred medie- og kommunikationsfaglig kontekst er det ikke muligt hverken entydigt eller udtømmende at definere pausen, da den findes, anvendes og opleves i et utal af varianter.
I nogle faglige traditioner så som konversationsanalysen, fonetikken og musikanalysen har man tradition for at studere pauser, og eftersom pauser opstår i tidslige forløb, findes
pausen også i alle medie- og kommunikationsformer, der udfolder sig i tid: lydmedier, audiovisuelle medier og computerspil, tale, musik og bevægelse.

Der findes forskellige typer af pauser i kommunikationsstrømmen i både i 1) medieindholdet/-udtrykket, 2) i mediebrugen og 3) i relation til afsenderens udgivelsesfrekvens:

1. Pauser i en strøm af indhold eller udtryk. Det kan være lyd (musik, tale, lydlige forløb), levende billeder (klipning, kamerabevægelser, visuelle glidende eller rytmiske bevægelser
hos personer eller genstande), et dramaturgisk handlingsforløb, sproglige forløb (tale, samtaler, nedskrevne tekster) osv.

2. Pauser i en generel strøm af mediebrug fx ifm. binging, online-aktiviteter eller i et samlet medieforbrug over tid (at tage en pause fra sociale medier, digital detox).
3. Pauser i en afsenders strøm af sammenhængende medieindhold fx en sæson-pause, en pause i et programs faste udgivelsesfrekvens eller i en profils opslag på sociale medier.

Pauser associeres ofte med tavshed eller stilhed, men det behøver ikke at være tilfældet. I mediebilledet i dag – ligesom mange andre steder i samfundet og livet som sådan – er
pauserne ofte fyldt ud med andet indhold, fx et pausesignal, en reklameblok, en tænkepause eller en frokostpause, og i talesproget bruger vi fyldeord som “øh” og “ah” til at udfylde
pauserne. Man kan således skelne mellem ‘tavse pauser’ og ‘udfyldte pauser’.

Pausers længde kan være planlagt til at vare et bestemt tidsrum, fx en pause i en koncert, teaterforestilling eller sportskamp, men pausen kan også opstå spontant med en uvis
varighed – dog stadig med en klar forventning om, at kommunikationen eller aktiviteten genoptages. Det kan fx være ‘teknisk uheld’ i live-udsendelser eller i traditionelle flowmedier.
Planlagte og formålsbestemte pauser opfattes ofte som positive (hvilepause, frikvarter), mens vi prøver at undgå den ufrivillige pause (den pinlige pause, det tekniske uheld). Hvis der
på nutidens radiostationer opstår pauser, der er længere end ti sekunder, går der automatisk et såkaldt nødbånd i gang med forudindspillet musik eller tale, hvilket kan give problemer,
hvis der bevidst er planlagt lange pauser i indholdet, og nødbåndet derfor fejlagtigt går i gang.

I flowmedier er der tradition for at udfylde pauserne med et pausesignal for at signalere til seerne og lytterne, at der ikke er noget galt med signalet eller teknologien, men at der blot er
et kontrolleret, midlertidigt ophold mellem udsendelserne. DR har siden Statsradiofoniens grundlæggelse anvendt den gamle folkemelodi “Drømte mig en drøm i nat” som
pausesignal, og den 1. april 1981 fik de farverige pausefisk deres skærmdebut fra deres akvarium i TV-Byen i Søborg, men forsvandt igen ifm. monopolbruddet i 1988. At forske
historisk i mediernes pauser og mellemrun er vanskeligt, da arkiveringspraksis var og stadig er, at man klipper pauserne og de tekniske uheld ud og kun bevarer de egentlige
programmer. Det gælder også når live-radioudsendelser i dag efterfølgende udgives som podcasts. Derfor findes der også kun få gemte optagelser af pausefiskene.

Med tiden er pauserne i de danske medier blevet færre og kortere, og i nutidens mediebillede er pauserne næsten helt forsvundet i takt med, at sendetiden er blevet kraftigt udvidet.
Jacob Thøgersens har lavet et studie af sproget i dansk radio, der viser, at pauselængden i radioavisen begynder at falde fra midten af 50’erne (2011: 197), og et studie af svensk
public service-radio viser, at mængden af stilhed bliver mindre i perioden 1980 til 1989 samtidig med, at rytmen i udsendelserne bliver mere ensartet (Malmstedt 2022).

Børnekanalen DR Ramasjang har imidlertid genindført en variant af pausesignalet med programmet “Ramasjang Sover”, hvor man i sendepausen fra kl 20.00 til næste morgen kl.
05.00 ser kanalens forskellige værter ligge og sove i kendte Ramasjangomgivelser. “Ramasjang Sover” skriver sig ind i tendenserne omkring slow radio eller slow television (jf. NRK’s 7
timer lange udsendelse fra Bergensbanen (se Norsk Rikskringkasting) eller serien Slow Radio på BBC Radio 3), der er en reaktion på det støjende og tempofyldte mediebillede.

Det forventningsskabende element i pauser kan udnyttes til at skabe spænding eller suspense. Pausen kan således anvendes som et kreativt virkemiddel. Det kan være den retoriske
‘kunstpause’, hvor alt bliver stille, mens man venter på forløsningen, som når værten i en konkurrence trækker tiden ud, inden vinderen annonceres i fx Melodi Grand Prix, Vild med
Dans eller Danish Music Awards. En perfekt pause kræver god timing. Er pausen for lang, svækkes intensiteten og dermed også publikums opmærksomhed.

Pausen knytter sig også tæt til begrebet rytme og dermed til forudsigelighed eller brud på samme. I rytmiske forløb er pauserne det, der definerer selve rytmen, for der ville ikke være
nogen rytme, hvis ikke der var regelmæssige ophold mellem enhederne (toner, trin, tale osv.). I musikpartiturer har man forskellige tegn for pausen som angiver, hvor længe pausen
skal vare, og en pause uden angivet varighed, kalder man en “generalpause” (G.P.).

Pausetegnene og deres nodeværdi (https://www.musikipedia.dk/nodevaerdier)

Der findes også skriftlige tegn for angivelse af pauser i det talte sprog. I fonetisk analyse bruges en dobbelt lodret bjælke ‘||’ til at repræsentere en tydelig pause, og man anvender
typisk ellipsepunkter ‘… ’ til at angive almindelige pauser, fx når man transskriberer interviews. I konversationsanalysen måler man pauserne i tiendedele af sekunder og en pause på
et halvt sekund noteres derfor således: (0,5). I lydbøger og andre typer af medieret mundtlig formidling af tekster kan pauserne også have en strukturerende funktion og angive den
oplæste teksts typografi ved at holde længere pauser mellem fx afsnit og kapitler og overskrifter.

I lighed med musikken opererer man i konversationsanalysen med begrebet pause om den stilhed, der ligger mellem lydene. Der findes to hovedtyper af pauser i
konversationsanalysen, som hos Mie Femø betegnes “opholdspausen” og “tøvepausen”. Femø nuancerer disse yderligere i følgende fem kategorier i forhold til pausens rolle i
samtalens turtagning: Den TCU-interne pause (TCU = turn constructional unit), tur-skifte-pausen, næste-talers pause, tur-mellemrums-pause (gap) og den cykliske pause (lapse)
(Femø Nielsen 1999: 38). Empiriske studier foretaget af sociolingvist Gail Jefferson har vist, at pauserne i samtaler vil blive opfattet som problematiske, når de varer mere end et
sekund – så vil de nemlig blive opfattet som et tegn på mulig uenighed (Jefferson 1989). Det er netop denne uvished, der skaber den perfekte timing, inden enten latterbrølet eller
buh-råbene udløses til et comedy-show.
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