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Velkommen til denne udgave af Language Works og glædelig jul og godt nytår fra redaktionen. I
julemandens sprogvidenskabelige gavesæk har vi i denne omgang seks artikler som repræsenterer et
bredt udvalg af sprogvidenskabelige felter, og som viser at sproglig analyse kan belyse mange,
meget forskellige problemstillinger. I denne udgave kommer vi vidt omkring. Vi dykker fx ned i
Sundhedsstyrelsens corona-kommunikation, vi kommer helt ind i sindet med en artikel om
mentalisering, og i én af artiklerne kommer vi endda helt til Sydamerika. Her er altså en artikel for
enhver smag.
Velkommen til og god læsning!

Artiklerne i dette nummer
Johanne Niclasen Jensen undersøger hvordan Det Konservative Folkeparti benyttede sig af
billedmakroen til at føre valgkampagne på deres officielle Instagramprofil i forbindelse med
Folketingsvalget i 2019. Selvom deres kommunikationsstrategi medførte kritik og latterliggørelse i
forskellige medier, viser Jensen at billedmakroen som en multimodal kommunikationsform kan
være et effektivt kampagneværktøj. Hun finder nemlig at de komplekse og flertydige metaforiske
udsagn understøttet af billedmakroens samspil mellem billed- og tekstmodalitet tjener til at
kommunikere politiske budskaber effektivt i en kritisk og humoristisk tone.
Adrian Skov præsenterer en analyse af hvordan Sundhedsstyrelsens coronavirusplakat ”Forebyg
smitte med ny coronavirus” virker. Det gør han ved at kombinere perspektiver fra adfærdspsykologi
med retorisk fortolkning. Fra adfærdspsykologien præsenteres en teoretisk model der beskriver
kognitive processer der ligger til grund for en given adfærd, nemlig at det er bagvedliggende
attituder og normer og selvopfattet handlekraft der tilsammen udgør adfærdsintention, altså den
enkeltes valg om at udføre en bestemt handling i en given situation. For at vise hvordan
Sundhedsstyrelsen forsøger at påvirke modtagernes adfærdsintentioner, analyserer Skov de
retoriske strategier der kendetegner plakaten, og han viser hvordan multimodale ressourcer og
konstruktionen af en autoritær afsender der kommunikerer handleopfordringer til en modtager der
diskursivt konstrueres som participant, er en effektiv intervention i forsøget på at inddæmme
coronasmitten.
Jack Brosø Frederiksen undersøger hvordan radioværten i en podcastepisode af F.C. Københavns
Fanradio benytter kropssproglige ressourcer til at udpege den næste taler blandt de to gæster i
studiet. Brosø tager udgangspunkt i de velbeskrevne konversationsanalytiske regler for
talerudvælgelse og turallokering samt præmissen om at der ved produktion af radioudsendelser
ønskes så lidt overlap og pauser mellem talernes ture som muligt. Gennem en detaljeret
undersøgelse af relevante eksempler finder Jack frem til at radioværten benytter gestikulation og
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blikretning i et multimodalt samspil der fungerer effektivt til reduktion af overlap og gaps mellem
talerskift og dermed skaber en god oplevelse for lytterne.
Cæcilie Hansen undersøger hvordan man kan bruge strukturel sproglig analyse af samtaler til at
vurdere menneskers evne til at mentalisere, det vil sige evnen til at vurdere andre menneskers
følelser, tanker, ønsker mv. Artiklen sammenligner to forskellige metoder til at vurdere
mentalisering ud fra samtaler: en psykologisk tilgang til mentalisering og en nyere udviklet
lingvistisk informeret metode som er inspireret af Systemisk Funktionel Lingvistik. Hvor den
psykologiske teori forholder sig forholdsvist overfladisk til den sproglige analyse ved ikke at
specificere hvilke sproglige elementer der kan være udtryk for mentalisering, arbejder den SFLbaserede teori med mere detaljerede sproglige beskrivelser. Ud fra en analyse af et interview med
en person med autisme konkluderer Hansen at den sprogligt funderede metode giver et mere
nuanceret indblik i om en person udviser mentaliserende adfærd.
Simone Bianchetti fra Universitetet i Milano undersøger danskeres holdninger til engelsk i
Danmark med særlig fokus på om Danmark kan beskrives som et tosproget samfund, og hvilke
konsekvenser danskere oplever på baggrund af det. Artiklen giver en detaljeret indføring i den
sprogpolitiske debat gennem de sidste årtier hvor begreber som ”domænetab”, ”sproglig prestige”
og potentiel ”sprogdød” har betydet meget. Selve undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse
sendt til en gruppe af københavnere, især studerende. Resultaterne viser en stor brug af engelsk,
men en begrænset bekymring for tab af dansk. Det er ikke så meget at engelsk er ved at
udkonkurrere dansk, men snarere at de to sprog sameksisterer i Danmark og bruges til forskellige
formål.
Laurits Stapput Knudsen undersøger hvordan og hvor ofte ”reciprocitet” bruges i det
latinamerikanske sprog acazulcootomí. Reciprocitet er den grammatiske kodning af handlinger som
aktanterne gensidigt udfører på hinanden. På dansk udtrykkes det med fx hinanden, de vasker
hinanden. I undersøgelsen bliver modersmålstalere af acazulcootomí bedt om at beskrive
begivenheder de ser i et antal videoklip, og det registreres om de bruger en reciprok konstruktion.
Resultaterne viser at der relativt ofte bruges reciprokke konstruktioner i acazulcootomí i
sammenligning med andre sprog, og Stapput Knudsen foreslår at det er et udtryk for et mere
generelt kendetegn ved acazulcootomí, nemlig en tendens til at fokusere på relationshelheder
snarere end relationens enkeltindivider.
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