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HVAD SKER DER 
MED VORES 
SPROG OG VORES 
INTERAKTIONER, 
NÅR VI ER 
ONLINE..?? 🤪



PROGRAM:

• Medialiseringen af interaktion og sprog 

• Synkronicitet – er vi ‘i sync’? 

• Taleture – er det din tur eller min tur? 

• Hvad sker der med sproget?  
• Emojis, punktum., start- og sluthilsner i e-mails

• Spørgsmål i arbejdsgrupper 

• Opsamling/afrunding



BEGREBSAFKLARING

Interaktion:

Interaktion er det, at to eller flere 
påvirker hinanden indbyrdes 
gennem gensidige handlinger og 
ytringer (inter betyder mellem og 
aktion betyder handling).  

Lidt forenklet kan man sige, at 
kommunikation er monologisk og 
færdige produkter, mens interaktion 
er dialogisk og en fortsat proces. 



MEDIALISERINGEN AF SPROG OG 
INTERAKTIONER 



TEKNOLOGISKE APPARATER

Vores onlineinteraktion er medieret gennem teknologiske apparater. 

• Smartphone 

• Tablet 

• Bærbar computer/PC



DIGITALE OG SOCIALE MEDIER

På teknologiske apparater kan vi tilgå forskellige digitale og sociale 
medier og anvende dem til at kommunikere og interagere. 

• Opkald

• SMS/tekstbeskeder (fx iMessage m.fl.) 

• Email

• Chat/sociale medier (Facebook, Instagram, Snapchat m.fl.)

• Videosamtaler (Skype, Zoom etc.) 



DIGITALE DIALOGRESURSER

Onlineinteraktion foregår ikke i et tvangsfrit rum, ligesom samtaler heller ikke gør 
det.

Digitale og sociale medier strukturerer vores dialoger på forskellig vis, og de 
tilbyder en række forskellige dialogresurser, som vi kan gøre brug af. 

- fx skrive tekst, sende billeder, lyd, små animationer som gifs m.m. 

- Digitale kvitteringer, farvekoder, anonymitet/eget navn,  

Mediernes strukturering af dialoger og de resurser, de tilbyder os, er med til at 
skabe normer og nye udtryksformer. 

- fx Twitters begrænsning på ord, som gør, at folk fx udelader subjekt og laver flere 
forkortelser, og muligheden for at bruge emojis, som formentlig er medvirkende 
til, at punktummet i skriftlig onlineinteraktion er på vej væk  



SYNKRONICITET
– ER VI ’I SYNC’?



SYNKRONICITET – FYSISKE SAMTALER

Vores samtaler ansigt til ansigt er synkrone. 

Fysisk opholder vi os samme sted, her og nu i realtid, hvor vi både kan 
se og høre, hvad der bliver sagt, og der er intet, der forsinker vores 
samtale.  



SYNKRONICITET – ONLINE

Vores onlineinteraktioner foregår i reglen ikke synkront, da interaktionerne er 
medierede gennem teknologi, hvor der vil være forsinkelser – fx pga. 
internethastighed ved videosamtaler, og fordi det tager tid at skrive, sende, læse og 
svare på ny. 

At kalde onlineinteraktioner for asynkrone er dog en forsimpling. 

Internetforbindelsen bliver hurtigere, og flere digitale og sociale medier har 
funktioner, der efterligner træk fra fysiske samtaler – fx ”typing indicator”, der viser, 
at nogen er i gang med at skrive, og digitale kvitteringer som ”leveret” og ”set”, 
som skal fortælle os, at modtageren har modtaget/læst meddelelsen



SYNKRONICITET – ONLINE  

• Asynkron interaktion: fra timer til dage

• Nærsynkron interaktion: 1-3 minutter 

• Kvasisynkron interaktion: interaktion, der tilsyneladende er synkron –
fx videosamtaler eller interaktioner på medier, hvor der gøres brug af 
typing indicator

De tre tidsligheder skal dog ikke ses som fastlåste til bestemte digitale 
og sociale medier – synkronicitet afhænger også af, hvor længe vi er om 
at svare på meddelelserne. 



SYNKRONICITET – ONLINE 

Der følger forskellige forventninger til vores 
onlineinteraktioner, afhængigt af om interaktionerne er 
asynkrone, nærsynkrone eller kvasisynkrone. 

Særligt de kvasisynkrone interaktioner er spændende. 
For hvis beskeden er ”leveret”, og du kan se, at 
modtageren af din meddelelse er i gang med at skrive –
sidder du så og venter på, at beskeden bliver skrevet? 
Og hvor længe? Og hvad nu, hvis personen aldrig 
sender noget tilbage, selvom du har set den der typing
indicator? 

Ligesom typing indicator skaber digitale kvitteringer 
som ”leveret”, ”læst” etc. forventninger om, at 
modtageren nok snart har tænkt sig at svare.  



TALETURE
– ER DET DIN TUR ELLER MIN TUR?



TALETURE – FYSISKE SAMTALER

Når vi taler sammen ansigt til ansigt, taler vi normalt ikke i munden 
på hinanden – både, fordi det er uhøfligt, men også, fordi det vil 
blive svært for os at høre og forstå hinanden. Vi skiftes derimod til at 
have ordet og holde samtalen i gang. 

Tonefald, pauser i talestrømmen, spørgsmål, tøvelyde (fx ”øhh” og 
”hmm”) samt vores kropssprog indikerer, at vi er færdige med vores 
taletur, og vores samtalepartner har lov til at tage ordet.



TALETURE – ONLINE

Når vi interagerer på skrift online, er det ikke muligt at skrive ‘i munden på hinanden’, for 
teknologi og medier sørger typisk for at strukturere meddelelser sådan, at vi kan se, hvem 
meddelelserne er fra (fx via brugernavn). Derudover har mange digitale og sociale medier 
farvekoder, højre-venstre-opdeling af de interagerende og tagging-funktioner (fungerer lidt 
som et prik på skulderen), som alt sammen skal være med til at sikre, at taleturene i vores 
onlineinteraktioner forløber gnidningsfrit.  

Vi kan desuden stille flere spørgsmål til samme modtager, før denne har fået besvaret det 
spørgsmål, der blev stillet først. Mange spørgsmål på én gang og længere svartider er ikke 
umiddelbart lige så problematiske i onlineinteraktion, og spørgsmål og svar behøver heller 
ikke komme i direkte forlængelse af hinanden, som de ofte vil være i fysiske samtaler, hvis 
ikke samtalen skal blive ualmindelig rodet. 

Forskning viser, at brugere, der interagerer på chatfora med mange deltagere, hvor der kun 
er brugernavne, og alt er placeret i samme side, uden problemer navigerer i de digitale 
samtaler og kan afkode, om der er meddelelser, der er målrettet dem (Herring 1999) 



HVAD SKER DER MED SPROGET???



EMOJIS

Den stigende grad af onlineinteraktion i hverdagen betyder også, at der 
er behov for information om, hvordan meddelelser skal forstås. Fx ved 
at bruge en smile- eller blinkeemoji til at markere, at noget er skrevet 
for sjov. 

Mange digitale og sociale medier giver i dag mulighed for at bruge 
emojis, og der findes pt. 3136 forskellige emojis. 

Emojis har generelt to funktioner:

• til at forklare, hvad vi mener eller føler (metakommentar)

• pynt eller sjov (æstetisk funktion)



EMOJIS

Emojis har dog også udfordringer. 

De ser nemlig ikke nødvendigvis ens ud på forskellige styresystemer.

I 2015 blev 344 amerikanere spurgt til deres opfattelse af en af de mest 
anvendte emojis ”Beaming face with smiling eyes” – som ses på billedet til 
højre. 

Svarende var alt fra ”ready to fight” (den øverste fra Apples styresystem) til 
”blisfully happy” (den næstøverste fra Googles styresystem), og samme emoji
lagde altså både op til slåskamp og til følelsen af salig lykke. (Miller et al 2016)     

Derfor kan det være en god idé at undersøge, hvordan forskellige emojis ser ud 
på forskellige styresystemer på Unicodes hjemmeside: 
https://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html

https://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html


PUNKTUM.

Tegnsætningen i onlineinteraktion er anderledes end i standardsproget, 
men ikke nødvendigvis normløst og sløset. I onlineinteraktion bruges de 
klassiske tegn: spørgsmålstegn, udråbstegn, prikker, komma og punktum. 
Men tegnene bruges også på andre måder end ’blot’ som klassiske 
skilletegn.  

Det er fx blevet meget udbredt, at man ikke sætter punktum efter en 
sætning i skriftlige onlineinteraktioner. I stedet afsluttes meddelelser 
med emojis eller blot uden afslutningstegn. 



PUNKTUM.

Punktummets udeblivelse hænger 
formentlig sammen med, at skriftlige 
meddelelser online er ofte er korte, 
skrives hurtigt, og fordi emojis bruges til 
at angive meddelelsens tone.

Og når punktummet ikke normalt 
afslutter sætninger, kan det pludselig få 
en ny og markeret betydning.  

Forskning fra Tyskland viser nemlig, at 
punktummet kan signalere vrede, 
fornærmelse eller skuffelse. 
(Androutsopoulos 2018) 



START- OG SLUTHILSNER I E-MAILS

”Kære” eller ”Hej”? 

I efteråret 2018 udsendte Dansk Sprognævn en spørgeskema-
undersøgelse, der har undersøgt danskernes holdninger til og valg af 
start- og sluthilsner i e-mails (Dansk Sprognævn 2019)

Undersøgelsen viser fx, at der er forskel på, både hvad unge og ældre, 
men også mænd og kvinder mener, man bør skrive i starten og 
slutningen af en e-mail. 



START- OG SLUTHILSNER I E-MAILS

STARTHILSNER

”Kære + fornavn” og ”Hej” (uden fornavn) er de mest brugte hilsner på e-mail ifølge 
spørgeskemaundersøgelsen. 

• ”Hej uden fornavn” bruges mest til private modtagere

• ”Kære + fornavn” bruges mest til private modtagere

• ”Hej + fornavn” bruges lige meget til private og ikke-private modtagere

• ”Hej” bruges særligt af personer under 30 år = ungdomsmarkør 

• ”Kære + fornavn” bruger især af personer over 30  år – særligt de personer, der er over 60 år 
gamle = ældremarkør



START- OG SLUTHILSNER I E-MAILS

SLUTHILSNER

Sluthilsner deler vandende i højere grad end starthilsner – modtageren er afgørende for, hvilken 
sluthilsen der bruges.

For unge (under 30 år) opfattes ”Kh” og ”Kærlig hilsen” både gammeldags og for personlig. Unge 
foretrækker ”hilsen”, ”(med) venlig hilsen” og ”mvh.”

Generelt er der enighed om, at sluthilsner bør skrives helt ud – altså skal man undgå forkortelser. 
Dansk Sprognævn anbefaler samtidig flertalsformen af afslutningshilsnerne, fordi det virker mere 
høfligt, dvs. ”de bedste hilsner”, ”venlige hilsner” og ”mange hilsner”.



SPØRGSMÅL I ARBEJDSGRUPPER



SPØRGSMÅL 1: 

Bruger I – eller kunne I finde på at bruge – emojis i forbindelse med digital vejledning i en chat? Fx til at 
understrege humor, vise medfølelse – eller blot for at gøre dialogen mere udtryksfuld?

Har emnet for vejledningen, alderen på den, I vejleder, eller noget helt fjerde betydning for, om I vil gøre 
brug af emojis? 

SPØRGSMÅL 2:

Hænger samtaleemne og vejledningsmedie sammen? Er der emner i relation til vejledning, I synes, man 
ikke bør tage op på chat, men i stedet bør klare over fx telefon/videomøde? 



AFRUNDING
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E-mailhilsner:

https://dsn.dk/nyt/nyt-fra-sprognaevnet/numre/argang-2020-2024/januar-2020/januar-2020#hilsner-i-emails-starthilsner
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