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Forskning:
• Ordenes Magt og Magi

• Sproglige Verdensbilleder

• Diskurs, Kultur og Samfund



Ordenes magt og magi



– DØR 
– ER DØD 
– DØDEN



DØDENS MEST 
POPUPLÆRE 

NABO-ORD

Død og ødelæggelse

Død og opstandelse



DØDENS 
DRAMATISKE 
GRAMMATIK

• DØ AF SULT

• DØ AF GRIN

• DØ AF SKRÆK

• DØ AF TØRST

• DØ AF KEDSOMHED

• DØDLÆKKER

• DØDGODT

• DØDTRÆT

• DØDIRRITERENDE

• DØDHAMRENDE 
ÆRGERLIGT



Udblik: At leve og dø i 
verdens sprog



Udblik: Kroppen 
og …. i verdens 
sprog



Ekskurs: 
“Sproglig
relativitet”



Farvebegreber i sprog
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Dansk vs. 
Russisk



Dansk vs. 
vietnamesisk



MUS OG ROTTER

• Dansk mus vs. rotte

• Japansk nezumi
‘mus/rotte’

• Malaysisk tikus
‘mus/rotte’
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Eufemisme, 
Tabu og 
Metafor
Tre sprogkulturelle mekanismer



EUFEMISMER 



NY-EUFEMISMER
I DANSK



Dødseufemismer

• sov ind

• sov stille ind

• er gået bort

• er ikke hos os længere

• har stillet træskoene

• en terminal episode

• livet synger på sidste vers

• tog afsked med livet

• blev taget fra os

• blev revet bort

• har fået fred

• er kommet hjem

• er kommet frem



Tre sproglige spor

Klarsprog: hun døde i går aftes

Eufemisme: hun gik bort i går aftes

Dysfemisme: hun krassede af i går aftes



EUFEMISMENS 
FUNKTIONER

• At beskytte følelsesmæssigt

• At skabe afstand - fx via humor

• At skabe sammenhold

• At promovere

• At mystificere

• At bureaukratisere



Eufemismer

Eksempler fra engelsk:

• A substantive negative patient care outcome

• A diagnostic misadventure of the highest 
magnitude



TABU





Namele-grene som tabu-tegn



METAFOR



AT DØ ER 
AT SOVE

Sove ind

Sove stille ind

Lukke sine øjne

Døden er jo kun et blund, som vi 
fra søvnen kende 



DØDEN ER 
EN VEJ

den vej skal vi jo alle

til døden os skiller

en udvej



DØDEN, PERSONIFICERET
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“Organer” i
Samfundsdiskurser



En professional/faglig sproglig ramme

transplantation

afstødning

læsion

dysfunktion

patologier

ultralyd



Den transaktionelle
sproglige ramme for 
ordet “organ”

• “Gave-givning”

• donation

• donor

• modtager

Donation:

”større (penge)gave til et bestemt 
formål”



“Handel” som
sproglig ramme

• Et marked for 
organer

• Salg af organer



Ordet
“donor” i
kropslig
sammen-
hæng

Blod- Sæd-

Æg- Organ-



Organdonations 
nabo-ord

Valg, stilling, ja, nej

Fravælge, afvise

Diskutere, drøfte, debat

Pårørende, familie, befolkning

Kampagne (for), indsats

Center



Hjernedøds-diskurser

• Actionfilm, action, underholdning, zombier

• Idioter, tumpe, tåbe, bølle, kælling, psykopat

• Kvæg, gås, får, abe

• Motorcyklist

• Brøndby, tackling

• Patient, donor



Mellem hverdagssprog
og fagsprog

• Stress og stress

• Angst og angst

• Deprimeret og deprimeret

• Psykopat og psykopat

• Hjernedød og hjernedød
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At tale om døden, livet, 
kroppen og “sjælen”



Ordenes magt og magi


