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Abstract

Say Please?

A Cross-Lingual Analysis of Requests in English Produced by Native Danish and 

Spanish Speakers, Focusing on Politeness and Cultural Values

“The limits of my language mean the limits of my world”

This statement from Ludwig Wittgenstein made in 1922 finds new relevance in our globalised 

world where the limits of our world seem to transcend the limits of our language. Information 

crosses borders in the same time as it crosses the lips, and the need to communicate grows by 

the minute. Successful intercultural communication is often linked to the idea of Global English 

being the language of globalisation, a language stripped of cultural influence, serving as a neutral 

means of communication for all people in all countries.

This thesis questions a quintessential aspect of the phenomenon ‘Global English’, namely if it is 

possible for a language to exist without cultural values. Based on a cultural relativistic perspective, 

the thesis analyses the speech acts produced in English by a group of Spanish and Danish people. 

It investigates how these groups produce speech acts in English, and how linguistic, cultural and 

interpersonal factors affect their speech. The hypothesis is that the Danish and Spanish mother 

tongues are reflected in the English spoken by the two groups.

Given the fact that the empirical data are collected using a qualitative method, several factors are 

considered in terms of validity, reliability and transferability. A substantial part of the thesis is 

devoted to methodology, discussing the various methods to investigate how non-native speakers 

perceive and produce English. Having considered and tested a selection of methods, the final 

method is a closed role play consisting of 16 scenarios designed to produce eight subcategories of 

requests developed from logical modality.



Abstract

The linguistic philosophical foundation for the thesis is formed by the theories of linguistic su-

pertypes, which maintain that languages fall into three main categories, i.e. reality-, speaker- and 

hearer-oriented languages, and that these determine the mentality of a given language and thus its 

perspective on the world. The theoretical part of the thesis discusses the central aspects of speech 

act realisations, focusing on the division of speech acts into different types, the importance of the 

interpersonal relationship between hearer and speaker, and the notion of face and politeness as 

understood by Brown and Levinson. By contrasting these universalistic perceptions with cultural 

values of the Danish and Spanish society, the thesis concludes its theoretical discussion with a 

redefinition of positive and negative face and politeness.

The data analysis was conducted according to a coding scheme based on the speaker’s logical line 

of thought. The results of the analysis showed significant differences in the linguistic realisations 

of speech acts in English by the two participant groups. The Danish group displayed a heavy 

tendency to address the negative face of the hearer by constantly justifying or explaining their 

speech acts. This is most likely a result of the Danish conception of politeness and face that is 

intrinsically linked to the freedom from imposition, and the want that personal space is respected. 

In contrast, the Spanish group was highly inclined to address the hearer’s positive face by em-

phasising the relationship between the speaker and the hearer. This is most likely a result of the 

Spanish conception of politeness and face that values closeness and solidarity. When comparing 

the results to the linguistic supertypes of Danish and Spanish, respectively, it becomes clear that 

the mentality suggested by the linguistic supertype is not only reflected in its grammar, but in all 

levels of language, including politeness.

The thesis concludes that ‘Global English’ as a language free of cultural influences is an illusion 

because language and culture cannot be separated. The thesis claims that the mother tongue of a 

given speech community is indeed reflected in the ‘Global English’ spoken by its members.
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IndlednIng1  

 Introduktion 1.1 

At vi lever i en globaliseret verden hersker der vist ingen tvivl om. Vi bombarderes dagligt med 

nyheder fra selv de fjerneste egne af verden. Digitale medier som Youtube, Facebook, Twitter og 

Google (for blot at nævne et par stykker) gør det ligeså hurtigt og nemt at komme i kontakt med 

Hr. Shamdasani i Indien som Hr. Sørensen, vores nabo. Danske firmaer stilles til ansvar for deres 

opførsel i alle afkroge af verden, og en tegning i en dansk avis udløser massedemonstrationer i 

Mellemøsten. Verden er forbundet, vi er forbundet, vores behov for at kommunikere på tværs af 

grænser er større end nogensinde. Globaliseringen er en kendsgerning, og hvis vi vil overleve som 

samfund må vi tage del i den. Og så skal vi tale engelsk. For engelsk er globaliseringens sprog – det 

er hele verdens sprog. 

Der stilles ikke spørgsmål ved at det netop er engelsk der er vores verdenssprog. Vi tager det 

bare som en naturlig følge af globaliseringen. Men det virker knap så naturligt når man tager i 

betragtning at over halvdelen af jordens befolkning ikke kan engelsk. At der på verdensplan er 

flere personer der taler kinesisk, urdu og spansk end engelsk. At det langtfra er engelsk der tales af 

flest i Europa – det er nemlig tysk. Der er ingen tvivl om at vi har et stigende behov for at kom-

munikere med hinanden internationalt, men vi burde spørge os selv om engelsk alene altid er det 

bedste kommunikationsmiddel. Der stilles sjældent spørgsmål ved om vores stigende behov for 

at kommunikere bedst lykkes (eller overhovedet er muligt) gennem et fælles sprog, eller om vi 

hellere skal acceptere og prise sproglig mangfoldighed. 

Tendensen i Danmark er at vi alle sammen blot skal lære engelsk på modersmålsniveau, og så vil vi 

kunne begå os i alle internationale sammenhænge. Problemet ved blot at dygtiggøre befolkningen 

i engelsk er at vi står tilbage med et samfund der formår at tale, læse og skrive engelsk på et højt 

niveau og som kommunikerer fremragende på engelsk med andre fra samme eller lignende kultu-
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rer, men som ikke nødvendigvis besidder de interkulturelle kompetencer der er nødvendige for at 

kommunikere vellykket med fundamentalt anderledes kulturer. Vi bør måske først og fremmest 

spørge os selv hvad sprog egentlig er for en størrelse. Er det blot et neutralt kommunikationsmid-

del, eller er det nærmere en afspejling af hele vores måde at tænke på, af hele vores kultur?  

  

Og hvad betyder det egentlig at engelsk er et verdenssprog? Betyder det at når en dansker taler en-

gelsk med en spanier, så taler de begge præcis det samme sprog der bygger på de samme kulturelle 

værdier? Det umiddelbare svar vil være nej. Men hvad taler de så? Nogle vil hævde at engelsk som 

verdenssprog helt er renset for kultur, og at det blot er et neutralt middel til kommunikation, en 

objektiv afspejling af virkeligheden. Hvis dette er sandt, kan man ikke lade være med at undre sig 

over hvorfor der så opstår så mange misforståelser. Hvorfor Anders Fogh mente at han klart og 

tydeligt havde sagt undskyld for de famøse avistegninger, mens de arabiske lande insisterede på 

det modsatte. Sådanne misforståelser tilskriver vi gladeligt kulturelle faktorer, men tænker ikke 

videre over om det kunne skyldes sproglig miskommunikation, eller om de to ting i virkeligheden 

er uløseligt forbundet.

De fleste kan jo nok være enige i at der en sammenhæng mellem sprog og kultur. Derfor er det 

også utopi at tro at engelsk som verdenssprog blot er et kommunikationsmiddel der helt gnid-

ningsløst og uproblematisk kan formidle alle budskaber frit mellem forskellige kulturer. Hvis 

engelsk som verdenssprog ikke længere hænger sammen med en anglo-amerikansk kultur, hvil-

ken eller rettere hvilke kulturer hænger det så sammen med? For det betyder jo ikke at det er 

kulturneutralt. Det nærliggende svar vil være at vi, når vi taler engelsk, gør det ud fra vores egen 
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kultur og modersmål. Hvis dette er tilfældet vil vi tale engelsk med vores modersmåls stemme. 

Det betyder i sidste ende at vi ikke taler et fælles standardiseret engelsk, men derimod alle mulige 

forskellige former for engelsk afhængig af hvilket modersmål vi har.  

Formål og problemformulering1.2 

Formålet med denne afhandling er at undersøge hvordan danskere og spaniere taler engelsk, om 

deres respektive modersmål afspejles i deres engelske. Vores hypotese er at to personer med to for-

skellige modersmål fra to forskellige kulturer ikke kan siges at tale ét fælles sprog, nemlig engelsk, 

men at de derimod vil tale to forskellige former for engelsk, at de med andre ord taler engelsk 

med deres modersmåls stemme. 

Vi vil derfor arbejde ud fra en problemformulering der lyder som følger:

Afspejler spaniere og danskeres modersmål sig i deres 
brug af det engelske sprog og i så fald hvordan?

Hvilke(n) metode(r) kan teste dette?•	

Hvilke faktorer bør der tages særlige hensyn til i forbindelse med metode?•	

Hvordan producerer en mindre gruppe spaniere og danskere 
(ca. 15 fra hver) sproghandlinger på engelsk?

Hvilken påvirkning har sproglige faktorer?•	

Hvilken påvirkning har kulturelle værdier?•	

Hvilken påvirkning har den interpersonelle rela-•	
tion mellem afsender og modtager?
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Læsevejledning1.3 

Afhandlingen er inddelt i fem overordnede dele. Første del redegør for det videnskabsteoretiske 

udgangspunkt der ligger til grund for afhandlingen og som er med til at afgrænse den. Anden del 

beskæftiger sig med metode og indeholder en beskrivelse og diskussion af vores metodeudvikling, 

valg af dataindsamlingsmetode og vores metode i praksis. Tredje del er en diskussion af de teorier 

der danner grundlag for udviklingen af analyseredskaber og for vores analyse. Analyseredskaber 

og fremgangsmåde for analysen beskrives ligeledes i denne del. I fjerde del præsenterer vi vores 

resultater, og femte del består af konklusion og perspektivering.
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VIdensKABsteoretIsK UdgAngsPUnKt2  

I det følgende afsnit vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske udgangspunkt for at belyse den 

forforståelse der ligger til grund for afhandlingen. Vi vil forsøge at beskrive hvordan vi opfatter 

verden med særligt fokus på kultur og sprog. Dernæst vil vi forklare hvordan vi på baggrund af 

denne forforståelse vil studere særlige fænomener i verden inden for lingvistikken.

Det konstruerede verdensbillede2.1 

Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt er baseret på en socialkonstruktivistisk tankegang. Vi 

mener at menneskets verdensbillede kontinuerligt dannes, styrkes, fastholdes og ændres gennem 

social interaktion (Allen, 2005, 35). Med verdensbillede skal forstås alle vores opfattelser af vir-

keligheden, også de opfattelser som vi normalt anser for absolutte og universelle såsom f.eks. 

normer, regler, moral og etik. At vores verdensbillede er betinget af social interaktion med vores 

omgivelser betyder at det samfund vi indgår i med alle dets sociale systemer og institutioner vil 

være med til at skabe vores verdensbillede, ligesom vi er med til at skabe samfundet. Forskellige 

samfund vil således skabe forskellige verdensbilleder, ligesom forskellige verdensbilleder vil være 

med til at skabe forskellige samfund.

Social interaktion er i høj grad en sproglig interaktion. Sproget er vores primære redskab til at 

interagere med vores omgivelser. Men sproget er ikke blot et neutralt middel til afspejling af vir-

keligheden. Sproget indeholder subjektive fortolkninger af virkeligheden, og der kan derfor ikke 

siges at eksistere en neutral virkelighedsopfattelse. Fortolkninger konstrueres ud fra sproget og 

vores verdensbillede der således giver mening til verden. Sproget har med andre ord ”… en aktiv, 

konstituerende rolle i erkendelsesprocessen” (Stormhøj, 2006, 16). Det betyder at der ikke eksisterer 

absolutte sandheder. Når vi beskriver noget gennem sproget, vil vi ikke kunne undgå at tillægge 
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det subjektive karakteristika. En given ting har altså kun den mening som det kulturelt og histo-

risk tillægges gennem sproget (Stormhøj, 2006, 16-17). 

 
Kultur som socialt konstrukt2.2 

Som konsekvens af denne tankegang mener vi at kultur ligeledes er et socialt konstrukt fordi en 

given kulturs værdier, etik, moral osv. netop er subjektive fortolkninger af virkeligheden der ska-

bes gennem interaktion mellem medlemmer af en given kultur. Når man skal studere fænomener 

i en kultur, bør man gøre det ud fra kulturens egne forudsætninger. Kulturelle fænomener bør 

studeres i og ud fra den kontekst hvori de optræder og skabes fordi de kun giver mening inden 

for en sådan. Det samme gør sig gældende for sproglige fænomener. Ligesom sproget er med til at 

skabe kulturen, er de kulturelle værdier også indlejret i sproget, og det giver derfor ikke mening 

at studere dem separat. 

Den evige jagt på universaler 2.3 

I kontrast til den mere kulturrelativistiske tankegang som vi netop har beskrevet, står etnocentris-

men som har en tilgang til andre kulturer baseret på sit eget kulturelle værdigrundlag. Inden for 

lingvistikken ses en sådan tilgang i en vidtrækkende tendens til at fokusere på sproglige univer-

saler1 der er baseret på et engelsksproget fundament. Store dele af den moderne lingvistik bygger 

på den grundopfattelse at der eksisterer en slags universel grammatik som er grundlaget for alle 

sprog (Evans & Levinson, 2009). Der skulle således eksistere en basisstruktur der er ens for alle 

sprog, dvs. at alle sprog skulle have samme grundlæggende indhold. Denne basisstruktur er i 

overvejende grad udarbejdet af amerikanske og engelske sprogforskeres studier af sprog, herunder 

det engelske. Observerede forskelle i sprog forklares med at hvert enkelt sprog har en overflade-

struktur, dvs. forskellige udtryksmuligheder, der kan variere fra basisstrukturen (Durst-Andersen, 

2009a). Ifølge denne opfattelse skulle alle sprog have samme grammatiske kategorier også selvom 

1 Sproglige elementer der anses for universelle.
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de ikke udtrykkes i overfladestrukturen (Durst-Andersen, 2006; 2009a). Idéen om universaler 

begrænser sig ikke kun til grammatikken, men gennemsyrer store dele af lingvistikken der på den 

måde kommer til at undersøge og beskrive alle sprog ud fra et engelsksproget fundament.

I modsætning til en sådan opfattelse mener vi at forskelle i sprogs udtryk er et tegn på at der også 

er forskel i selve sprogets indhold. Fordi vi ikke mener at der findes sådanne sproglige universa-

ler, bliver det naturlige fokus for vores afhandling derfor at undersøge forskelle frem for at søge 

efter ligheder eller universaler. Hermed dog ikke være sagt at der ikke eksisterer noget universelt 

i relation til sprog. Det at vi besidder evnen til at beherske sprog mener vi er universelt. Vi fødes 

alle med kognitive evner, såvel fysiske som psykiske, som gør os i stand til at bearbejde og lagre de 

indtryk vi modtager og gør os i stand til at producere nye udtryk (Durst-Andersen, 1995; 2009a; 

2009b). Disse medfødte kognitive evner kan beskrives som en mental maskine der producerer de 

værktøjer vi har brug for for at kunne beherske vores modersmåls indhold og udtryk. Evans og 

Levinson (2009) udtrykker det således: 

 ”… a machine tool, capable of manufacturing special tools for special jobs. The wider the  

 variety of tools that can be made, the more powerful the underlying mechanisms have to be.  

 Culture provides the impetus for new tools of many different kinds…” (Evans & Levinson,  

 2009).  

Evans og Levinson (2009) nævner kultur som værende drivkraft for en sådan maskine. Vi mener 

at drivkraften må være både sprog og kultur da de to hænger uløseligt sammen.

Lad os nu sige at vores kognitive evner er en sådan maskine som alle mennesker besidder. Maskinen 

producerer netop de værktøjer der skal bruges for at beherske det enkelte sprog. Fordi vi har 

forskellige sprog, producerer maskinen forskellige værktøjer, og vi ender derfor med forskellige 

samlinger af værktøjer eller værktøjskasser. Denne værktøjskasse kunne vi også kalde mentalitet. 
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Mentaliteten omfatter et individs eller en befolkningsgruppes samlede grundholdninger, normer, 

moralopfattelser, værdier og lign. (Den Danske Ordbog, n.d.). Det vil sige de særegne træk der 

deles af en befolkningsgruppe med samme sprog og kultur, og som både adskiller dem fra andre 

og samtidigt er med til at samle dem som en gruppe. Derudover dækker mentalitet også over det 

vi tidligere omtalte som vores verdensbillede, dvs. den særegne måde hvorpå vi koder, afkoder, 

opdeler og lagrer information om verden omkring os. Da sproget er vores primære middel til at 

kode, afkode, opdele og lagre information om verden, vil vores mentalitet styres af vores sprog el-

ler nærmere vores modersmål (Durst-Andersen, 2009a). Det betyder også at fordi medlemmerne 

af et givent sprogsamfund har samme modersmål, vil de have samme mentalitet. Mentalitet og 

sprog er således uløseligt forbundet, de er to sider af samme sag. For at vende tilbage til værktøjs-

kassen, betyder det at vi må udvikle nye værktøjer for at kunne tale et nyt fremmedsprog. Vi kan 

ikke udvikle en ny værktøjskasse, vi kan kun bygge oven på den vi allerede har, vores modersmåls-

kasse. Derfor kan vi heller aldrig helt fralægge os vores egen mentalitet, men vi kan udbygge den 

og være bevidste om hvad den indeholder. 

For vores afhandling betyder det at vi vil søge at udføre vores analyse og behandle vores resultater 

ud fra den forståelse vi har af hhv. den danske og spanske mentalitet. Vi vil altså søge at foretage 

vores undersøgelse ud fra den kulturelle kontekst den indgår i. Vi er bevidste om at vi ikke selv 

kan fralægge os vores danske mentalitet helt, men vi kan (og vil) søge at være bevidste om den og, 

i så vidt omfang det er muligt, begrænse dens indflydelse. 

Formål, funktion og form2.4 

Vores lingvistiske tilgang er funktionalistisk fordi vi mener at sprogets opbygning og form skal 

forstås ud fra dets funktion. Vi forstår dog sprogets funktion på en særlig måde, nemlig som dets 

formål.  Dette kan illustreres gennem eksemplet ”Vil du være sød at lukke døren?”. Sprogets formål 

er her afsenders bagvedliggende hensigt med ytringen, at få modtager til at lukke døren. Formen 

er den sproglige realisering af formålet, selve den sproglige ytring. At en afsender vælger en gi-
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ven form er ikke tilfældigt. Det skyldes nemlig at formen dækker over et helt specifikt formål. I 

nævnte eksempel er formålet ikke alene at få modtager til at lukke døren, men også at udtrykke 

høflighed for at opnå modtagers samarbejdsvillighed gennem konstruktionen: ”vil du være sød”. 

Bag ethvert udtryk er der således et helt særligt indhold der er betinget af den kontekst ytringen 

indgår i. Det betyder at forskelle i udtryk, om end de er små, kan være tegn på (store) forskelle i 

indhold. 

Afsender som pragmatisk fokus2.5 

Vi arbejder inden for den lingvistiske disciplin pragmatik fordi vi mener at sproget bør studeres 

ud fra den kontekst det indgår i. Vi søger derfor at forstå sproget ud fra dets anvendelse i kommu-

nikationssituationer. Vi inddrager også ikke-sproglige faktorer såsom relationen mellem afsender 

og modtager fordi vi mener at sådanne faktorer påvirker såvel sprogets funktion som dets form.

Traditionelt set beskæftiger pragmatikken sig med modtagers afkodning af ytringer og dermed 

den påvirkning en ytring har på modtager (Den Store Danske Encyklopædi, n.d.). Vores fokus 

er derimod afsenders kodning af ytringer dvs. det der ligger forud for ytringen, nemlig afsenders 

tankerække. Vi vil søge at klarlægge tankerne bag afsenders ytring, dvs. dele af afsenders kognitive 

proces, ud fra de sproglige realiseringer.

Afrunding2.6 

Vores mentalitet bevirker at vi opfatter og giver mening til verden på en særlig måde hvilket bety-

der at vores virkelighed er og altid vil være vores subjektive fortolkning. Det samme gør sig gæl-

dende for vores afhandling. Vi har en særlig forforståelse skabt af vores specifikke baggrund som 

vi ikke kan fralægge os. Dette er ikke nødvendigvis negativt, men for at kunne beskrive verden må 

man forsøge at være sig bevidst om sin egen forforståelse og søge at mindske dens uhensigtsmæs-

sige indflydelse. For at højne forståelsen af baggrunden for vores fortolkninger, og dermed øge 

gennemsigtigheden af vores undersøgelse og resultater, har vi her forsøgt at gøre rede for vores 

forforståelse og vores udgangspunkt.
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Metode3  

I dette afsnit vil vi redegøre for vores valg, udvikling og anvendelse af metode. Eftersom vi arbej-

der ud fra et socialkonstruktivistisk synspunkt, mener vi ikke at der findes absolutte sandheder, 

men derimod kun subjektive fortolkninger af virkeligheden. Vi vil derfor først definere begreber-

ne validitet, reliabilitet og generaliserbarhed som vi forstår og anvender dem. Dernæst vil vi be-

skrive vores metodeudvikling og dens betydning for vores endelige metodevalg. Vi vil derudover 

diskutere ulemper og fordele ved forskellige dataindsamlingsmetoder som har dannet grundlag 

for vores metodevalg. Sidst vil vi i detaljer beskrive vores metode for at sikre gennemsigtighed og 

troværdighed.

Vi arbejder ud fra en kvalitativ metode fordi en sådan kan bruges til at be- eller afkræfte en hypo-

tese, ligesom det er at foretrække ved undersøgelser af relativt ukendte fænomener som vores un-

dersøgelsesgenstand må høre under (Beckmann, Rasmussen & Østergaard, 2006, 93-95; Rook, 

Shamdasani & Stewart, 2007, 41).

Begrebsanvendelse 3.1 

Validitet3.1.1 

Hvorvidt man kan operere med et begreb som validitet i forbindelse med en kvalitativ undersø-

gelse eller om det er forbeholdt kvantitative undersøgelser er omdiskuteret. Vi mener at der er 

visse former for validitet som er anvendelige og uundværlige når man ønsker at sikre kvaliteten af 

en kvalitativ undersøgelse som vores.  

Vores forståelse af begrebet validitet er i overensstemmelse med Trochims (2006) definition af 

construct validity der lyder: ”an assessment of how well you translated your ideas or theories into ac-

tual programs or measures” og Kvales (2005) definition af gyldighed som er: ”hvorvidt en undersø-
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gelse måler det, den har til hensigt at måle” (Kvale, 2005, 9; Trochim, 2006). Vi har yderligere ind-

draget Weir (2005) fordi han arbejder specifikt med sprogtestning. Weir mener at en sprogtests 

overordnede validitet afhænger af samspillet mellem dens interne validitet (theory-based validity) 

og dens eksterne validitet (context validity) (Weir, 2005, 85-118). Intern validitet dækker over 

at testens spørgsmål bør være udformet, så de aktiverer præcis de mentale processer man ønsker 

at teste (Weir, 2005, 85-118). Den eksterne validitet refererer til at testens spørgsmål bør tage 

udgangspunkt i den kontekst den indgår i, både testdeltagerens egen verden og det samfund den 

indgår i (Weir, 2005, 56-84). Kort sagt handler validitet for os om at definere en præcis undersø-

gelsesgenstand ud fra vores idéer og teorier, at sikre at den valgte metode indsamler de nødvendige 

og relevante data og at analyseværktøjerne kan benyttes på det empiriske materiale til at belyse 

undersøgelsens genstand. 

Generaliserbarhed3.1.2 

Vi arbejder med en kvalitativ metode hvilket betyder at den er tilpasset vores deltagere. Vores 

undersøgelse er deskriptiv fordi vores formål er at beskrive undersøgelsens genstand (Beckmann, 

Rasmussen & Østergaard, 2006, 93-94). Formålet er ikke at kunne generalisere til en hel be-

folkningsgruppe da vores testgruppe er forholdsvis lille og ikke repræsentativ for et helt sprog-

samfund, men derimod at nå frem til nogle resultater der kan give en indikation af forskelle og 

ligheder mellem spaniere og danskeres engelsk, og som kan benyttes som udgangspunkt for mere 

omfattende undersøgelser. 

 
Reliabilitet3.1.3 

Ifølge Beckmann, Rasmussen og Østergaard (2006, 133) er begrebet reliabilitet mindre relevant 

i forbindelse med kvalitative metoder da begrebet handler om hvorvidt samme deltager vil svare 

det samme hver gang denne præsenteres for testen. Når man anvender kvalitative metoder, vil 

deltagerne oftest svare med lange og yderst komplekse sætninger hvorfor man ikke kan sige at 
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de svarer det samme. Der er dog et aspekt ved reliabilitet som ofte bruges til at vurdere kvalita-

tive undersøgelsers troværdighed, den såkaldte inter-coder reliability (Beckmann, Rasmussen & 

Østergaard, 2006, 134). Denne type reliabilitet handler om hvorvidt forskellige forskere vil nå 

frem til samme resultater ved kategoriseringen af data, kort sagt om kategoriseringen er pålidelig 

(Beckmann, Rasmussen & Østergaard, 2006, 134).  

I enhver undersøgelse er der mange trusler mod validiteten og reliabiliteten f.eks. i forbindelse 

med valg af deltagere, brug af pilottest, påvirkning fra instruktioner eller instruktør/observatør, 

selve svarsituationen mm. En forudsætning for en valid og troværdig undersøgelse er derfor at 

sikre undersøgelsens gennemsigtighed. På baggrund af dette vil vi i det følgende beskrive vores 

metodeudvikling, dens betydning for vores undersøgelse, samt den endelige metode i detaljer, 

herunder hvordan vi søger at kvalitetssikre vores undersøgelse. 

Metodeudvikling3.2 

Som beskrevet i vores problemformulering ønsker vi at undersøge om spaniere og danskeres 

modersmål afspejler sig i deres brug af det engelske sprog og i så fald hvordan. Spørgsmålet er 

hvilke metoder der kan teste dette, og hvad man skal være særligt opmærksom på i forbindelse 

med valg af sådanne metoder. Vi vil her beskrive de overvejelser der ligger til grund for vores 

metodeudvikling. 

Vi arbejder med en hypotese om at der er forskelle mellem danskere og spanieres forståelse af og 

sproglige realiseringer på engelsk. Faren ved at arbejde deduktivt ud fra en hypotese er at den kan 

blive styrende for processen og ikke mindst resultaterne således at man ikke er åben over for nye 

fænomener (Olsen, 2002, 68). At vi alligevel vælger en sådan tilgang er en konsekvens af vores 

videnskabsteoretiske udgangspunkt. Vi mener som nævnt at vi aldrig helt kan fralægge os vores 
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mentalitet og med den heller ikke vores teoretiske forforståelse. Men vi kan og vil forsøge at være 

bevidste om den så den ikke bliver styrende, men blot vejledende for processen. 

Som udgangspunkt ønskede vi at undersøge brugen af engelsk på tre niveauer: det leksikalsk-

semantiske niveau, sætningsniveau og det pragmatiske niveau. Dette ville vi gøre gennem tre 

typer tests med hvert sit specifikke formål: 

en associationstest til at undersøge den grundlæggende semanti-•	
ske forståelse af udvalgte engelske leksemer hos de to grupper 

en receptionstest til at undersøge forståel-•	
sen af en engelsk tekst hos de to grupper 

en produktionstest til at undersøge de to grup-•	
pers brug af sproghandlinger på engelsk

Vi endte dog med kun at undersøge det pragmatiske niveau gennem en produktionstest. I det 

følgende vil vi kort gennemgå associationstesten og receptionstesten med deres specifikke formål, 

vores overvejelser, samt årsagerne til at vi valgte kun at koncentrere os om produktionstesten.

Associationstest3.2.1 

Associationstesten skulle undersøge forskelle og ligheder i grundforståelsen af engelske leksemer, 

dvs. de associationer udvalgte engelske leksemer fremkalder hos hhv. danske og spanske sprogbru-

gere. Den teoretiske baggrund for associationstesten var Durst-Andersens opfattelse af ord (1992; 

2008) og Peirces tegnforståelse (1994) som førstnævnte er inspireret af. Vi ønskede at undersøge 

danske og spanske associationer for engelske leksemer med henblik på at belyse hvilke billede-

idé-par de givne leksemer skaber. Ifølge Durst-Andersen (1992, 51-53; 2009a) består alle ord af 

et billede-idé-par, hvoraf billedsiden er et prototypisk billede af det objekt som ordet benævner, 

mens idésiden er den tilsvarende prototypiske beskrivelse af objektet. 
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Ud fra resultaterne ville vi foretage en intern sammenligning mellem de danske og spanske as-

sociationer for at undersøge om der kunne siges at eksistere hhv. et sæt danske og et sæt spanske 

associationer for hvert engelsk leksem. Hvis dette var tilfældet, ville vi dernæst sammenligne de to 

sæt associationer for at undersøge ligheder og forskelle mellem de to gruppers semantiske grund-

forståelse af de engelske leksemer. På den måde ønskede vi at be- eller afkræfte vores hypotese om 

at der eksisterer modersmålsspecifikke grundopfattelser af de samme engelske leksemer.

Fravalg af associationstesten3.2.1.1 

At vi fravalgte associationstesten skyldtes primært validitetsproblemer såsom mangel på analyse-

værktøjer. Inden for lingvistikken er associationstests en anerkendt forskningsmetode til at teste 

fremmedsprogsniveau. En typisk associationstest og analyse består af et enkelt stimulusord med 

max. tre associationer som efterfølgende kategoriseres i hhv. syntagmatiske, paradigmatiske og 

klangassociationer (Albrechtsen, Haastrup & Henriksen, 2008). Vi ønskede ikke at teste delta-

gernes niveau i engelsk, men forventede alligevel at kunne benytte metoden. For at sikre validi-

teten betød det dog at vi måtte ændre testens udformning og udvikle vore egne kategorier med 

baggrund i eget teorisæt2. Der var dog for store usikkerheder forbundet med dette i forhold til 

validitet og reliabilitet. Som konsekvens heraf valgte vi at fravælge denne test.

Receptionstest3.2.2 

Det oprindelige formål med en receptionstest var at undersøge forskelle i opfattelsen af en en-

gelsk tekst hos hhv. danske og spanske sprogbrugere. Ved at fravælge associationstesten havde vi 

også fravalgt at undersøge det leksikalsk-semantiske niveau. Vi ændrede derfor receptionstestens 

formål således at den skulle undersøge forståelsen af sætningers syntaks med mulighed for også at 

undersøge forståelsen af enkelte leksemer indeholdt i sætningerne. Vi ville således stadig under-

søge brugen af engelsk på det leksikalsk-semantiske niveau, sætningsniveau og det pragmatiske 

niveau.

2 Jf. Lars Stenius Stæhr, lektor ved KU og forsker inden for parallelsproglighed.
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Receptionstestens teoretiske udgangspunkt var Durst-Andersens teorier om grammatikkens rolle 

i afkodning af ytringer samt sprogtypologiske teorier om exo- og endocentriske sprog der bl.a. 

har været grundlag for en receptionstest af en EU-tekst (Durst-Andersen 2007; 2008; Korzen & 

Lundquist, 2003).

Fravalg af receptionstesten3.2.2.1 

Indledningsvis forventede vi at kunne skabe analyseværktøjer ud fra brugen og forståelsen af 

forskellige grammatiske kategorier og syntaks i spansk og dansk. Et validitetskrav var naturligvis 

at de udvalgte sætninger skulle indeholde præcis de sproglige elementer som vi ønskede at under-

søge. Derudover skulle vi sikre os at de uddybende spørgsmål, vi ville stille testdeltagerne for at 

afklare deres forståelse af sætningerne, var formuleret på en sådan måde at de rent faktisk afdæk-

kede deltagernes forståelse af de enkelte kategorier brugt på engelsk. 

Valg af sætninger viste flere problematiske aspekter. Validitetsmæssigt ville det optimale være 

at udvælge sætninger fra virkelige, nutidige tekster på engelsk da den eksterne validitet derved 

sikredes. Det ville imidlertid kræve enorme mængder tid at finde en engelsk tekst der indeholdt 

de relevante elementer. Dertil kom yderligere spørgsmål omkring hvor teksten skulle findes, om 

forfatterne skulle være personer med engelsk som modersmål eller som fremmedsprog, eller om 

vi selv kunne konstruere sætningerne. Vores begrænsede resurser taget i betragtning ville sidst-

nævnte være vores eneste reelle mulighed. Dog fandt vi at det kunne indebære en stor risiko for 

at vi ville blive subjektive i udformningen og på den måde kompromittere validiteten. Årsagerne 

til at vi fravalgte receptionstesten var således en kombination af de validitetsmæssige udfordringer 

og pragmatiske hensyn.
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Afrunding af metodeudvikling3.2.3 

Det betød at vi udelukkende koncentrerede os om produktionstesten, dog velvidende at vores 

undersøgelsesgenstand som konsekvens heraf indskrænkedes til ét niveau i det engelske sprog, 

nemlig det pragmatiske niveau. Om end vi ville foretrække at undersøge flere niveauer, mener vi 

at det pragmatiske niveau er det mest interessante i forhold til engelsk som kommunikationssprog 

på tværs af kulturer fordi pragmatikken netop beskæftiger sig med sproget i brug. 

Diskussion af dataindsamlingsmetoder3.3 

Vi stod således tilbage med en produktionstest der havde til formål at undersøge hvordan hhv. 

danskere og spaniere producerer sproghandlinger på engelsk. Vi valgte at fokusere på sproghand-

lingstypen opfordring3. Der findes flere forskellige metoder til dataindsamling af sproghandlin-

ger, hver med deres fordele og ulemper. Vi vil i det følgende kort beskrive nogle af disse metoder 

for til sidst at redegøre for vores valg af dataindsamlingsmetode. 

Etnografisk observation3.3.1 

Etnografisk observation består i at indsamle naturligt opstået data. Fordelene ved observation er 

at det giver mulighed for at undersøge hvordan og i hvilke situationer sproghandlinger opstår 

og bruges af sprogbrugere i naturlige omgivelser (Jones, Marmor & Wolfson, 1989, 174-194; 

Mitchell & Rintell, 1989, 250). En af ulemperne ved denne metode er at den er yderst tidskræ-

vende fordi de ønskede sproghandlinger opstår som en naturlig del af kommunikationen, og 

man derfor ikke kan sikre sig at det vil ske under selve observationen. Det er heller ikke muligt at 

kontrollere relationen mellem afsender og modtager, og derfor kan man ikke sikre at de samme 

situationer vil opstå mere end én gang under en observation (Beebe & Cummings, 1996, 67; 

Gass & Houck, 1996, 45-46; Mitchell & Rintell, 1989, 250). 

3   Se afsnit 4.2.2 Sproghandlingstyper for en uddybende diskussion og forklaring.
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Rollespil3.3.2 

Rollespil er en semi-etnografisk metode fordi deltagerne påtager sig roller, men dog samtidig age-

rer som de selv ville have gjort i en sådan situation i virkeligheden (Cohen, 1996, 24). Metoden 

består i at deltageren gennem en mundtlig eller skriftlig beskrivelse placeres i situationer der 

menes at fremprovokere de ønskede sproghandlinger. Dernæst følger en dialog mellem instruk-

tøren og deltageren bestående af én tur (lukkede rollespil) eller flere ture (åbne rollespil) (Gass & 

Houck, 1996, 47-57; Cohen, 1996, 25). På den måde er rollespil en mere struktureret metode 

der er mindre tidskrævende fordi sandsynligheden for at den ønskede sproghandling produceres 

er langt større. Selvom deltagernes svar er fremprovokerede af en forestillet situation, kan de 

stadig ses som en indikation på naturlig tale, dog uden at man kan vide i hvor høj grad sprog-

handlingen afspejler deltagernes naturlige sprogbrug (Gass & Houck, 1996, 47-48; Mitchell & 

Rintell, 1989, 250-251, 269-270). 

Åbne vs. lukkede rollespil3.3.2.1 

Fordelen ved at benytte åbne rollespil er at sproghandlinger i naturlig tale oftest indgår i en læn-

gere dynamisk interaktion, og at det derfor også er mest naturligt at studere dem i en sådan kon-

tekst (Gass & Houck, 1996, 47-57). Ulemperne ved åbne rollespil er at der produceres en stor 

mængde data der kan variere meget i indhold fra deltager til deltager (Beebe & Cummings, 1996, 

66-67). Den dynamiske interaktion mellem deltager og instruktør betyder at der er større risiko 

for at instruktøren påvirker deltageren og dermed også sproghandlingerne. Det er heller ikke mu-

ligt at sikre ensartethed i instruktørens adfærd (Cohen, 1996, 30; Gass & Houck, 1996,47-57). 

Fordelen ved lukkede rollespil er at datamængden og -typen er mere håndterbar, samtidig med at 

påvirkningen fra instruktøren er mindre. Ulempen er at deltagerne begrænses i deres svar, og det 

kan betyde at svarene adskiller sig fra naturlig tale (Gass & Houck, 1996, 47)
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Deltagerrefleksioner3.3.3 

Med deltagerrefleksioner skal forstås en række metoder der alle indsamler data bestående af del-

tagernes forklaringer omkring de valg de har truffet i forbindelse med deres sproghandlinger, som 

f.eks. hvordan de opfatter situationen og dens aktører (Cohen, 1996, 26). Deltagerrefleksioner 

skal således benyttes i kombination med andre metoder (Cohen, 1996, 26). 

Skriftlig udfyldningsopgave3.3.4 

En skriftlig udfyldningsopgave (completion task) består i en skriftlig scenariebeskrivelse der læg-

ger op til en særlig type sproghandling som produceres skriftligt af deltageren. Der kan enten 

være tale om en åben udfyldningsopgave hvor modtagers respons ikke er angivet, og hvor der er 

ubegrænset plads til rådighed, eller en lukket som f.eks. en discourse completion test (DCT), hvor 

deltagerens svar er begrænset til en enkelt tur, og modtagers respons på forhånd fremgår (Cohen, 

1996, 25).

Metoden er især effektiv til at indsamle en større mængde data inden for kort tid. Fordi scenari-

erne er de samme for alle deltagere, giver en skriftlig DCT bedre mulighed for at sammenligne 

forskellige deltageres svar. Derudover er det muligt at inkorporere forskellige sociale faktorer 

for derefter at kunne undersøge deres påvirkning på sproghandlingerne (Gass & Houck, 1996, 

46-47, Jones, Marmor & Wolfson, 1989, 184).

En DCT har den fordel at der ikke er en instruktør, og dermed heller ikke direkte påvirkning fra 

denne. Deltageren vil sandsynligvis blive påvirket af de skriftlige scenariebeskrivelser, men be-

skrivelserne er ens for alle deltagere, modsat påvirkning fra en fysisk instruktør som uundgåeligt 

vil variere. En yderligere fordel er at svarets forventede længde på forhånd er angivet gennem 

den plads der stilles til rådighed, og at datamængden derved bliver mere overskuelig (Beebe & 

Cummings, 1996, 68-80; Cohen, 1996, 25-26). 
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Nogle af disse fordele er dog også testens ulemper. Den skriftlige form bevirker at metoden ikke 

egner sig til at indsamle naturlige og spontane sproghandlinger, men derimod til at indsamle stan-

dardsproghandlinger (Beebe & Cummings, 1996, 80). Et yderligere tvivlsspørgsmål er om sce-

nariebeskrivelserne, der er korte og taget ud af deres naturlige kontekst, er sammenlignelige med 

virkelige interaktioner hvor langt flere faktorer vil være i spil (Gass & Houck, 1996, 46-47).

Triangulering3.3.5 

Som det fremgår, har hver metode sine ulemper og fordele, og der findes da heller ikke én metode 

der alene kan indsamle fyldestgørende data om sproghandlinger. Det ideelle er derfor at kombi-

nere flere metoder og herigennem ikke kun undersøge de producerede sproghandlinger, men også 

hvad der ligger til grund for disse (Beebe & Cummings, 1996, 81; Cohen, 1996, 23-25, 39). En 

mulig triangulering kunne være først at foretage etnografisk observation, opstille hypoteser ud 

fra resultaterne og afprøve disse gennem rollespil. Dernæst kunne man benytte en skriftlig DCT 

hvor man fokuserer på specifikke sproghandlingstyper og har mulighed for at operere med for-

skellige variabler for til sidst at underbygge resultaterne med yderligere etnografisk data (Cohen, 

1996, 23-24). En sådan triangulering ville dog kræve langt flere resurser end vi har til rådighed, 

og vi valgte derfor at benytte én enkelt metode.

Dataindsamlingsmetode 3.4 

Skriftlig Discourse Completion Test3.4.1 

Indledningsvis valgte vi at benytte en skriftlig DCT som vi udarbejdede med inspiration i projek-

tet Cross-Cultural Speech Act Realisation Project (CCSARP). Projektet benytter en skriftlig DCT til 

at undersøge sproghandlinger på forskellige sprog (Blum-Kulka, House & Kasper, 1989). Vores 

test bestod af i alt 22 kommunikationssituationer mellem to aktører. Hvert scenarie indeholdt en 

skriftlig scenariebeskrivelse der lagde op til en given sproghandlingstype, primært opfordringer, 

som skulle udfyldes skriftligt af testdeltageren. Modtagers respons fremgik på forhånd for at sikre 

forståelsen af den stillede opgave (Cohen, 1996, 25). Deltageren havde kun en tur til rådighed, og 
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længden var begrænset. Ulempen herved var at deltageren kunne føle sig forpligtet til at begrænse 

eller forlænge sit svar i forhold til den angivne plads, samt at svaret kunne blive styret af den på 

forhånd angivne respons. Derfor skulle den angivne respons kunne fungere som svar på forskel-

lige sproglige variationer af samme sproghandlingstype. Alle svar indebar at modtager imødekom 

sproghandlingen. 

Instruktioner og personlige oplysninger3.4.1.1 

Vi valgte at udarbejde et sæt skriftlige instruktioner som deltageren skulle læse inden påbegyndel-

se af testen for at sikre at de havde forstået den stillede opgave og dermed sikre validiteten (Weir, 

2005, 56-84). Den skriftlige form skulle sikre at alle deltagere fik præcis samme instruktioner. 

Instruktionerne forklarede kort hvad testen indeholdt (antal scenarier efterfulgt af dialog), og 

hvordan deltageren skulle udfylde testen. I instruktionerne afslørede vi ikke at vi testede hvor-

dan danskere og spaniere producerede sproghandlingen opfordring på engelsk, men blot at vi 

undersøgte kommunikation på engelsk. Årsagen til at vi benyttede såkaldte naive deltagere var at 

vi ønskede at sproghandlingerne skulle afspejle naturlig tale mest muligt, og at deltagerne derfor 

ikke skulle reflektere for meget over et passende svar (Cohen, 1996, 33). 

Et andet hovedformål med instruktionerne var at understrege at vi ikke testede deres niveau i 

engelsk, og at vi derfor ikke var interesserede i sproglig korrekthed, men derimod i indholdet af 

deres ytringer. Vi ønskede ikke at deltagerne skulle koncentrere sig for meget om den sproglige 

form, men blot svare så umiddelbart som muligt. Derudover ønskede vi at begrænse den virkning 

en skriftlig test kan have på en deltager, nemlig at de føler sig vurderet, og at det påvirker dem 

til at svare anderledes end de ville have gjort i en virkelig situationen. Vi bad også deltagerne om 

at udfylde et ark med personlige oplysninger fordi vi mente at individuelt afvigende svar måske 

skulle forklares ud fra personlige faktorer. Såvel instruktioner som personlige oplysninger var 
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forfattet på deltagernes respektive modersmål for at undgå misforståelser som følge af manglende 

sprogkundskaber.

Efter instruktionerne fulgte et eksempel på et scenarie for at illustrere præcis hvad deltagerne 

forventedes at gøre. For at undgå at deltagerne kopierede eksemplets svar til andre scenarier eller 

at de fik en opfattelse af at der eksisterede et facit som de blev bedømt ud fra, bestod eksemplet 

af sproghandlingstypen undskyldning i stedet for opfordring. 

 Scenarier3.4.1.2 

Vores test bestod af i alt 22 scenarier hvoraf kun 16 skulle være genstand for analysen. Disse 16 

blev uarbejdet på baggrund af Durst-Andersens otte imperativrammer4. Vi valgte dette antal 

scenarier af to årsager: 1) vi ønskede et tilstrækkeligt antal scenarier som grundlag for vores un-

dersøgelse, og 2) vi ønskede at operere med sociale variabler. Vi inkluderede de to variabler social 

distance og dominans5 hvorved der for hver imperativramme eksisterede to scenarier der vari-

erede ift. den sociale relation mellem de to kommunikationsdeltagere. De yderligere seks scena-

rier skulle alle frembringe sproghandlingstypen undskyldning. Vi inkluderede disse for at variere 

scenarierne så deltagerne ikke blev bevidste om hvad de forventedes at gøre, nemlig at producere 

sproghandlingstypen opfordring, hvilket ville kunne påvirke deres svar.

Validitet3.4.1.3 

For at sikre validiteten udarbejdede vi scenarier som var relevante for deltagerne (Olsen, 2002; 

Weir, 2005, 56-84). I CCSARP var scenariebeskrivelserne formuleret i 3.person (Blum-Kulka, 

House & Kasper, 1989b, 14-15). Vi valgte dog 2.person fordi vi mente at vi ved sprogligt at hen-

vende os direkte til deltageren gjorde det lettere for dem at leve sig ind i situationen og dermed 

styrkede validiteten (Weir, 2005, 56-84). Konsekvensen var at deltagerne ikke forventedes at 

spille en anden rolle end sig selv i kommunikationssituationen. 

4  Se afsnit 4.2.3 Imperativrammer som sproghandlingstyper for en uddybende diskussion og forklaring.
5  Se afsnit 4.2.5 Den interpersonelle relation for en uddybende diskussion og forklaring.
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Sprog3.4.1.4 

Endnu et aspekt var sproget for scenariebeskrivelserne. Vi valgte at lave dem på deltagernes re-

spektive modersmål af to årsager: 1) for at sikre at de forstod beskrivelsen og den ønskede sprog-

handlingstype, og 2) for at undgå at deltagerne overførte leksikon eller grammatik fra en engelsk 

scenariebeskrivelse hvilket ville svække validiteten (Cohen, 1996, 29). Ulempen ved en scena-

riebeskrivelse på modersmålet var at det kunne virke kunstigt for deltagerne at skulle svare på 

engelsk i den efterfølgende dialog, og at deltagerne ville have svært ved at aktivere det engelske 

(Cohen, 1996, 34). Vi vurderede dog at det væsentligste hensyn var at sikre validiteten, og at 

ulemperne var mindre væsentlige. 

 

Pilottest 13.4.2 6  

Deltagere3.4.2.1 

Vores seks pilotdeltagere var tre danskere og tre spaniere udvalgt efter tilgængelighed.

Resultater3.4.2.2 

Resultaterne viste at den ønskede sproghandlingstype, opfordring, skulle tydeliggøres, og der-

for udspecificerede vi flere af scenarierne ved at foretage forskellige sproglige rettelser og om-

skrivninger. Samtidig gjorde vi sætningsstrukturen enklere og kortere for at undgå misforståelser. 

Yderligere stod det klart at relationen til modtager i nogle scenarier blev opfattet forskelligt af 

danskerne og spanierne. Vi ændrede derfor disse scenariers interpersonelle relation.

6  Se bilag A og bilag B for en kopi af pilottest 1 på hhv. dansk og spansk
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Pilottest 23.4.3 7  

Deltagere3.4.3.1 

Deltagerne i vores pilottest 2 var tre spanske, mandlige udvekslingsstuderende på Ingeniørhøjskolen 

København og en spansk kvindelig udvekslingsstuderende på Copenhagen Business School.

Resultater3.4.3.2 

Pilottest 2 var oprindeligt ikke tænkt som en pilottest, men derimod som vores endelige test. 

Resultaterne viste at scenariebeskrivelserne fungerede efter hensigten, og deltagerne producerede 

den ønskede sproghandling. Men vores observation af deltagerne under testen viste at de reflekte-

rede meget over deres svar og flere gange vendte tilbage til tidligere scenarier for at rette dem. 

Fra pilottest til rollespil3.4.4 

Pilottestens svar bar da også præg af at deltagerne havde haft lang reflektionstid. De virkede me-

get gennemtænkte, præcise og formelle, ligesom de ikke indeholdte gentagelser og uddybninger. 

Dette har også har vist sig at være tilfældet i tidligere undersøgelser (Beebe & Cummings, 1996, 

69-80; Cohen, 1996, 25-26; Mitchell & Rintell, 1989, 253-255). 

Vi var interesserede i sproghandlinger i deres spontane og naturlige form, og vi mente ikke at 

pilottestens resultater var repræsentative for dette. Derfor valgte vi at ændre testformen til en 

mundtlig test i form af et mundtligt lukket rollespil. Denne metode giver netop deltageren mu-

lighed for at svare forholdsvis naturligt uden at reflektere for meget eller føle sig bundet af den 

mere langsomme skriftlige form (Jones, Marmor & Wolfson, 1989, 181; Mitchell & Rintell, 

1989, 249-251, 265-267). 

7  Se bilag C og bilag D for en kopi af pilottest 2 på hhv. dansk og spansk
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Lukket rollespil3.4.4.1 

En af årsagerne til at vi valgte et lukket rollespil frem for et åbent var at vi håbede på at opnå en 

overskuelig datamængde. En anden væsentlig årsag var den øgede risiko for at vi som uerfarne 

instruktører ubevidst skulle påvirke deltagernes svar og dermed resultaterne ved et åbent rollespil. 

Derudover har en undersøgelse vist at der i forbindelse med sproghandlingstypen anmodning 

(request) ikke kan konstateres betydelige forskelle i den sproglige realisering mellem lukkede og 

åbne rollespil (Beebe & Cummings, 1996, 66). Vi valgte at bevare modtagerrespons som en af-

slutning på dialogen mellem deltager og instruktør fordi vi mente at det ville få rollespillet til at 

virke som en mere naturlig interaktion, samt at deltagerne ville føle at deres svar var blevet hørt 

og accepteret.  

Udarbejdelse af det mundtlige rollespil3.4.4.2 

Vi udarbejdede det mundtlige rollespil på baggrund af den skriftlige DCT ved at foretage de for-

nødne ændringer i scenarierne så testen kunne fungere som mundtlig test. Vi fjernede scenarierne 

med undskyldninger da vi ikke mente at det var nødvendigt at variere scenarierne i forbindelse 

med rollespil. Da vores deltageres profiler lå langt fra pilotdeltagernes, ændrede vi de fleste af sce-

narierne så de tog udgangspunkt i deres virkelige verden. Vi sikrede os samtidig at vores variabler 

ligeledes var til stede i den nye udformning. 

Metodebeskrivelse 3.5 

Testdeltagere3.5.1 

Inden for kvalitative undersøgelser er der ikke nogen specifikke retningslinier for hvor mange del-

tagere man bør benytte sig af. Af pragmatiske hensyn benyttede vi 26 deltagere. Vi mener at dette 

antal er tilstrækkeligt til at give foreløbige indikationer af hvordan spaniere og danskere produce-

rer sproghandlingstypen opfordring. Vi er dog fuldt bevidste om at antallet ikke er repræsentativt 

for en hel befolkningsgruppe, men det er som nævnt heller ikke vores formål. 
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 De 26 testdeltagere var alle ansatte i virksomheden Hardi International A/S som har produktion 

og salg i Australien, Danmark, England, Frankrig, Nordamerika, Spanien og Tyskland samt en-

gelsk som etableret koncernsprog. Deltagerne arbejder dagligt i et internationalt miljø hvor det 

forventes at de også kommunikerer på engelsk. De 13 spanske deltagere kom fra virksomhedens 

spanske afdeling uden for Barcelona, mens de 13 danske deltagere kom fra virksomhedens to 

danske afdelinger beliggende i Høje Taastrup og Nørre Alslev, Falster8. 

Det bør bemærkes at vores spanske deltagere er fra den spanske region Catalonien hvor der tales 

både castiliansk (rigsspansk) og catalansk. Størstedelen af de spanske deltagere mente selv at cata-

lansk var deres modersmål og castiliansk deres primære andetsprog. Vi vil dog mene at deltagerne 

snarere var tosprogede, men at de påførte catalansk som modersmål af politiske og historiske 

årsager. De beherskede alle castiliansk på modersmålsniveau, og derfor anser vi deres svar som 

repræsentative spanske svar. I alle lande er der en overordnet kultur og en række subkulturer og 

sproget afspejler naturligvis disse. Vi anerkender disse sproglige variationer, men vil stadig hævde 

at der er nogle fælles overordnede kulturelle værdier der går på tværs af subkulturerne og derfor 

afspejler sig i det fælles sprog. På baggrund af dette finder vi at der er tilstrækkeligt belæg for at 

benytte catalanere frem for castilianere. 

Testdeltagerne udgjorde to internt heterogene grupper i forhold til alder, stilling og engelskni-

veau. Det giver en bredde og variationsrigdom som vi ikke ville have opnået ved at benytte homo-

gene grupper. Det betyder dog også at der kan forekomme færre ligheder i deltagernes svar internt 

i grupperne på grund af store individuelle variationer. Omvendt må interne fællestræk formodes 

at være stærkere eftersom de går på tværs af alder, stilling og engelskniveau. Nogle deltagere havde 

et lavt engelskniveau. Ulempen ved dette er at vi ikke kan udelukke at sproglige afvigelser fra 

8  Se bilag H for en detaljeret oversigt over testdeltagernes demografiske data.
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standarden i de engelske sproghandlinger skyldes manglende engelskkundskaber. Omvendt kan 

interne fællestræk være et tegn på at visse modersmålsspecifikke karakteristika overføres til deres 

engelske selvom der er forskelle i deres niveau.

Ved sammenligning mellem grupper anbefales det at benytte homogene grupper (Morgan, 1997, 

35-37; Wibeck, 2000, 37-42). Et yderst vigtigt faktum ved vores testgrupper er at de ligner 

hinanden i forhold til deres interne sammensætning. Den største forskel mellem de to grupper 

er at danskerne har modtaget mere engelskundervisning end spanierne, hvilket dog ud fra vores 

erfaringer er en afspejling af virkeligheden. I det hele taget mener vi at vores testgrupper udgør et 

udsnit af virkeligheden som den ser ud i mange virksomheder.

Som omsummering mener vi at der, på trods af den interne relative heterogenitet, er tilstrækkeligt 

belæg for at foretage såvel en intern som en ekstern sammenligning mellem de to deltagergrupper 

fordi de har tilstrækkeligt mange lighedstræk. 

Rollespillets scenarier3.5.2 

Rollespillet bestod af i alt 16 scenarier omhandlende arbejds- og privatliv. Der var to scenarier for 

hver specifik sproghandlingstype som varierede i den interpersonelle relation mellem afsender og 

modtager ud fra social distance og dominans9. 

For at give et billede af scenarierne i testen følger her et eksempel på sproghandlingstypen 

tvang10:

9  Se afsnit 4.2.3 Imperativrammer som sproghandlingstyper og afsnit 4.2.5 Den interpersonelle relation for en uddybende diskus-
sion og forklaring.
10  Se bilag E for en liste med korte scenariebeskrivelser samt bilag F og bilag G for testen i sin helhed som den blev læst op på 
hhv. dansk og spansk.
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Forestil dig at vi er på dit arbejde 

Du er på dit arbejde på vej ned ad gangen da du ser en af de udenlandske chefer der 

er på besøg. Han er på vej over til en lukket dør. Hvis døren bliver åbnet, vil alarmen 

gå i gang, og derfor må den ikke åbnes. Du ser nu at chefen skal til at åbne døren og 

for at forhindre ham i det siger du på engelsk:

Deltageren svarer

(Modtagerrespons): Okay, I didn’t know

Rækkefølgen af scenarierne som de optrådte i testen var bevidst valgt ud fra vores forestilling om 

hvilke sproghandlinger der var mindst ubehagelige for deltagerne at realisere. Vi valgte at udspille 

disse først, og afslutte med de scenarier hvor der er mest på spil i forhold til relationen mellem 

afsender og modtager. Vi valgte denne rækkefølge ud fra en betragtning om at interaktioner der 

foregår ansigt til ansigt mellem deltager og instruktør kan medføre at deltagerne udtrykker sig 

mere høfligt end de ville gøre i naturlig tale (Mitchell & Rintell, 1989, 266-269). Vi forventede 

at deltagerne i starten af testen ville bekymre sig mere om relationen til instruktøren, og at de, 

efterhånden som de begyndte at føle sig trygge, ville tale mere frit. Ved at placere scenarierne med 

mest på spil i slutningen af testen, håbede vi at deltagerne ville producere sproghandlinger der 

afspejlede deres naturlige tale i disse scenarier frem for at søge at opbygge en positiv relation til 

instruktøren. 

Testen i praksis3.5.3 

Forud for testen havde vi kun været i kontakt med to repræsentanter for ledelsen i hhv. Danmark 

og Spanien. De var behjælpelige med at stille medarbejdere til rådighed, ligesom de også selv 

deltog i testen. Testen blev afholdt på deltagernes arbejdsplads. Dette var ikke alene valgt ud fra 

praktiske hensyn, men også for at deltagerne skulle føle sig hjemme.
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Ved testudførelsen deltog en instruktør og en observatør. Instruktørens opgave var at informere 

deltageren om den foreliggende test, læse scenariebeskrivelserne højt, samt optræde som modta-

ger i rollespillet. Observatøren noterede deltagernes svar, sikrede at instruktøren optrådte ensar-

tet, samt registrerede kropsprog, intonation og yderligere adfærd hos deltageren. Da det var første 

gang vi mødte de enkelte deltagere, og da vores metode indebar en personlig interaktion mellem 

deltager og instruktør, forelå der en risiko for at deltagerne og dermed deres svar ville blive påvir-

ket af selve testsituationen (Beckmann, Rasmussen & Østergaard, 2006, 105). For at minimere 

denne risiko bestræbte vi os på at skabe en behagelig og afslappet atmosfære og en positiv rela-

tion mellem deltager, instruktør og observatør. Den enkelte deltager blev således mødt i døren 

af instruktøren der præsenterede sig selv og udtrykte taknemmelighed for deltagerens ulejlighed. 

Hvis deltageren lagde op til det, høflighedskonverseredes der kort. Det var generelt for de spanske 

deltagere at de søgte en højere grad af interaktion med instruktøren før, mellem og efter scenari-

erne end de danske. Observatøren var bevidst placeret med fysisk afstand til både instruktør og 

deltager for at deltagerne skulle føle sig mindre overvåget og mere trygge ved situationen.

Deltageren blev først bedt om skriftligt at udfylde en række personlige oplysninger som vi mente 

kunne blive relevante for analysen ved individuelle variationer i svarene11. Efterfølgende præ-

senterede instruktøren rollefordelingen mellem instruktør og observatør. Instruktøren forklarede 

dernæst testens og besvarelsens overordnede formål hvorefter instruktionerne blev læst højt for 

at sikre ensartethed. Instruktøren understregede at deltagernes engelskniveau ikke blev vurderet, 

ligesom vi ville se bort fra leksikalske og grammatiske fejl. Deltageren blev herefter kort instrueret 

i hvilken opgave de forventedes at løse, og instruktør og observatør udførte et scenarie som rol-

lespil for at illustrere det for deltageren12. Denne blev opfordret til at stille spørgsmål undervejs 

for at mindske tvivl og misforståelser. Dernæst påbegyndtes testen. 

11  Se bilag F og bilag G for en kopi af arket til udfyldelse af personlige oplysninger på hhv. dansk og spansk.
12  Se bilag F og bilag G for instruktioner og scenariet der blev brugt til illustration på hhv. dansk og spansk.



3 Metode

29

Al kommunikation mellem deltager, instruktør og observatør foregik på deltagerens respektive 

modersmål (dansk eller spansk). Det gjaldt således personlige oplysninger, instruktioner, sce-

nariebeskrivelser, svar på deltagernes spørgsmål og smalltalk. Eneste undtagelse var naturligvis 

deltagernes besvarelse af testen og modtagerresponsen der foregik på engelsk. 

I de enkelte scenarier havde deltagerne mulighed for at undlade at svare, og instruktøren accepte-

rede uden modvilje når de valgte denne mulighed. Årsagen til dette var dels at vi ønskede at skabe 

en tryg og behagelig atmosfære hvor deltagerne ikke følte sig pressede, og dels at samme mulighed 

foreligger i virkeligheden ved naturlig tale (Cohen, 1996, 29). Instruktøren var desuden opmærk-

som på at benytte et imødekommende og anerkendende sprog og kropssprog. 

Afrunding af metodebeskrivelse3.5.4 

Vores vurdering af testsituationen var at deltagerne ved testens begyndelse følte sig lidt beklemte 

ved situationen, men hurtigt løsnede op som følge af interaktionen med instruktøren. Vi mener 

at deltagerne havde mulighed for og lyst til at ytre sig i det rum der var skabt. Derfor mener vi at 

deltagernes svar kan siges at være en afspejling af naturlig tale, samtidig med at de er troværdige. 

Ved enhver metode er der som nævnt fordele og ulemper. Når man arbejder med en mundtlig da-

taindsamlingsmetode, er et af de store spørgsmål hvordan man i praksis skal nedfælde sit data. 

Vælger man at optage sprogbrugerne på video eller bånd, vil det sandsynligvis påvirke dem i 

form af utryghed eller øget selvbevidsthed, og man risikerer derved at resultaterne afspejler dette 

(Cohen, 1996, 25). Vælger man, som vi gjorde, at nedskrive data i takt med at sproghandlin-

gerne produceres, foreligger der en risiko for at noget data går tabt (Beebe & Cummings, 1996, 

66-68). 
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Nedskrevet data inddrager ikke prosodiske elementer såsom tryk, intonation og udråb og heller 

ikke nonverbal kommunikation. Vi nedskrev dog kommentarer om dette så vi kunne tage højde 

for det ved store individuelle afvigelser, men ellers indgik det ikke i vores analyse. En anden 

ulempe er at det ikke er muligt at gennemgå den mundtlige data igen ved tvivl eller mangler i 

selve registreringen. Ved tvivlstilfælde diskuterede vi som instruktør og observatør vores oplevel-

ser, og ved mangelfuld registrering blev data udeladt fra analysen. Vi ønskede at opnå så naturligt 

data som muligt, og det krævede at deltagerne opførte sig så naturligt som muligt. Vi vurderede 

at ulemperne ved at optage deltagerne i form af øget selvbevidsthed ville have for stor påvirkning 

i forhold til de nævnte ulemper ved skriftlig registrering.   

Som nævnt tilvejebringer en skriftlig DCT standardsproghandlinger og ikke naturlig tale. 

Spørgsmålet er hvorvidt et rollespil på baggrund af en DCT også giver standardsproghandlin-

ger, eller om det i højere grad afspejler naturlig tale. Vi så tydelige forskelle mellem data fra den 

skriftlige DCT og rollespillet. Rollespillets form bevirkede at deltagerne svarede spontant uden 

mulighed for at gennemtænke deres svar. Der var derfor flere gentagelser, uddybelser og svarene 

var ikke strukturerede. Vi er naturligvis klar over at deltagernes svar ikke er naturlig tale, men på 

baggrund af vores data og oplevelser mener vi at data må siges at afspejle naturlig tale. 
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teoretIsK grUndlAg 4  

Formålet med dette afsnit er at diskutere de teorier der ligger til grund for afhandlingen. Vi vil 

starte med en beskrivelse af vores grundlæggende sprogfilosofiske tankegang om sproglige super-

typer for derefter at gå i dybden med forskellige teorier omkring sproghandlinger. I den forbin-

delse vil vi diskutere centrale begreber såsom ansigt, høflighed og kulturelle værdier for til sidst at 

redefinere begrebet ansigt ud fra vores videnskabsteoretiske udgangspunkt. 

Supertyper4.1 

Selvom vi arbejder ud fra en forholdsvis kulturrelativistisk tankegang anerkender vi at sprog kan 

siges at have visse ligheder. Det er med andre ord muligt at inddele sprog i overordnede typer så 

længe man stadig er åben for større eller mindre variationer inden for typerne og at der muligvis 

eksisterer sprog der ikke passer ind i typerne. Mange forsøg på at inddele sprog i typer er foretaget 

på baggrund af sprogenes oprindelse og slægtskab eller sprogets syntaks. Fordi vi har en pragma-

tisk tilgang og således har fokus på sproget i brug, dvs. kommunikationssituationer, mener vi at 

det er essentielt at arbejde med en typeinddeling der tager udgangspunkt heri. 

Kommunikationssituationen4.1.1 

Enhver kommunikationssituation må nødvendigvis indeholde tre deltagere: en situation, en af-

sender og en modtager (Durst-Andersen, 2006; 2008). Ifølge Durst-Andersen (2009b), inspireret 

af Bühler, vil disse tre altid være til stede implicit eller eksplicit i enhver sproghandling. Med an-

dre ord, vil der altid være en afsender, der har en hensigt med sit udsagn, en modtager, som afsen-

der må appellere til for at få sin hensigt opfyldt, og udsagnet vil altid finde sted i og om en given 

virkelighed, hvad enten denne er virkelig eller forestillet (Durst-Andersen, 2009b). Dette giver 

tre måder at anskue og tale om situationen på eller tre modaliteter, nemlig: situationen i forhold 

til sig selv, i forhold til afsender eller i forhold til modtager. De tre modaliteter er underordnet 
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og forudsat af hinanden idet der må være en situation i virkeligheden før afsender kan have en 

oplevelse af den, og afsender må have en oplevelse af en situation i virkeligheden før afsender kan 

videregive information til modtager (Durst-Andersen, 2006; 2008). 

Når afsender skal producere en ytring vil det være ud fra én af de tre modaliteter. Det er dog ikke 

afsender selv, men afsenders sprog der bestemmer hvilken af de tre modaliteter afsender benytter 

fordi sproget allerede har denne modalitet indlejret i sin grammatik. En afsender vil derfor anskue 

og tale om situationen på en given måde fordi sproget gennem sin grammatik ikke giver andre 

muligheder (Durst-Andersen, 2006; 2008).  

Grammatikken vil således enten kode: 

en model af situationen i virkeligheden•	

et symptom på afsenders oplevelse af denne situation•	

et signal til modtager i form af information •	

Dette betyder at afsender afhængig af sit modersmål vil producere en ytring der kommunikerer 

én af følgende (Durst-Andersen, 2006; 2008): 

situationen som den ser ud i virkeligheden1. 

afsenders egen oplevelse af situationen i virkeligheden2. 

information til modtager der fortæller at modtager skal rekonstruere den situation i virke-3. 

ligheden der ligger bag, samt afsenders oplevelse af den. 

Denne information er skabt ved at afsender sammenholder sin erindring om sin oplevelse af si-

tuationen i virkeligheden med modtagers forhåndsviden. Ud fra dette vurderer afsender hvilken 

information det er nødvendigt at give modtager for at denne kan rekonstruere afsenders oplevelse 

og situationen i virkeligheden. Dette markerer afsender sprogligt gennem grammatikken. Kort 
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sagt er information det sproglige resultat af afsenders sammenligning af egen erindring med mod-

tagers (Durst-Andersen, 2007)13. 

Durst-Andersen (2008, 13) illustrerer hvordan afsender koder ytringer i ”Den grammatiske tre-

kant”. Figuren viser således grammatikkens tre mulige modaliteter, dvs. en model af situationen i 

virkeligheden, et symptom på afsenders oplevelse af denne situation eller et signal til modtager i 

form af information. I figuren er koden det enkelte sprogs grammatik der afgør hvilken stemme 

afsender taler med.
VIrKelIghed

Kode =
Grammatik

Symptom Signal

Model

AFSENDER MODTAGER

DEN SIDSTE...

Figur 1: Den grammatiske trekant - afsenders model (Durst-Andersen, 2008, 13)

Grammatikken er den kode der gør at ord i en ytring giver mening. Fordi ord er arbitrære sym-

boler uden direkte reference til virkeligheden, må de udstyres med en kode for at modtager har 

en chance for at forstå hvordan ytringen skal afkodes (Durst-Andersen, 2008)14. Eksempelvis ville 

13 Se afsnit 4.1.5 Modtagerorienterede sprog for en uddybende forklaring
14 Se Durst-Andersen 2008 for en fyldestgørende forklaring af ord og ytringer i forhold til den peircianske trikotomi.
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den danske ordsammensætning: *at passe på hund at bide ikke give mening, før den danske gram-

matik giver den reference i tid og sted: Pas på hunden bider! Grammatikken er altså de sproglige 

spilleregler som vi må følge for at kommunikationen kan lykkes (Durst-Andersen, 2006, 2008). 

Dette indebærer at både afsender og modtager nødvendigvis deler den samme kode, dvs. at afsen-

der koder med samme grammatik som modtager afkoder.

Sproglige supertyper4.1.2 

Vi har nu forklaret at sproget allerede i sin grammatik har en af de tre modaliteter indlejret. Det 

betyder at der er tre overordnede typer af sprog som Durst-Andersen (2006; 2008) kalder sprog-

lige supertyper. Hver enkel supertype tvinger afsender til at anskue verden ud fra supertypens 

modalitet. Det betyder at sprog hvis kode er en model af situationer i virkeligheden konstant vil 

beskrive virkeligheden og kommer til at tale med virkelighedens stemme. Sprog hvis kode er et 

symptom på afsenders oplevelse af situationen vil konstant beskrive afsenders oplevelse og kom-

mer derfor til at tale med afsenders stemme. Sprog hvis kode er et signal til modtager vil konstant 

beskrive modtagers kendskab eller manglende kendskab til situationen i virkeligheden og kom-

mer på den måde til at tale med modtagers stemme (Durst-Andersen, 1992; 2006; 2008). Det 

giver de tre sproglige supertyper:

SPROGLIGE SUPERTYPER

Virkelighedsorienterede sprog•	

Afsenderorienterede sprog•	

Modtagerorienterede sprog•	
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Vi vil nu gennemgå de tre supertypers særegne træk med særlig fokus på dansk og spansk. Det 

bør bemærkes at Durst-Andersen beskriver de tre supertypers karakteristika ud fra et omfattende 

studie af enkelte sprog inden for hver type som han mener er prototypiske. Eftersom vi fokuserer 

på dansk og spansk, vil vi forklare supertypernes karakteristika ud fra disse to sprog.

Virkelighedsorienterede sprog:4.1.3 

Prototypiske virkelighedsorienterede sprog:

Russisk (Durst-Andersen, 1992, 2006, 2008)

Udgangspunkt og fokus:

Virkelighedsorienterede sprogs grammatiske fokus er situationen i virkeligheden. Grammatisk 

tegner disse sprog et nøjagtigt billede af situationen (Durst-Andersen, 2006, 2008).

Grammatiske kategorier:

Den determinerende grammatiske kategori i virkelighedsorienterede sprog er aspekt. 

Determinerende kategori betyder at det er den grammatiske kategori som dominerer de andre 

sproglige kategorier, både de verbale og nominale (Durst-Andersen, 2006, 2008). Aspekt har 

til formål at skelne mellem en igangværende handling (proces) eller en afsluttet handling (be-

givenhed), hvilket svarer til skellet mellem imperfektivt og perfektivt aspekt. Aspekts nominale 

pendant er kasus (direkte eller oblikt) der indikerer om objektet i situationen har reference til 

verden eller ej (Durst-Andersen, 2006, 16). Derudover bruges modus til at placere situationen 

i den virkelige eller forestillede verden samt tempus til at placere situationen i enten en fortidig, 

nutidig eller fremtidig verden (Durst-Andersen, 2008)15.

15 Vi vil her ikke forklare dette yderligere da det ikke har videre relevans for denne afhandling, men vil i stedet henvise til Durst-
Andersen 1992 for en fyldestgørende gennemgang af virkelighedsorienterede sprog med særlig fokus på russisk.



4 teoretisk grundlag

36

Afsenderorienterede sprog - spansk:4.1.4 

Prototypiske afsenderorienterede sprog:

Bulgarsk (Durst-Andersen, 2006, 17; 2008).

Udgangspunkt og fokus:

Afsenderorienterede sprogs grammatiske fokus er afsenders oplevelse af situationen. Grammatisk 

fortæller disse sprog om afsender oplevede situationen og i så fald hvordan (Durst-Andersen, 

2006, 17; 2008).

Grammatiske kategorier:

Den determinerende kategori i afsenderorienterede sprog er modus. Ligesom modus i virkelig-

hedsorienterede sprog bruges modus i afsenderorienterede sprog også til at placere situationen i 

den virkelige eller forestillede verden (Durst-Andersen, 2008). Et eksempel herpå kan være det 

spanske: ¡Que te vayas! (Gid at du dog bare ville forsvinde).

Men det er dog ikke modus’ primære funktion. I spansk er modus’ primære funktion derimod 

at beskrive afsenders oplevelse af situationen. Med oplevelse skal forstås ikke alene en fysisk op-

levelse, men også en mental oplevelse såsom erfaring, vurdering, opfattelse og lign. På spansk må 

afsender altid vælge mellem indikativ og konjunktiv inden for alle tempi. Indikativ viser at afsen-

der oplever situationen som sand eller virkelig, mens konjunktiv viser at afsender ikke bekender 

sig til ytringens sandhedsværdi (Bybee & Terrell, 1990). Med andre ord betyder konjunktiv ikke 

at afsender oplever situationen som falsk, men blot at afsender ikke tager stilling til om den er 

sand eller ej. Dette kan illustreres med følgende eksempler:
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Eks. 1:

Creo que viene

1. pers. sing. indikativ 3. pers. sing. indikativ

Jeg tror at han kommer

Afsender siger egentlig: det er min oplevelse at han kommer. Afsender står inde for sand-
hedsværdien i udsagnet (det er sandt at): han kommer.

Eks. 2:

No creo que venga

negeret 1. pers. sing. indikativ 3. pers. sing. konjunktiv

Jeg tror ikke at han kommer

Afsender siger egentlig: det er ikke min oplevelse at han kommer. Afsender står ikke inde 
for sandhedsværdien i udsagnet (det er ikke nødvendigvis sandt at): han kommer. 

Eks. 3:

Creo que no viene

1. pers. sing. indikativ negeret 3. pers. sing. indikativ

Jeg tror at han ikke kommer

Afsender siger egentlig: det er min oplevelse at han ikke kommer. Afsender står således 
inde for sandhedsværdien i udsagnet (det er sandt at): han ikke kommer.

Det er interessant at dansk ikke skelner mellem de to sidstnævnte eksempler. På dansk ville de 

begge udtrykkes ved: Jeg tror ikke han kommer. Det er på dansk ikke nødvendigt at afsender tager 

stilling til et givet udsagns sandhedsværdi. Det er dog muligt at gøre ved hjælp af andre sproglige 

midler som f.eks. partikler: Han kommer garanteret ikke, men det er ikke et obligatorisk valg for 

afsender.  
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Vi vil argumentere for at afsenders oplevelse gennemsyrer hele det spanske sprog. Vi vil nu nævne 

yderligere eksempler på dette. Et eksempel er skellet mellem ser og estar der begge oversættes til 

det danske være. I kombination med et adjektiv udtrykker ser en iboende egenskab eller en klas-

sificering, mens estar udtrykker en tilegnet egenskab eller en midlertidig tilstand (Bowen, Martin 

& Stockwell, 1965, 166-171; Torrego, 2002, 62-63). Dette kan ses i følgende eksempler hvor 

afsender må vælge mellem ser og estar afhængig af hvordan denne oplever situationen og María. 

Pointen er at afsender i det første eksempel ikke oplever María, men blot karakteriserer hende: 

María es delgada

Maria er tynd (egenskab, karaktertræk)

María está delgada     

Maria er blevet slank (tilegnet egenskab) 

Maria ser tynd ud (midlertidig tilstand)

Et andet eksempel på at afsender taler ud fra sin egen oplevelse af en situation er sætningskon-

struktionen: llevar + tidsangivelse + gerundium som f.eks.: llevo tres años vivendo en Madrid der 

oversættes med det danske: jeg har boet tre år i Madrid selvom en direkte oversættelse ville være: 

jeg bærer tre år boende i Madrid. I det spanske udtryk ligger en idé om at afsender bærer på tre års 

oplevelser der kommer af at bo i Madrid.   

Udover modus har spansk også tempus til at placere situationen i enten en fortidig, nutidig eller 

fremtidig verden (Durst-Andersen, 2008) samt aspekt. Aspekt har dog ikke helt samme funktion 

som i virkelighedsorienterede sprog. I spansk eksisterer aspekt kun i datid hvor det har til formål 

at skelne mellem en igangværende handling, der udtrykkes ved imperfektum (imperfecto) eller en 
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afsluttet handling, der udtrykkes ved datidsformen præteritum (preterito indefinido). Valget mel-

lem de to datidsformer afhænger igen af hvordan afsender oplever situationen, og hvordan denne 

ønsker at udtrykke den. Et eksempel på et sådan skel kan være verbet morir (at dø). Med formen 

moría (imperfektum) beskriver afsender et forløb der er langt og smertefuldt, mens afsender med 

murió (præteritum) blot beskriver at handlingen indtraf og er afsluttet (Jensen, 1990, 96). 

Modtagerorienterede sprog - dansk:4.1.5 

Prototypiske modtagerorienterede sprog:

Dansk og engelsk (Durst-Andersen, 2006, 18; 2008).

Fokus og udgangspunkt: 

Modtagerorienterede sprogs grammatiske fokus er information til modtager. Grammatisk fortæl-

ler disse sprog modtager om der er tale om ny eller gammel information (Durst-Andersen, 2006, 

18; 2008). 

Grammatiske kategorier:

Den determinerende grammatiske kategori i modtagerorienterede sprog er tempus. Tempus’ pri-

mære formål er at markere om der er tale om ny eller gammel information. I modtagerorienterede 

sprog må afsender altid vælge mellem perfektum og imperfektum for at signalere om modtager 

ikke på forhånd har kendskab til dét afsenders ytring refererer til, eller om modtager har kendskab 

(Durst-Andersen, 2006, 18; 2008). Ved at bruge perfektum giver afsender modtager et såkaldt 

news-flash som er ny information om verden som den ser ud nu. Et news-flash vil betyde at mod-

tager ved at der ikke allerede er registreret viden om situationen i egen hukommelse. Modtager 

må derfor skabe sig ny viden ved at rekonstruere situationen der lå til grund for afsenders op-

levelse (Durst-Andersen, 2007). Modtager opdaterer således sin viden om verden. Ved at bruge 

imperfektum giver afsender modtager et såkaldt flash-back som er gammel information. Med 
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gammel information skal forstås at modtager på forhånd har et vist kendskab til dét eller dele af 

dét afsenders ytring refererer til, hvilket afsender signalerer gennem imperfektum. Et flash-back 

vil således få modtager til at hente sin forhåndsviden frem for på den måde at kunne rekonstruere 

situationen i virkeligheden og afsenders oplevelse af den (Durst-Andersen, 2007). Som opsum-

mering er information til modtager det sproglige resultat af afsenders formodning om modtagers 

forhåndsviden. Følgende eksempler illustrerer dette:

Jeg har været til møde i dag. Perfektum signalerer her at det er ny information, dvs. modtager 

vidste ikke noget om at afsender skulle til møde. Et sandsynligt svar fra modtager kunne da 

også være: Nå? Med hvem eller om hvad?

Jeg var til møde i dag. Imperfektum signalerer her at der er tale om gammel information, 

dvs. at modtager på forhånd vidste at afsender skulle til møde. Modtager henter derfor sin 

forhåndsviden frem og et sandsynligt svar fra modtager kunne være: Nå ja! Hvordan gik 

det?

Imperfektum har dog også en yderligere funktion, nemlig at fortælle modtager en historie der 

finder sted i en fortidig verden som modtager måske, men ikke nødvendigvis, kender til (Durst-

Andersen, 2007). I eksemplet: Da jeg var til møde i dag så… signalerer afsender ikke om modtager 

har en forhåndsviden eller ej. Afsender fortæller blot modtager en historie.

Den determinerende kategori i modtagerorienterede sprog, tempus, er ekspanderet på bekost-

ning af andre grammatiske kategorier såsom aspekt og modus der som bekendt ikke eksisterer på 

dansk. De temporale former bruges derfor ikke alene til at udtrykke tid, men også til andre ting 

som f.eks. til at udtrykke en forestillet frem for en virkelig verden (Durst-Andersen, 2006, 18, 26; 
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2008). Det ser man bl.a. i børns leg: ”så legede vi at du var en hest” hvor imperfektum refererer til 

en forestillet verden.  

Den nominale pendant til tempus er artikelbrugen. På dansk er der et skarpt skel mellem bestemt 

og ubestemt artikel som netop angiver kendskab eller ikke kendskab til det benævnte objekt 

(Durst-Andersen, 2008). Dette kan ses i forskellen mellem: jeg har købt en jakke og jeg har købt 

jakken. I førstnævnte ytring viser den ubestemte artikel en at modtager ikke ved hvilken jakke 

afsender refererer til. I sidstnævnte ytring indikerer den bestemte artikel -en det modsatte, nemlig 

at modtager godt ved hvilken jakken der er tale om.

At modtagerorienterede sprog taler i information til modtager gennemsyrer hele sproget og derfor 

også sprogbrugernes mentalitet. For at kommunikationen kan lykkes på modtagerorienterede 

sprog, må afsender nødvendigvis altid vurdere hvor megen forhåndsviden modtager har og af-

stemme sin ytring herefter. Ligeledes ved modtager at denne ikke kan tage afsenders ytring bog-

staveligt, men altid skal lede efter meningen bag ytringen uden for ytringens sproglige elementer. 

Derfor kan en ytring såsom ”Løkke inviterer hele verden til klimatopmøde” (Holst, 2009) give 

mening på dansk. En dansker vil selv inferere at Løkke ikke refererer til Lars Løkke Rasmussen 

som person, men som en repræsentant for den danske regering. På samme måde ved en dansker 

at hele verden ikke betyder alle mennesker i alle lande – det ville jo være umuligt – men derimod 

repræsentanter for et udvalg af lande. For en spanier ville en sådan ytring have en anden betyd-

ning, nemlig at den danske statsminister inviterer hele verden i betydningen alle og enhver til 

klimatopmøde.  
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Interne forskelle i supertyperne4.1.6 

Som ved enhver anden typeinddeling kan man stille spørgsmålstegn ved om det overhovedet er 

muligt at inddele alle sprog i få specifikke typer på baggrund af studier af enkelte sprog. Vi kan 

(og vil) da heller ikke afvise at der kan findes sprog der ikke passer i de tre overordnede superty-

per. Men det er vigtigt at pointere at de sproglige supertyper er overordnede kategorier der giver 

nogle generelle karakteristika af deres respektive sprog. Det betyder ikke at der ikke kan være 

forskel på sprog inden for samme supertype16. Vi vil her ikke komme yderligere ind på dette da 

det ikke har direkte relevans for vores metode og analyse da vi arbejder med dansk og spansk som 

tilhører hver sin supertype. Vi nævner det blot for at fremhæve at supertypeteorien, som kan ses 

som universel idet den inddeler alle sprog i tre typer, stadig anskuer det enkelte sprog ud fra et 

forholdsvis relativistisk synspunkt.

 
Sproghandlinger4.2 

Efter at have beskrevet vores grundlæggende sprogfilosofiske tankegang vil vi nu opstille en teore-

tisk baggrund for vores senere analyse af sproghandlinger. Vi vil primært beskæftige os med teo-

rier af følgende: Searle (sproghandlingsfilosofi), Durst-Andersen (sproghandlinger, kognition og 

mentalitet), Wierzbicka (tværkulturel pragmatik), Brown og Levinson (ansigt og høflighed) samt 

teorier af forskere fra projektet Cross-Cultural Speech Act Realization Project, CCSARP (tværkul-

turelle sproghandlinger). Vi vil først diskutere hvad vi forstår ved sproghandlinger, hvilke typer 

de kan inddeles i og hvilke betingelser de er underlagt. Derefter vil vi inddrage andre faktorer der 

kan påvirke sproghandlinger herunder ansigt, høflighed og kulturelle værdier.

16 Se Durst-Andersen 2007 for en fyldestgørende forklaring.
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Hvad er en sproghandling?4.2.1 

Begrebet sproghandling ser dagens lys i 60’erne efter at sprogfilosoffen J.L. Austin hævder at 

ytringer i virkeligheden er sociale handlinger og ikke blot beskrivelser:

 “…the uttering of a sentence is, or is a part of, the doing of an action, which again would not  

 normally be described as, or as ‘just’, saying something” (Austin, 1975, 5)

Austins grundtanke er stadig fundamentet for sproghandlingsteorier i dag. Enhver ytring vil så-

ledes altid være en handling i den forstand at vi ikke kan ytre noget uden at handle f.eks. ved at 

påstå, fortælle, beordre, love, undskylde, takke osv. (Blum-Kulka, House & Kasper, 1989b, 2). 

En ytring som: luk nu døren! er således en handling i den forstand at afsender med sin ytring sam-

tidig opfordrer modtager til at udføre en given handling. Inden for pragmatikken er der rimelig 

enighed om at en sproghandling er den mindste enhed inden for menneskelig kommunikation 

(Blum-Kulka, House & Kasper, 1989b, 2; Bussman, 1990/1996, 447). Enigheden hører dog op 

når det drejer sig om hvad denne mindste kommunikative enhed helt konkret indeholder, og 

hvordan sproghandlingstyper bør inddeles. 

Sproghandlingstyper4.2.2 

Vi har valgt at fokusere på en enkelt sproghandlingstype og vil i det følgende redegøre for dette 

valg (og fravalg) samt definere denne type. Ser man på andre undersøgelser af sproghandlinger, 

fokuserer disse typisk på en eller få specifikke sproghandlingstyper. Bl.a. har en forskergruppe i 

projektet Cross-Cultural Speech Act Realisation Project (CCSARP) koncentreret sig om undskyld-

ninger og anmodninger (requests) på forskellige sprog, bl.a. dansk, engelsk og argentinsk spansk 

(Blum-Kulka, House & Kasper, 1989a). Sproghandlingstypen anmodning kategoriseres af Searle 

som direktiv der er den sproghandlingstype der forsøger at få modtager til at udføre en handling, 

f.eks. et spørgsmål, en ordre, en anmodning og lign. (Allan, 1994, 4130; Bülow-Møller, 2003, 

210; Huang, 2007, 107; Searle, 1979, 13-14). Anmodninger er en særlig interessant sproghand-

lingstype fordi den er yderst kompleks i sin natur. Den påvirkes af mange faktorer herunder den 
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interpersonelle relation og den situation den fremsættes i (Blum-Kulka, House, Kasper, 1989b, 

11, 25-26). Kompleksiteten øges yderligere når det drejer sig om sproghandlinger på fremmed-

sprog fordi sproghandlingen så også indgår i en interkulturel kontekst. 

Netop fordi vi arbejder med en sammenligning af sproghandlinger på tværs af sprogsamfund er 

det vigtigt, men problematisk, at inddele sproghandlinger i særlige typer der er generelle nok til at 

gælde for de sprog vi undersøger og samtidig specifikke nok til at kunne analyseres og sammenlig-

nes. Hverken Searle eller CCSARP giver en klar og afgrænset definition af sproghandlingstypen 

anmodning. Det gør derimod Lyons som definerer mands (der nogenlunde svarer til anmodnin-

ger) som de sproghandlinger der pålægger eller foreslår modtager at udføre en handling, samtidig 

med at afsender indikerer at denne handling bør udføres (Lyons, 1977, 745-746). Vi tilslutter 

os Lyons opfattelse af mands, men for at kunne undersøge specifikke sproghandlinger på tværs af 

to sprogsamfund mener vi at det er nødvendig ikke blot at definere den overordnede sproghand-

lingstype, men også at opstille en klar definition af mere specifikke sproghandlinger inden for den 

overordnede sproghandlingstype. 

Dette er dog lettere sagt end gjort. Grænserne mellem de forskellige typer af mands eller anmod-

ninger er flydende, og det er oftest små nuancer der afgør typen. Searle (1979) mener at direktiver 

skal underinddeles ud fra det han kalder den illokutionære kraft (illocutionary force) som dækker 

over den kraft hvormed direktiven udtrykkes (Allan, 1994, 4128; Bussmann, 1990/1996, 447; 

Searle, 1979, 2, 5). Den illokutionære kraft behøver ikke nødvendigvis at være udtrykt eksplicit 

i udsagnet, men kan fremgå af konteksten. De markører som eksplicit udtrykker den illokutio-

nære kraft kaldes af Searle for Illocutionary Force Indicating Device (IFID), og det kan f.eks. være 

modalverber såsom mustn’t i direktiven forbud: You mustn’t open that door (Searle, 1969, 30-31). 

Problemet ved Searles inddeling er at den har udgangspunkt i sproghandlingens sproglige ud-
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formning, dvs. når den er ytret. Searle ser altså på selve ytringen og afgør derefter hvilken sprog-

handlingstype det er ud fra hvordan den vil blive opfattet af modtager. Vores fokus ligger derimod 

på afsenders kodning af sproghandlinger hvorfor en sådan inddeling ikke er brugbar for os.   

Et problematisk aspekt ved at inddele sproghandlinger i typer er om der overhovedet kan siges at 

eksistere universelle typer. For selv hvis den samme sproghandlingstype eksisterer på forskellige 

sprog, kan man så være sikker på at det er de samme omstændigheder omkring afsender, modta-

ger og situationen der udløser den? Og realiseres sproghandlingen gennem de samme sproglige 

elementer? Situationen er kompleks. For hvis sproghandlinger er så kulturrelative, hvordan kan 

man så på nogen måde inddele dem, og hvordan kan man undlade at inddele dem hvis man vil 

studere dem på bare en tilnærmelsesvis valid måde? 

Diskussionen mellem det relative og det universelle inden for sproghandlinger afspejler den ge-

nerelle diskussion om hvad der kan siges at være relativt eller universelt inden for sprog og kultur. 

I afsnittet om sproglige supertyper så vi hvordan vi alle har evnen til at kode og afkode ytringer, 

men hvordan vi gør det afhænger i høj grad af vores modersmål og dets grammatik. Vi formo-

der at det samme gør sig gældende for sproghandlinger, altså at der eksisterer nogle overordnede 

strukturer der gør os i stand til at forstå og producere sproghandlinger, men måden hvorpå og 

under hvilke omstændigheder vi gør det, mener vi i høj grad afhænger af vores modersmål. Hvis 

vi blot definerer de specifikke sproghandlingstyper ud fra vores danske mentalitet mener vi at der 

foreligger en risiko for at komme frem til en definition der ikke nødvendigvis gør sig gældende 

for spaniere. Vi har derfor valgt en inddeling der bygger på modallogiske principper om verdens 

indretning fordi vi mener at disse er universelle og således må gælde for alle sprogsamfund. 
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Imperativrammer som sproghandlingstyper4.2.3 

En sådan inddeling finder vi hos Durst-Andersen der videreudvikler Lyons mands ud fra modal-

logikkens idéer om mulighed og nødvendighed under overbegrebet opfordring (request)17. Ved 

at tage udgangspunkt i aletisk og deontisk modalitet kommer Durst-Andersen (2009b) frem til 

otte specifikke sproghandlingstyper som han benævner imperativrammer og deler i hhv. aletiske 

og deontiske rammer.

Aletiske rammer4.2.3.1 

Aletisk modalitet omhandler mulighed og nødvendighed, samt deres negerede former umulighed 

og unødvendighed (Herslund, 2004, 16). Det beskriver verden som den er indrettet i henhold 

til naturens love der afgør hvad der er fysisk (u)muligt og (u)nødvendigt. Et eksempel på aletisk 

nødvendighed kan være følgende udsagn: ”det er nødvendigvis sådan at græsset bliver vådt når det 

regner”. De fire aletiske modaliteter giver de fire imperativrammer: mulighed, mulighed uden 

benefice for modtager, nødvendighed og unødvendighed (Durst-Andersen, 2009b). Mulighed 

optræder to gange fordi modtager i mulighed uden benefice for modtager ikke er en modtager 

som det normalt forstås, men er derimod mediator. Modtager er blot et middel til at afsender kan 

opnå sin hensigt18. 

De fire imperativrammer der bygger på aletisk modalitet er deskriptive fordi de blot beskriver et 

givent sagforhold i den fysiske verden. I det følgende vil vi kort forklare de aletiske rammer som 

sproghandlingstyper da det umiddelbart kan være svært at se en sammenhæng mellem de to.

17 Durst-Andersen benytter request som overbegreb for de otte imperativrammer dvs. som navn for den overordnede sproghand-
lingstype. For at undgå en sammenblanding med den mere gængse brug af begrebet request inden for sproghandlingsteorier (som 
også ses hos CCSARP) benytter vi i stedet det danske opfordring som overbegreb.
18 Se Durst-Andersen 2009b for en fyldestgørende forklaring på aletisk og deontisk modalitet i forhold til imperativrammerne.
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Mulighed4.2.3.1.1 

Med mulighed skal forstås sproghandlinger hvor afsender opfordrer modtager til at udføre eller 

undlade at udføre en handling der til gavn for dem begge, og som både afsender og modtager 

ønsker. Det kan f.eks. være når en læge beder sin patient med halsbetændelse om at åbne munden 

for at blive undersøgt (Durst-Andersen, 2009b). 

Mulighed uden benefice for modtager4.2.3.1.2 

Mulighed uden benefice for modtager dækker over sproghandlinger hvor afsender opfordrer 

modtager til at udføre eller undlade at udføre en handling der ikke er til fordel for modtager, men 

derimod for afsender. Det kan f.eks. være når en bordherre beder en anden om at række ham 

salaten (Durst-Andersen, 2009b). Mulighed uden benefice for modtager forudsætter at afsender 

formoder at modtager rent faktisk ønsker at udføre handlingen. Hvis afsender derimod formoder 

at modtager ikke ønsker at udføre handlingen, vil der i stedet være tale om sproghandlingstypen 

tvang som hører til en af de deontiske sproghandlingstyper. Tvang er netop karakteriseret ved en 

uoverensstemmelse mellem afsender og modtagers ønske. 

Nødvendighed4.2.3.1.3 

Med nødvendighed skal forstås sproghandlinger hvor afsender opfordrer modtager til at udfø-

re en handling som modtager ikke nødvendigvis ønsker udføre, men som er fysisk nødvendig 

(Durst-Andersen, 2009b). Det kan f.eks. være en medarbejder der i forbindelse med en samtale 

gentagne gange beder sin kollega om at lukke en åben døren for larmen udenfor. Ud fra kollega-

ens manglende respons må medarbejderen formode at kollegaen ikke ønsker at lukke den, men 

det er fysisk nødvendigt at døren lukkes for at samtalen kan fortsættes. 
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Unødvendighed4.2.3.1.4 

Unødvendighed refererer til de sproghandlinger hvor afsender opfordrer modtager til at udføre 

eller undlade at udføre en handling for at modtager ikke skal ende i en uønsket situation. Der er 

med andre ord tale om en advarsel (Durst-Andersen, 2009b). 

Deontiske rammer4.2.3.2 

Deontisk modalitet omhandler nødvendighed og mulighed (samt deres negerede former) i forhold 

til samfundsskabte normer og love (Durst-Andersen, 1995, 619; Allwood, Andersson & Dahl, 

1977, 112). Deontisk mulighed, umulighed, nødvendighed og unødvendighed giver de fire im-

perativrammer: tilladelse, forbud, tvang og ophævelse af tvang. Disse fire rammer er præskriptive 

fordi de foreskriver sagforhold ud fra samfundsskabte normer (Durst-Andersen, 2009b)19.

Præskriptive rammer (deontisk modalitet) Deskriptive rammer (aletisk modalitet)

 Tilladelse Mulighed  

Forbud Mulighed uden benefice for modtager

Tvang Nødvendighed

Ophævelse af tvang Unødvendighed

Tabel 1: Oversigt over Durst-Andersens imperativrammer i forhold til aletisk og deontisk modalitet

Der er visse af Durst-Andersens imperativrammer der falder ind under CCSARPs sproghand-

lingstype anmodning såsom tvang, mulighed, mulighed uden benefice for modtager og nødven-

dighed, mens andre skiller sig klart ud såsom tilladelse, forbud, ophævelse af tvang og unødven-

19 Se Durst-Andersen 2009b for en fyldestgørende forklaring på aletisk og deontisk modalitet i forhold til imperativrammerne.
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dighed. Et væsentligt element i Durst-Andersens imperativrammer er at de bygger på afsenders 

formodninger om det der ligger til grund for at denne ytrer sproghandlingen. Skellet mellem 

de enkelte typer bestemmes således udelukkende af afsenders formodninger, og denne indkoder 

derefter sin sproghandling i overensstemmelse hermed.     

Afsenders tankerække4.2.3.3 

Afsenders formodning har afsæt i en kognitiv proces, en slags logisk tankerække (Durst-Andersen, 

2009b). Forudsætningen for at afsender overhovedet finder på at producere en sproghandling er 

en eller anden form for stimulus, eksempelvis en situation i virkeligheden (f.eks. en åben dør) 

eller et indre behov hos afsender (f.eks. sult). Denne stimulus sætter gang i en tankerække hos 

afsender der på et eller andet tidspunkt verbaliseres i form af en sproghandling. Ifølge Durst-

Andersen (2009b) indeholder tankerækken følgende komponenter i nævnte rækkefølge: 

behov, som er det ønske stimulus har skabt hos afsender•	

formodning eller præsupposition, som er afsenders (mere eller mindre sikre) formodning •	

om tingenes tilstand i verden 

tanke, som er afsenders tanke om hvad der skal til for at få opfyldt sit behov og som skabes •	

på baggrund af afsenders formodning.

På baggrund af denne tankerække kommer afsender frem til at denne er nødt til at bruge ord for 

at få modtager til udføre eller undlade at udføre den handling der skal til for at afsender får dæk-

ket sit behov (Durst-Andersen, 2009b).

For at give et eksempel så lad os antage at afsender befinder sig i et supermarked og skal bruge en 

liter mælk der står på den øverste hylde. Afsender kan ikke selv nå mælken, men det kan modta-

ger. Dette bliver stimulus til en tankerække hvor:

Afsenders behov er at have mælken.•	
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Afsenders formodning er at modtager ikke kender afsenders behov, men er i stand til at •	

udføre en handling der kan tilfredsstille afsenders behov.

Afsenders tanke er at modtager vil udføre den handling der kan tilfredsstille afsenders be-•	

hov, hvis afsender gør modtager opmærksom på sit ønske.

På baggrund af denne tankerække kommer afsender frem til at denne er nødt til at bruge ord for 

at få dækket sit behov, og afsender vil producere en sproghandling der opfordrer modtager til at 

udføre handlingen.

En sproghandlings betingelser4.2.4 

Som nævnt er opfordringer en kompleks sproghandlingstype fordi den påvirkes af adskillige fak-

torer. En del af disse faktorer er sproghandlingens betingelser. Vi vil her kun koncentrere os om 

de betingelser der kan have indvirkning på sproghandlingstypen opfordring. 

Forberedelsesbetingelser4.2.4.1 

Searle arbejder med fire former for betingelser for sproghandlinger, de såkaldte vellykkethedsbe-

tingelser (felicity conditions), hvoraf forberedelsesbetingelserne (preparatory conditions) er relevante 

i forhold til vores tilgang da de bl.a. handler om afsender (Searle, 1969, 58-67). 

Forberedelsesbetingelserne dækker over de betingelser der relaterer sig til omstændighederne om-

kring sproghandlingen. For opfordringer (Searles direktiver) er det eksempelvis:

at modtager er i stand til at udføre den givne handlinga. 

at afsender vurderer at modtager er i stand til at udføre handlingen, b. 

at det ikke er åbenlyst for afsender og modtager at modtager ville udføre handlingen uanset c. 

hvad (Searle, 1969, 58-59, 66-67; Searle, 1979, 44).
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Forberedelsesbetingelserne er interessante fordi de bl.a. behandler afsenders formodning om 

modtages evne og vilje til at udføre sproghandlingen. Durst-Andersen (2009b) inkluderer Searles 

forberedelsesbetingelser i afsenders tankerække i form af formodning og tanke. 

Tilfredsstillelsesbetingelser4.2.4.2 

Durst-Andersen (2009b) opstiller også betingelser, de såkaldte tilfredsstillelsesbetingelser (satis-

faction conditions) og (u)lydighedsbetingelser (obedience conditions). Tilfredsstillelsesbetingelserne 

er modtagers betingelser for at følge afsenders opfordring, uanset om det er en opfordring til at 

udføre en handling eller at undlade at udføre en handling (Durst-Andersen, 2009b). Modtager 

kan have forskellige årsager til ikke at udføre en handling, f.eks. frygt, uvilje og uvidenhed, med 

andre ord så foreligger der en forhindring for afsender. Modtagers betingelse for at handle er så-

ledes at forhindringen fjernes. Derfor må afsender søge at opfylde disse betingelser, altså at fjerne 

den givne forhindring for at få sit behov tilfredsstillet. Omvendt vil afsender skulle opstille en 

forhindring, hvis denne ønsker at modtager skal undlade at udføre en handling (Durst-Andersen, 

2009b). Ved at udstede en tilladelse: ”du må gerne sætte dig ned” fjerner afsender modtagers for-

hindring som er at denne ikke tør sætte sig ned.  

(U)lydighedsbetingelser4.2.4.3 

(U)lydighedsbetingelser er afsenders betingelser over for modtager. Det er de konsekvenser 

afsender lover modtager hvis denne enten følger eller undlader at følge afsenders opfordring 

(Durst-Andersen, 2009b). Da modtager har to muligheder, findes der også to typer (u)lydigheds-

betingelser som benævnes henholdsvis kompensation (compensations) og sanktion (sanctions). 

Kompensation dækker over de positive konsekvenser som vil gøre sig gældende hvis modtager føl-

ger afsenders opfordring som f.eks. afsenders glæde eller en anden form for belønning. Sanktion 

dækker over de negative konsekvenser der vil gøre sig gældende hvis modtager undlader at følge 

afsenders opfordring i form af f.eks. afsenders vrede eller anden straf (Durst-Andersen, 2009b). 
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Både kompensation og sanktion kan realiseres sprogligt hvor de typisk vil have følgende former: 

if…then… (kompensation) og: if not…then… (sanktion) (Durst-Andersen, 2009b). 

Den interpersonelle relation4.2.5 

Vi har nu beskrevet de betingelser som vi mener gør sig gældende for opfordringer. Der er dog 

også andre faktorer der påvirker afsenders kodning af sproghandlinger. Af disse har vi valgt at 

fokusere på afsender og modtagers indbyrdes roller (som de opfattes af afsender). Vi vil operere 

med faktorerne social distance og dominans fordi tidligere undersøgelser har vist at netop disse 

to faktorer spiller en stor rolle i kommunikationssituationer (Bebee & Cummings, 1996; Blum-

Kulka, House & Kasper, 1989a; Kroger & Wood, 1991; Wolfson 1988). 

  
Social distance4.2.5.1 

Social distance handler om den distance der er mellem afsender og modtager. Social distance kan 

ses som en skala hvor den ene ende repræsenterer nære relationer såsom nære venner, familiemed-

lemmer og lign., mens den anden ende repræsenterer fremmede. Mellem disse yderpunkter finder 

man relationer som bekendte, kollegaer, venner og lign. (Jones, Marmor & Wolfson 1989, 184; 

Wolfson 1988). 

Defineret vs. udefineret social distance4.2.5.1.1 

I begge ender af skalaen finder man relationer hvor modtager og afsenders indbyrdes roller på for-

hånd er veldefinerede, enten ud fra sociale normer (fremmede) eller ud fra en allerede veletableret 

relation (nære relationer) (Wolfson 1988). Undersøgelser har vist at sådanne veldefinerede relatio-

ner ofte fremkalder en lignende sproghandlingsadfærd. I disse benyttes der oftest færre sproglige 

midler, ligesom nogle sproghandlingstyper forekommer forholdsvis sjældent (Jones, Marmor & 

Wolfson 1989, 184-185; Wolfson 1988). Årsagen hertil er at de to kommunikationsdeltagere 

på forhånd kender deres indbyrdes roller og ved hvad de kan forvente af hinanden. Derfor be-
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høver de ikke at benytte ekstra sproglige midler for at værne om deres indbyrdes relation (Jones, 

Marmor & Wolfson 1989, 184; Wolfson 1988).  

Ifølge Wolfson (1988) er udefinerede relationer derimod langt mere usikre. Afsender og mod-

tager har ikke på forhånd et veldefineret forhold til hinanden, og der foregår derfor en konstant 

forhandling mellem de to parter om deres indbyrdes roller (Wolfson 1988). I sådanne relationer 

foreligger der en større risiko for at gøre skade på relationen (og heraf social skade på sig selv), 

og begge parter må arbejde aktivt for at opbygge, bevare eller styrke relationen (Jones, Marmor 

& Wolfson 1989,184-185; Wolfson 1988). Sprogligt manifesterer dette sig både i valg af sprog-

handlingstype og i udformning af den enkelte sproghandlingstype (Jones, Marmor & Wolfson 

1989,184-185; Wolfson 1988). Interaktioner mellem to kommunikationsdeltagere med en ude-

fineret social distance indebærer således ofte længere forhandlinger indeholdende gentagelser, 

lange uddybninger og brug af flere forskellige sproglige strategier (Bebee & Cummings, 1996, 72; 

Jones, Marmor & Wolfson 1989, 185).

Dominans 4.2.5.2 

Dominans handler om den sociale status kommunikationsdeltagerne har over for hinanden. Det 

kan f.eks. være i kraft af erhverv, alder, køn, særlig titel eller blot den rolle deltagerne påtager sig 

i den givne situation (f.eks. vært). Den sociale dominans har en lignende effekt på interaktionen 

som social distance (Wolfson 1988). Når der er ulige status mellem de to kommunikationsdel-

tagere, dvs. når der er enten afsender- eller modtagerdominans, vil der ligesom ved veldefineret 

social distance foreligge et mindre behov for forhandling. Dette skyldes at relationen mellem de 

to deltagere på forhånd er fastlagt, og de ved hvad de kan forvente og tillade sig (Jones, Marmor 

& Wolfson 1989, 184-185; Wolfson 1988). Når der ikke er forskel i status mellem afsender og 

modtager, har disse to et mindre veldefineret forhold til hinanden, og her vil der foregå forhand-

linger om deres indbyrdes position. Dette kommer også sprogligt til udtryk både i valg af sprog-
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handlingstype og i udformning af den enkelte sproghandlingstype (Jones, Marmor & Wolfson 

1989, 184-185; Wolfson 1988).

Wolfsons har udarbejdet sine teorier på baggrund af data fra middelklasseamerikanere hvilket 

naturligvis rejser visse spørgsmål omkring deres anvendelighed på andre sprogsamfund end det 

amerikanske. Vi søger ikke at forklare vores resultater ud fra Wolfsons teorier, men bruger hendes 

grundtanke der ikke er baseret på et specifikt sprogsamfund, men derimod på interpersonelle 

relationer. Med andre ord mener vi at social distance og dominans har indflydelse på afsenders 

udformning af sproghandlinger uanset sprog, men at indflydelsen vil være forskellig afhængig af 

sprogsamfund.

Afsender- vs. modtagerdominans4.2.5.2.1 

Som supplering til Wolfsons teorier vil vi også skelne mellem afsender- og modtagerdominans 

da vi mener at de to typer af dominans må påvirke sproghandlingsadfærden forskelligt. I situa-

tioner med afsenderdominans mener vi at afsender oftest vil være i sin gode ret til at producere 

den givne sproghandling (i kraft af sin dominans over for modtager). Modtager vil ligeledes være 

mere forpligtet til at efterkomme den. Afsender kan derfor benytte en sproglig form der udviser 

en mindre grad af høflighed (Blum-Kulka & House, 1989, 145-146). Modsat vil afsender, når 

den sociale dominans ligger hos modtager, skulle være mere påpasselig for ikke at støde modtager 

fordi afsender har mindre ret til at producere sproghandlingen, ligesom modtager er mindre for-

pligtet til at efterkomme den. Afsender må derfor benytte en sproglig form der udviser en større 

grad af høflighed (Blum-Kulka & House, 1989, 145-146).

Relativ social distance og dominans4.2.5.3 

Som konsekvens af vores videnskabsteoretiske udgangspunkt mener vi naturligvis at såvel social 

distance som dominans er relative begreber da de kan opfattes forskelligt af forskellige afsendere.
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Forskellige sprogsamfund vil oftest tillægge faktorerne forskellige betydninger, samtidig med at 

enkelte medlemmer af samme sprogsamfund kan have individuelle forståelser af den interperso-

nelle relation. Eksempelvis vil der sandsynligvis være forskel på hvordan en dansker og en spanier 

opfatter deres egen status i forhold til deres svigerfar hvilket kan skyldes såvel individuelle som 

kulturelle forhold.  

Høflighed4.2.6 

Som nævnt mener vi at den interpersonelle relation påvirker de sproglige strategier for sprog-

handlinger, ikke mindst i forhold til høflighed. Høflighed er et centralt begreb når man arbejder 

med sproghandlinger fordi det er et af de hensyn afsender må tage over for modtager. Eftersom 

vi mener at både den interpersonelle relation og de sociale spilleregler varierer fra et sprogsam-

fund til et andet, finder vi det relevant at diskutere forskellige teoretiske forståelser af begrebet 

høflighed for senere at definere hvordan vi opfatter og anvender begrebet i forbindelse med det 

danske og spanske sprogsamfund. Dette afsnit består derfor af en redegørelse for begrebet høflig-

hed ud fra Goffmans grundlæggende idé om ansigt, samt Brown og Levinsons videreudvikling af 

samme til begreberne negativt og positivt ansigt og i den forbindelse negativ og positiv høflighed. 

Derefter følger en diskussion af begrebet høflighed hvor der inddrages grundlæggende kulturelle 

værdier fra hhv. det danske og spanske samfund. Sidst vil vi søge at redefinere begreberne ansigt 

og høflighed ud fra disse to samfunds kulturelle værdier.

Ansigt4.2.6.1 

Den klassiske definition af ansigt ifølge Goffman lyder:

 ”The term face may be defined as the positive social value a person effectively claims for himself  

 by the line others assume he has taken during a particular contact. Face is an image of self  

 delineated in terms of approved social attributes…” (Goffman, 1967, 5).

Med andre ord er ansigt en form for social værdi som vi som individer gerne vil se i os selv, og som 

vi gerne vil have at andre ser i os. Ansigt skabes i selve interaktionen, alt efter hvordan vi selv op-

fører os, og hvordan vores opførsel bliver modtaget af andre (Goffman, 1967, 6-7). På den måde 
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er ansigt et socialt konstrukt der hele tiden er til forhandling mellem os selv og de mennesker vi 

interagerer med.

Brown og Levinson (1987, 62ff) bygger videre på Goffmans definition, men de behandler ansigt 

som basale behov (wants) hos os som individer i et fællesskab. De deler ansigt i to slags, hhv. 

negativt og positivt ansigt (Brown & Levinson, 1987, 62-63). Negativt ansigt dækker over vores 

behov som individ for at ikke at blive hindret i vores handlen. Positivt ansigt dækker over vores 

behov som individ for at vores behov også er eftertragtede af andre fordi vi herigennem føler os 

som anerkendte medlemmer af samfundet (Brown & Levinson, 1987, 13, 61-65). Disse to ele-

menter mener Brown og Levinson er universelle, dvs. at alle mennesker uanset modersmål har 

et behov for på den ene side at være frie til at handle og på den anden side at være anerkendte 

medlemmer af samfundet (Brown & Levinson, 1987, 13). Der kan så være kulturelle variatio-

ner af hvad der f.eks. opfattes som en begrænsning af handlefriheden, og hvad der skal til for at 

føle at egne behov anses for ønskværdige af andre (Brown & Levinson, 1987, 13). Ifølge Brown 

og Levinson (1987, 61) er ansigt noget der kan trues, tabes, opretholdes eller forstærkes i vores 

interaktion med hinanden. Når vores ansigt trues af andre, vil vi søge at forsvare det hvorved vi 

selv kan true andres ansigt. Det er derfor i alles interesse at bevare hinandens ansigt (Brown & 

Levinson, 1987, 61).

Til negativt og positivt ansigt hører begreberne negativ og positiv høflighed som er de to typer 

hensyn afsender kan vise modtager. Negativ høflighed er afsenders hensyntagen til modtagers 

negative ansigt, mens positiv høflighed er afsenders hensyntagen til modtagers positive ansigt 

(Brown & Levinson, 1987, 101, 129). 
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Ansigtstrusler4.2.6.2 

Både det negative og det positive ansigt kan trues. Det negative ansigt trues når afsender har til 

hensigt at begrænse modtagers handlefrihed (Brown & Levinson, 1987, 65ff). Der foreligger altså 

en trussel mod modtagers negative ansigt når afsender ytrer en sproghandling der proklamerer 

en fremtidig handling (eller undladelse heraf ) for modtager. Et eksempel på en sådan sproghand-

ling er en opfordring der således i sin natur er ansigtstruende ifølge Brown og Levinson (1987, 

66). Det positive ansigt trues når afsender ikke viser interesse for modtagers følelser og behov. Et 

eksempel på en sådan ansigtstrussel kunne være hvis afsender i sin sproghandling benytter en til-

taleform der ikke lever op til modtagers forventning, som f.eks. at benytte fornavn når modtager 

forventer at blive tiltalt ved efternavn (Brown & Levinson, 1987, 66-67). 

Høflighed er et af de redskaber der benyttes til at søge at bevare og opbygge henholdsvis det po-

sitive og negative ansigt hos modtager (Bülow-Møller, 2003, 216-218; Huang, 2007, 116; Mey, 

2001, 74-75). På baggrund af idéen om ansigt og høflighed opstiller Brown og Levinson (1987, 

2, 60ff) en række strategier for hvordan afsender kan fremsætte en sproghandling, alt efter hvil-

ket høflighedshensyn denne tager. De opererer med fem høflighedsstrategier hvoraf strategi 1 er 

mindst høflig og strategi 5 er mest høflig (Brown & Levinson, 1987, 2, 60ff): 

Direkte, præcis og entydig sproghandling.1. 

Sproghandling der udviser positiv høflighed ved at udtrykke solidaritet.2. 

Sproghandling der udviser negativ høflighed ved at udtrykke afsenders tilbageholdenhed.3. 

Sproghandling (4. off-record) der er flertydig i sin sproglige udformning (f.eks. hentydninger, 

ironi, metaforer).

Sproghandlingen fremsættes ikke.   5. 
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En kritik af Brown og Levinsons teorier er at de bygger på en anglo-amerikansk grundidé om at 

det negative ansigtsbehov er det primære, at man ikke må påtvinge andre noget, og at man skal 

respektere hinandens handlefrihed. For en sådan kultur er det vigtigt at udvise høflighed hvis man 

alligevel er nødt til at forstyrre andres handlefrihed, som f.eks. ved at ytre en opfordring. Man bør 

derfor ikke fremsætte opfordringen direkte fordi en direkte opfordring ikke efterlader tvivl om 

afsenders hensigt (at påtvinge modtager noget) og derfor heller ingen udvej for modtager (Brown 

& Levinson, 1987, 70-71). Høflighed handler ifølge Brown og Levinson om at vise respekt for 

modtagers handlefrihed ved at sløre den egentlige hensigt med sproghandlingen. Jo mere vag 

sproghandlingen er, desto større udvej har modtager, og desto mere høflig er den så også. Med 

andre ord associeres indirekthed med høflighed og direkthed med uhøflighed. Denne grundidé 

ser vi også til dels hos CCSARP der opstiller en skala med ni trin over direkthed, og derefter ud 

fra deres data konkluderer at den mest høflige strategi er den såkaldte konventionelt indirekte, 

som f.eks. ”could you clear up the kitchen, please?” (Blum-Kulka, House & Kasper, 1989b, 18; 

Mitchell & Rintell, 1989, 267).

Denne grundidé, at indirekthed er et udtryk for høflighed, har været med til at skabe stort fokus 

på skellet mellem direkte og indirekte sproghandlinger. Vi mener dog ikke at dette fokus er re-

levant i tværsproglige undersøgelser fordi vi antager at høflighed kan udtrykkes på mange andre 

måder end gennem indirekthed. Måden hvorpå høflighed udtrykkes, vil afhænge af hvordan 

høflighed opfattes i en given kultur. Afsenders formål med at ytre en given sproghandling vil 

således afhænge af hvilken funktion høflighed har i den pågældende kultur, og det vil afspejles i 

den sproglige form. 
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En kulturrelativistisk redefinition af ansigt4.2.6.3 

Vi finder det problematisk at Brown og Levinson er så universalistiske i deres tankegang. De søger 

at overføre anglo-amerikanske værdier til alle andre sprogsamfund hvilket vi, ud fra vores mere 

kulturrelativistiske udgangspunkt, ikke mener er muligt. Deres teorier er en grundig redegørelse 

for høflighed som det opfattes og bruges i det amerikanske og andre lignende samfund, herunder 

muligvis også det danske, men vi mener ikke at de er universelle og kan overføres til alle sprog. Vi 

er enige i at ansigt eksisterer, og at hensynet til det er et væsentlig element i den menneskelige in-

teraktion. Men hvorvidt det negative ansigt er det primære behov, og hensynet til det dermed det 

vigtigste, er vi ikke enige i. Vi er heller ikke nødvendigvis enige i at der kun eksisterer et negativt 

og et positivt ansigt og at disse bør defineres ud fra individualistiske behov. Vi mener, som Zhan 

(2004), at der eksisterer samfund hvor ansigt i stedet er knyttet til en kollektivistisk forståelse20. 

Dermed kan vi heller ikke tilslutte os Brown og Levinsons skala over høflighedsstrategier som 

universelt gyldig da denne netop bygger på en underliggende opfattelse af negativt ansigt som det 

primære behov. 

Brown og Levinson (1987) hævder (paradoksalt nok) at der eksisterer samfund hvor hensyn til 

det positive ansigt er vigtigere end hensynet til det negative (Brown & Levinson, 1987, 14, 34, 

230, 244; Blum-Kulka & House, 1989, 138). Hvilke høflighedsstrategier og dermed hvilke an-

sigtshensyn der tages, mener vi hænger sammen med sprogsamfunds grundlæggende normer og 

værdier. Med andre ord mener vi, ligesom Wierzbicka, at et sprogsamfunds værdier afspejles i den 

sproglige udformning af sproghandlinger (Wierzbicka, 1991, 26). 

Dansk vs. spansk ansigt4.2.6.3.1 

Brown og Levinsons forståelse af det negative ansigt som det primære er særlig interessant når 

man ser på Wierzbickas karakteristik af det engelske sprogsamfunds kulturtradition (Wierzbicka, 

1991, 30-47). En kulturtradition som bl.a. lægger vægt på individets ret til selvbestemmelse der 

20 Se Zhan 2004 for en interessant diskussion af ansigt i forhold til det kinesiske kollektivistiske samfund.
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gør at man holder en vis distance og ikke blander sig i andre folks sager (Wierzbicka, 1991, 30). 

Ud fra denne betragtning er det åbenlyst at den høfligste strategi må være en indirekte strategi, og 

at den mest uhøflige derfor må være en direkte i form af en imperativ.

Vi mener at den danske kulturtradition til en vis grad ligner den engelske. Danskere har ligeledes 

et ønske om at holde en vis afstand til andre, eller som Wierzbicka (1991) beskriver det: ”at vi alle 

ønsker at have en lille mur omkring os hvilket er ganske naturligt og meget vigtigt for os” (oversat fra 

Wierzbicka, 1991, 47). Ønsket om afstand afspejles ifølge Wierzbicka direkte i diverse sproglige 

elementer eller mangel på samme (Wierzbicka, 1991, 47). Det engelske sprog har kun én tilta-

leform, nemlig you. Dette er helt i tråd med de grundlæggende demokratiske principper, at alle 

er lige, fordi you ikke giver afsender mulighed for at italesætte modtagers eventuelle højere status 

gennem selve tiltaleformen. Sproget tvinger således ikke afsender til at tage stilling til modtagers 

status i forhold til sin egen. Denne fritagelse er dog også en sproglig begrænsning fordi afsender 

heller ikke har mulighed for at markere det modsatte, nemlig en særlig nærhed til modtager 

(Wierzbicka, 1991, 47). På dansk eksisterer der stadig to tiltaleformer, nemlig du og De. Vi vil 

dog mene at de to tiltaleformer ikke længere giver mulighed for at markere hhv. nærhed eller 

afstand til modtager. De bruges meget sjældent i daglig tale, og derfor bliver denne tiltaleform 

yderst markeret når den endelig bruges. Vi vil hævde at det danske du er at sidestille med det 

engelske you, og vi lægger altså også en vis afstand til vores modtager. Afstanden i den sproglige 

interaktion ses også i den fysiske. Danskere har en tendens til også at holde en vis fysisk afstand 

til andre. Vi opfatter ikke-seksuel fysisk berøring som unormal og grænseoverskridende fordi det 

nedbryder den lille mur vi har omkring os (Wierzbicka, 1991, 47).

Den spanske kulturtradition, mener vi, bygger på helt andre grundholdninger. Vi vil hævde at 

spaniere lægger vægt på solidaritet og således søger nærhed frem for afstand. Det afspejles i spro-

get på mange måder. Bl.a. skelner spansk mellem tiltaleformerne tú (du) og usted (De), og de kan 
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derfor markere en nærhed til modtager gennem brugen af tú. Den sproglige nærhed ses også i den 

fysiske interaktion hvor det er en almindelig gestus at kindkysse selv folk man møder for første 

gang.

Et andet sprogligt indicium herpå er spaniernes brug af diminutiv i forhold til både personer og 

ting. Ifølge Wierzbicka (1991, 50-51) udtrykker diminutiver varme og ømhed. Eksempelvis har 

langt de fleste spanske fornavne diminutive former som gør at spaniere sprogligt har mulighed 

for at markere en nær relation. Diminutive former bruges også omkring ting, ofte fødevarer, ek-

sempelvis ”vamos a tomar una copita” (lad os drikke et diminutiv-glas vin). Wierzbicka (1991, 52) 

forklarer at diminutivet her minimerer kvantitet, men fremhæver til gengæld kvalitet. I forhold til 

opfordringer betyder dette at afsender fremhæver at det kun er en lille ting modtager opfordres til 

at gøre, samtidigt med at afsender indikerer at det er godt eller ligefrem til gavn for modtager.

Ifølge Wierzbicka (1991, 50-51) ses brugen af diminutiver i kulturer hvor det er legitimt og 

forventet at udtrykke følelser i det offentlige rum, modsat danskere som anser følelser for noget 

man holder inden for muren og ikke viser i offentlighed. Danskere ser følelser i kontrast til det 

rationelle og fornuftige, hvilket betyder at en person der udviser følelser offentligt bliver opfattet 

som irrationel og ustabil (Wierzbicka, 1991, 54). Vi vil mene at spaniere har en anden holdning 

til følelser i det offentlige rum, nemlig at det er ganske normal adfærd.

 
Vores definition af ansigt4.2.6.3.2 

Ansigt er betinget af det enkelte sprogsamfunds grundlæggende kulturelle værdier. Danskere me-

ner at alle har ret til selvbestemmelse og handlefrihed, og de har et stærkt ønske om at opretholde 

en mur omkring sig som andre ikke bør overskride. Med andre ord er det primært det negative 

ansigt der bør tages hensyn til på dansk. Spaniere, derimod, vægter solidaritet og nærhed meget 

højt. Det ser vi som et tegn på at det primært er det positive ansigt der bør tages hensyn til i 
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spansk. Dermed gælder Brown og Levinsons høflighedsstrategier muligvis for det danske sprogs-

amfund, men ikke for det spanske. Med andre ord mener vi at direkthed kan være særligt ansigt-

struende på dansk, mens det derimod ikke kan siges at være gældende på spansk.

Opsamling på teoretisk grundlag4.3 

Supertypeteorien er relevant for os fordi den giver et klart billede af hvor grundlæggende de 

sproglige forskelle er i forhold til vores mentalitet. Hvis vi sprogligt hele tiden skal forholde os til 

enten virkeligheden, afsender eller modtager, må vi nødvendigvis også skulle gøre det mentalt. 

Dette mener vi i sidste ende må betyde at vores modersmål er styrende for vores mentalitet. Vi 

formoder at de tre overordnede stemmer som supertyperne udtrykker også giver tre overordnede 

mentaliteter, hver især med diverse variationer. På denne baggrund er det særligt interessant at 

undersøge hvordan mentaliteten spiller ind i en interkulturel kommunikationssituation. Om vi, 

når vi kommunikerer på fremmedsprog, taler med vores modersmåls stemme, om danskere taler 

engelsk med en dansk stemme og spaniere med en spansk. 

Vi vil arbejde med sproghandlingstypen opfordring der indeholder de specifikke sproghandlings-

typer: tilladelse, tvang, forbud, ophævelse af tvang, mulighed, mulighed uden benefice for mod-

tager, nødvendighed og unødvendighed fordi vi mener at disse eksisterer i både det spanske og 

danske sprogsamfund. Det skal forstås på den måde at alle spaniere og danskere har en ensartet 

idé om hvad disse indebærer, men at de kan verbalisere sproghandlingerne gennem forskellige 

sproglige former afhængig af hvilke andre formål afsender har med sin ytring.  

Eftersom genstanden for vores undersøgelse er afsenders kodning af sproghandlinger, vil vi have 

fokus på afsenders tankerække der ligger til grund for verbaliseringen af den specifikke sprog-

handling. I afsenders tankerække indgår også sproghandlingens betingelser hvor Searles forbere-
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delsesbetingelser er et element i afsenders formodning og tanke, mens tilfredsstillelsesbetingelser 

og (u)lydighedsbetingelser er separate trin i afsenders tankerække21  

Den interpersonelle relation mellem afsender og modtager spiller en stor rolle for hvordan af-

sender koder sin sproghandling. Vi vil derfor undersøge hvordan sproghandlinger påvirkes af 

afsender og modtagers indbyrdes roller ud fra de to variabler social distance og dominans. Vi vil 

søge at forklare påvirkningen ud fra de to sprogsamfunds grundlæggende kulturelle værdier som 

vi mener, er yderst forskellige. Forskellen ses ikke mindst i forståelsen af centraler begreber som 

ansigt og høflighed. Hvor høflighed i Danmark ses som hensyntagen til modtagers ret til selvbe-

stemmelse og handlefrihed, det negative ansigt, mener vi det i Spanien nærmere er en markering 

af nærhed og solidaritet, dvs. hensyntagen til det positive ansigt. Som konsekvens heraf mener 

vi at de to sprogsamfund uundgåeligt må benytte sig af forskellige høflighedsstrategier, og at vi 

derfor må undersøge sproghandlingerne ud fra en sådan kulturrelativistisk opfattelse af den inter-

personelle relation, høflighed og ansigt.

21 Se afsnit 5 Analyseredskaber  for en fyldestgørende beskrivelse af tankerækkens trin.
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AnAlYseredsKABer5  

Vores analyseredskab blev udviklet på baggrund af Durst-Andersens imperativrammer (Durst-

Andersen, 2009b) og med inspiration fra CCSARP. CCSARP benytter et kategoriseringsskema 

der inddeler sproghandlingers komponenter i over- og underkategorier baseret på deres teorier 

(Blum-Kulka, House & Kasper, 1989a, 273-294). En kategorisering gør det muligt at strukturere 

alle sproghandlingens komponenter på en systematisk måde så man kan foretage sammenligninger 

mellem forskellige deltageres sproglige realiseringer såvel internt i grupper som mellem grupper 

(Blum-Kulka, House & Kasper, 1989a, 273-294). Vi bevarede idéen om et kategoriseringsskema, 

men udarbejdede vores kategorier ud fra Durst-Andersens idé om afsenders tankerække og dens 

verbalisering. Som udgangspunkt havde vi kun et meget overordnet kategoriseringsskema baseret 

på de tre komponenter fra afsenders tankerække: behov, formodning og tanke samt modtager 

og afsenders betingelser: tilfredsstillelsesbetingelser og (u)lydighedsbetingelser. Durst-Andersens 

teorier bygger ikke på omfattende empiriske undersøgelser, og de fem komponenter skulle senere 

vise sig ikke at være dækkende til at kunne kategorisere alle sproglige elementer i de engelske 

sproghandlinger produceret af vores deltagere. I takt med analysen videreudviklede vi derfor disse 

fem komponenter og tilføjede nye kategorier. Dette var nødvendigt for at sikre at kategoriserings-

skemaet omfattede alle mulige verbaliseringer af tankerækken for både spanierne og danskerne. 

Kategorier5.1 

Vores endelige kategoriseringsskema indeholdt nedenstående kategorier22. Kategoriernes række-

følge er ikke tilfældig, men struktureret efter afsenders logiske tankerække. 

22 Se bilag I for kategoriseringsskema og kategorisering af samtlige ytringer.
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Tuner•	

Behov•	

Motivation•	

Formodning •	

Tanke•	

Tilfredsstillelsesbetingelser•	

(U)lydighedsbetingelser•	

Retfærdiggørelse•	

Direkte opfordring

Vi mener at tankerækken er universel fordi den bygger på en logisk rækkefølge, dvs. love for 

verdens fysiske indretning. Det betyder at hvert enkelt trin i tankerækken er betinget af det for-

rige, og hvert element i en sproglig ytring vil være en realisering af et af disse kategoritrin. Det er 

ikke muligt at verbalisere i bagvendt rækkefølge når der er tale om umiddelbar mundtlig kom-

munikation23. Det er dog muligt at starte en ny tankerække og derefter verbalisere tidligere trin. 

I princippet er det muligt at verbalisere alle trin, ligesom det er muligt kun at verbalisere den 

direkte opfordring.

Tankerækken kan illustreres som en cirkel hvor afsender altid vil starte samme sted (ved tuner) og 

må tage hele turen rundt. Afsender kan på ethvert tidspunkt i cirklen verbalisere det trin denne 

befinder sig på, ligesom afsender på ethvert tidspunkt kan verbalisere en direkte opfordring. Dog 

vil afsender i sine tanker altid tage hele turen rundt i cirklen og kan eventuelt tage en tur mere.

23 I kontrast hertil står skriftlig kommunikation som er tænkt sprog, og derfor kan afsender udtrykke sig i præcis den rækkefølge 
denne ønsker endog bruge den som et bevidst argumentatorisk redskab.
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Behov
Motivation

Tanke

Tilfredsstillelses-
betingelser

Formodning

Tuner

(U)lydigheds-
betingelser

Retfærdig-
gørelse

Direkte opfordring

Figur 2: Afsenders tankerække

Tuner5.1.1 

En af de kategorier vi tilføjede og udviklede under analysen var kategorien tunere. Forudsætningen 

for at afsender overhovedet finder på at producere en sproghandling er omstændigheder i den 

virkelige verden, sproghandlingens kilde. I forbindelse med tvang, mulighed og nødvendighed 

kunne en sådan omstændighed f.eks. være et åbent vindue som afsender ønsker lukket, mens det 

i forbindelse med unødvendighed kunne være at modtager er i fare for at falde. Fælles for disse 

omstændigheder er at afsender og modtager ikke deler verden dvs. at modtager enten ikke ved 

eller ikke ønsker det samme som afsender. Hvis afsender vil have modtager til at dele sin verden 

må afsender først gøre modtager opmærksom på at denne skal forlade sin egen. Afsender skal med 

andre ord have modtager til at tune sig ind på afsenders kanal. Det er netop det en tuner gør. En 

tuner er altså et indledende element i en sproghandling der får modtager til at tune sig ind på 

afsenders kanal og dét denne vil sige.
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Tunere har dog også andre funktioner. På baggrund af vores data har derfor vi valgt at inddele 

tunere i fire underkategorier ud fra deres yderligere funktioner:

Opmærksomhedsmarkører:1.  bruges til at fange modtagers opmærksomhed, men har ikke yder-

ligere funktioner. Til disse hører bl.a. Oh, Hey, Okay, Listen, Well og Hi24.

Statusmarkører:2.  angiver modtagers status i forhold til afsender. Der kan både være tale om 

højere status såsom Boss, Mr, Sir, Dad, Father in law eller lavere såsom Boy, guys. Når en 

tuner benævner modtagers højere status er dens funktion at udvise respekt, mens den ved 

lavere status udtrykker afsenders krav på respekt fra modtager. 

Fornavn:3.  eksempelvis Bent.

Appelmarkører:4.  bruges som en anmodning til modtager og som falder i to undertyper hhv. 

please og excuse me/sorry.

Vi vil ikke udelukke at der kan eksistere andre underkategorier, eller at det i undersøgelser af an-

dre sprog kan være relevant med en anden opdeling, snarere tværtimod.

Behov5.1.2 

Kategorien behov dækker over sproglige udtryk hvor afsender beskriver sit eget eller modtagers 

behov: ”I need some water now” og ”You are thirsty”.

Motivation5.1.3 

Kategorien motivation dækker over sproglige realiseringer hvor afsender beskriver sin bevæggrund 

for at producere sproghandlingen: ”If you would like a beer…” og ”I can’t hear what you say”.

Formodning5.1.4 

Kategorien formodning dækker over sproglige elementer hvor afsender konstaterer sin formod-

ning om de forhold der gør sig gældende i situationen. Formodningen vil derfor variere fra si-

tuation til situation. Denne kategori kan sammenlignes med Searles forberedelsesbetingelser. 

24 Samtlige eksempler er taget fra vores empiriske data og fremgår af bilag I.
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Eksempelvis vil afsenders formodning i sproghandlingstypen tilladelse i øl-scenariet25 konstatere 

at modtager vil have en øl, men ikke tør at udføre den handling der skal til. I sproghandlingsty-

pen tvang i mobil-scenariet vil afsenders formodning være at modtager ikke ønsker at afsender 

har mobiltelefonen og derfor heller ikke har til hensigt at udføre handlingen (give afsender tele-

fonen). Formodning ses dog hverken hos danskerne eller hos spanierne i vores test.

Tanke5.1.5 

Kategorien tanke er en verbalisering af afsenders tanke om hvad der skal til for at få opfyldt sit 

behov. Tanken skabes på baggrund af afsenders formodning, og derfor vil tanken også variere fra 

sproghandlingstype til sproghandlingstype. Sprogligt udtrykkes tanken ved at spørge om formod-

ningen er sand evt. i negeret form. I sproghandlingstypen mulighed i læge-scenariet er afsenders 

formodning at modtager kan og vil åbne munden, men at modtager ikke ved at denne skal udføre 

handlingen. Når afsender verbaliserer sin tanke, spørger denne til sin formodning, om det er sandt 

(eller ikke sandt) at modtager kan eller vil åbne munden: ”Will you please open your mouth?”. 

Tilfredsstillelsesbetingelser5.1.6 

Kategorien tilfredsstillelsesbetingelser dækker over sproglige elementer hvorigennem afsender 

tilfredsstiller modtagers betingelser for at producere eller undlade at producere en handling. 

Sprogligt opstiller eller fjerner afsender den forhindring der skal til for at modtager vil imøde-

komme afsenders opfordring. Tilfredsstillelsesbetingelser varierer således også fra sproghandlings-

type til sproghandlingstype. I sproghandlingstypen tilladelse er modtagers forhindring at denne 

ikke tør udføre en handling på trods af at modtager ønsker resultatet af handlingen. Afsender kan 

således fjerne forhindringen ved sprogligt at udtrykke at modtager gerne må udføre handlingen, 

dvs. afsender udsteder en tilladelse: ”you are welcome to take a beer in the refrigerator” og ”here you 

are some chocolate”. 

25 Se bilag F og bilag G for rollespillets skriftlige oplæg på hhv. dansk og spansk der indeholder en beskrivelse af samtlige 
scenarier
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(U)lydighedsbetingelser5.1.7 

Kategorien (u)lydighedsbetingelser verbaliserer afsenders betingelser som er de konsekvenser af-

sender lover modtager hvis denne enten følger eller undlader at følge afsenders opfordring. Der 

er to undertyper:

Lydighedsbetingelse (kompensation): de positive konsekvenser som vil gøre sig gældende •	

hvis modtager følger afsenders opfordring: ”It’s good for you chocholate”.

Ulydighedsbetingelse (sanktion): de negative konsekvenser der vil gøre sig gældende hvis •	

modtager undlader at følge afsenders opfordring: ”If you don’t I will punch you on the nose”.

Det bør bemærkes at der er en vis harmoni mellem sproghandlingstype og (u)lydighedsbetin-

gelser. Et eksempel herpå er at der inden for sproghandlingstypen tilladelse ikke kan forekomme 

sanktioner da der så i stedet vil være tale om tvang, hvilket kan illustreres i en ytring som: ”*please 

have some chocolate or I will punch you on the nose”. 

Retfærdiggørelse5.1.8 

Kategorien retfærdiggørelse er en sproglig realisering af afsenders forklaring på eller retfærdiggø-

relse for at ytre opfordringen: ”It’s not necessary that you are coming to help because I get some help 

from my family” og ”Would you please close the door cause I can’t hear a thing”. Som konsekvens af 

den logiske tankerække vil retfærdiggørelse altid være efterstillet de sproglige realiseringer af de 

forrige trin.

Direkte opfordring5.1.9 

Kategorien direkte opfordring er i al sin enkelthed den direkte sproglige realisering af imperativ-

rammen. Befinder vi os f.eks. inden for sproghandlingstypen tilladelse, vil en direkte opfordring 

være en tilladelse: ”Take a beer”. En direkte opfordring efterlader ingen tvivl om afsenders hensigt 

med sproghandlingen. En direkte opfordring ligger uden for tankerækken i den forstand at den 

kan ytres på et hvilket som helst tidspunkt. Den kan dog stadig kombineres med de andre ele-
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menter i rammen. Dens typiske sproglige form er en imperativ eller lignende sproglige former: 

”Pass me the salad” eller bare: ”the salad”.

Kommentarer til kategorierne5.2 

Kategorierne motivation og retfærdiggørelse5.2.1 

Vi har bl.a. tilføjet de to kategorier motivation og retfærdiggørelse som egentlig har samme for-

mål. De giver begge en slags årsagsforklaring for sproghandlingen. Forskellen mellem de to består 

i hvornår de ytres. Motivation er en betingelse for eller en hypotetisk årsag til en urealiseret hand-

ling (her sproghandling), og den ytres derfor før den egentlige sproghandling. En retfærdiggørelse 

er en årsag til en allerede realiseret sproghandling. Skellet mellem de to kategorier bygger på den 

tidsmæssige sammenhæng mellem betingelse og årsag. En betingelse er en hypotetisk årsag til en 

urealiseret handling. Hvis handlingen realiseres bliver betingelsen til årsagen (Denver, 1988).

Dette kan illustreres ved følgende eksempel:

I will go on the toilet and you can take a beer in my kitchen

        motivation   

You can get a beer from the fridge and I just have to go to the bathroom

                 retfærdiggørelse

Samme udtryk – forskelligt indhold 5.2.2 

Som vi så i ovenstående eksempel kan det samme udtryk have forskelligt indhold afhængig af 

hvornår i ytringen det optræder. Dette skyldes afsenders logiske tankerække. På samme måde kan 

please både være en tuner og en lydighedsbetingelse, alt efter hvor i sproghandlingen den ytres. 

Dette kan illustreres ved følgende eksempel:
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Please, could you take a bottle of milk, please?

Tuner    Lydighedsbetingelse

En tuner kan ikke være efterstillet sproghandlingen for så vil den ikke længere have den funktion 

at få modtager til at tune ind på afsenders kanal, hvilket jo netop er definitionen på en tuner. 

Når please er efterstillet vil det derimod være en lydighedsbetingelse i betydningen ”and I will be 

pleased” (Durst-Andersen, 2009b). Med andre ord lover afsender modtager en kompensation der 

består i at afsender bliver glad hvis modtager følger opfordringen. Samme sproglige form kan altså 

have forskellig funktion, alt afhængig af hvor den optræder i ytringen.  

Fremgangsmåde for analysen5.3 

De indsamlede data5.3.1 

De indsamlede data bestod af sproghandlinger på engelsk der var produceret mundtligt af delta-

gerne og noteret skriftligt af observatøren under testen. For hvert scenarie var der 13 realiserede 

sproghandlinger fra hver af de to deltagergrupper, dvs. 26 sproghandlinger i alt. Hver sproghand-

lingstype havde to scenarier og bestod derfor af 52 sproghandlinger i alt26. 

Genstanden for analysen var deltagernes fulde svar, dvs. de ytringer de producerede i den enkelte 

tur der var stillet dem til rådighed. I tilfælde hvor der var tegn på at deltageren havde misforstået 

opgaven eller benyttede modersmålet til væsentlige elementer, indgik svarene ikke i analysen. 

Eftersom vores fokus er at undersøge forskelle sprog imellem, er dette også fremgangsmåden 

for vores analyse. Vi kategoriserede alle ytringens dele med henblik på at finde mønstre internt i 

grupperne. Inden for hver sproghandlingstype foretog vi først en intern sammenligning af hhv. de 

danske og spanske svar i hvert af de to scenarier med henblik på at klarlægge forskelle mellem sce-

26 Se bilag I for de indsamlede data.
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narierne internt i grupperne. Formålet med dette var at undersøge hvilken effekt de to variabler, 

social distance og dominans, havde på hhv. danskernes og spaniernes sproghandlinger. Derefter 

foretog vi en sammenligning mellem de danske og spanske svar på tværs af sprog. Vi inkluderede 

således også de sociale variabler i denne tværsproglige sammenligning.      

Eksempel på en kategorisering 5.3.2 

Tilladelse: 

There’s beer in the refrigerator. You are welcome to take one if you want. Help yourself.

Motivation        Tilfredsstillelsesbetingelser    Direkte opfordring

Vi kategoriserede på baggrund af de sproglige elementers funktion, dvs. hvilket trin i tankeræk-

ken de var en sproglig realisering af27. Derefter undersøgte vi også de sproglige elementers form, 

dvs. hvilke sproglige udtryk de bestod af. Vi ville med andre ord undersøge om samme funktion 

havde forskellige udtryksformer hos hhv. danskerne og spanierne, og i givet fald hvad forskellen 

bestod i.  

I de sproghandlingstyper og scenarier hvor der ikke fremtrådte tydelige mønstre internt i grup-

perne ud fra vores kategorisering, undlod vi at foretage yderligere sammenligninger da vi ikke 

mente at disse kunne frembringe valide resultater. I de tilfælde hvor enkelte deltageres svar afveg 

væsentligt fra de resterendes, inkluderede vi dem ikke i sammenligningen fordi vi anså at sådanne 

forskelle skyldtes individuelle variationer. 

27 Se bilag I for en kategorisering af samtlige sproghandlinger.
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Mulige fejlkilder5.4 

Som nævnt har vi benyttet de to variabler social distance og dominans fordi vi ønskede at under-

søge den interpersonelle relations påvirkning på sproghandlingerne. Inden for sproghandlings-

typerne har vi således benyttet to forskellige scenarier der varierer i forhold til de to variabler. 

Scenarierne varierede dog også på andre faktorer. Vi anerkender at vi derfor ikke med sikkerhed 

kan afgøre at forskelle i sproghandlingerne udelukkende skyldes variablerne, men at de også kan 

skyldes andre situationelle variationer. Det var et bevidst valg fra vores side at de to scenarier 

skulle variere på mere end blot de to variabler for at undgå at deltagerne blot ville kopiere deres 

egne svar, og at der på denne baggrund ikke ville være forskelle på tværs af scenarierne. 
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resUltAter 6  

I det følgende vil vi præsentere resultaterne af vores analyse. Afsnittet er struktureret således at de 

deontiske sproghandlingstyper: tilladelse, tvang, forbud og ophævelse af tvang gennemgås først, 

dernæst de aletiske sproghandlingstyper: mulighed, mulighed uden benefice for modtager, nød-

vendighed og unødvendighed. Tunere behandles efterfølgende i et separat afsnit da disse optræder 

i alle sproghandlingstyper med samme formål og form. 

Deontiske sproghandlingstyper6.1 

Tilladelse6.1.1 

Scenarie Sproghandlingstype Modtager Dominans Social Distance

Øl-scenariet Tilladelse Ven Ingen Ingen

Chokolade-scenariet Tilladelse Svigerfar Modtager Udefineret

Spanierne6.1.1.1 

I begge scenarier består spaniernes sproghandlinger primært af de to elementer: direkte opfor-

dringer og tunere. I øl-scenariet bruger spanierne også tilfredsstillelsesbetingelser der i denne 

sproghandlingstype er en udstedelse af tilladelse. Når afsender udsteder en tilladelse fjerner denne 

modtagers forhindring som er ”ikke-turden”. Modtager tør altså ikke at udføre den handling der 

kræves for at opnå den af afsender og modtager ønskede tilstand.

I øl-scenariet er spaniernes tilfredsstillelsesbetingelser meget generelle tilladelser som ”here’s the 

kitchen”, ”you are at your home” eller ”it’s your house”. Ydermere indeholder en del tilfredsstillelses-

betingelser og direkte opfordringer sproglige former som: 

serve yourself what you want.

take the beer of the fridge as you want.
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At spanierne bruger disse sproglige former tyder på at deres tilladelser går på mere end bare en 

enkelt handling en enkelt gang, nemlig at benytte et helt køkken, et helt hus eller tage lige hvad 

man lyster, endda opføre sig som var man hjemme. Det er måske ikke for ingenting at spaniere 

er kendt for sætningen ”mi casa es su casa” (mit hjem er dit hjem). Ved at give modtager samme 

rettigheder som sig selv, mener vi at afsender søger at behandle modtager som del af sin ingroup 

hvilket vi ser som et tegn på positiv høflighed. Det lader altså til at spanierne søger at skabe, 

opretholde eller styrke en nær relation mellem afsender og modtager ved at tale til modtagers 

positive ansigt.  

I chokolade-scenariet er spaniernes sproghandlinger meget korte som f.eks.: ”please take the cho-

colate”. Man kunne forvente at afsender overfor en modtager med dominans ville benytte flere 

sproglige midler til at udtrykke høflighed. Vi ser ikke de korte sproghandlinger som et tegn på 

at afsender er mindre høflig, men derimod som et tegn på at der er forskel på hvad der formodes 

omkring de to situationer. De sproglige realiseringer kan være kortere i chokolade-scenariet fordi 

afsender formoder at modtager allerede har visse rettigheder og friheder i kraft af sin rolle som 

svigerfar. Han har allerede en generel tilladelse fordi han er en del af afsenders ingroup.

Danskerne6.1.1.2 

For danskernes vedkommende ses forskellige mønstre for de to scenarier. I øl-scenariet består 

danskernes sproghandlinger primært af tunere, motivation og tilfredsstillelsesbetingelser. I cho-

kolade-scenariet består sproghandlingerne derimod primært af direkte opfordringer, tunere og 

tilfredsstillelsesbetingelser.

Det er interessant at danskerne benytter en direkte opfordring i chokolade-scenariet hvor der er 

modtagerdominans og udefineret social distance. Som nævnt kan direkthed i sproghandlingsty-

pen opfordring være uhøflig for danskere fordi en direkte opfordring kan udgøre en stor trussel 
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mod modtagers negative ansigt ved at indskrænke modtagers handlefrihed. Men her er det vigtigt 

at bemærke at en tilladelse er en positiv opfordring. For at kunne udstede en tilladelse må afsender 

nødvendigvis have en vis rettighed over en given ting. Ved at udstede en tilladelse deler afsender 

sin rettighed med modtager hvilket afsender formoder er modtagers ønske. En direkte opfordring 

efterlader ingen tvivl om afsenders hensigt, og dermed tager afsender sig ingen forbehold. Dvs. jo 

mere direkte en tilladelse, jo færre forbehold og desto mere positivt er det for modtager. På denne 

baggrund vil vi argumentere for at direkthed i forbindelse med sproghandlingstypen tilladelse 

kan ses som et udtryk for negativ høflighed fordi modtager ikke begrænses i den handling denne 

ønsker at udføre, tværtimod. De danske direkte opfordringer er desuden hyppigt leksikalsk for-

stærkede som f.eks. ”feel free to”, ”just go ahead” og ”help youself”. En leksikalsk forstærket direkte 

opfordring kan ses som værende endnu høfligere. Det kan måske forklare hvorfor danskerne er 

mere direkte over for deres svigerfar end over for deres ven.

En meget direkte tilladelse er altså høflig fordi den ikke efterlader nogen tvivl om modtagers 

handlefrihed. Men paradoksalt nok er netop samme direkte tilladelse også en potentiel trussel 

mod modtagers negative ansigt. Selvom en tilladelse er en positiv opfordring, og afsender derfor 

kan være meget direkte, så kan den samtidig opfattes som en indskrænkelse af handlefriheden 

fordi en tilladelse til at handle samtidig er en indirekte opfordring til at handle. For ikke at risikere 

at true modtagers negative ansigt ved at pålægge denne en handling tager afsender forbehold for 

sin tilladelse på anden vis. Vi mener at motivation og retfærdiggørelse er et udtryk for dette. I øl-

scenariet beskriver motivation afsenders egen adfærd:

I will go on the toilet and you can take a beer in my kitchen.

Motivation
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Gennem denne form for motivation forklarer afsender modtager hvorfor denne udsteder en til-

ladelse og dermed opfordrer modtager til at handle, nemlig at afsender skal på toilettet og derfor 

er forhindret i selv at hente en øl til modtager.

I chokolade-scenariet betinger motivation derimod modtagers behov:

If you would like a piece of chocolate you are welcome.

Motivation

I denne form for motivation gør afsender på forhånd modtager klart at denne ikke ønsker at på-

lægge modtager en handling fordi afsender beskriver en betingelse for tilladelsen, nemlig at den 

kun gælder hvis modtager selv ønsker at den skal gælde. Dette understøttes af at deltagere der ikke 

viser negativ høflighed gennem motivation i stedet benytter retfærdiggørelse der som nævnt har 

samme funktion, blot ud fra et andet tidsperspektiv: 

Take a piece of chocolate if you would like to.

        Retfærdiggørelse

Vi mener at denne forskel i motivation og retfærdiggørelse mellem de to scenarier viser at afsen-

der i chokolade-scenariet på grund af relationen mellem afsender og modtager tager særlig hensyn 

til modtagers negative ansigt.

Hvor spaniernes tilfredsstillelsesbetingelser består af meget generelle tilladelser, er de hos dan-

skerne mere specifikke. De omhandler en enkelt handling en enkelt gang såsom:
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I can see in your eyes that you would like a piece so you’re welcome to take one piece.

             Tilfredsstillelsesbetingelser

I’m go to toilet and you can go to the kitchen and take a beer.

           Tilfredsstillelsesbetingelser

Vi ser dette som et tegn på at danskerne ikke har samme behov for at skabe en nær relation til 

modtager, men måske nærmere foretrækker en vis afstand ved ikke at give modtager de samme 

generelle tilladelser som spanierne gør, men kun at give modtager ret til at udføre en enkelt hand-

ling en enkelt gang.

Opsamling – tilladelse 6.1.1.3 

Det lader til at sproghandlingstypen tilladelse er kompleks for danskerne. På den ene side ud-

steder de en leksikalsk forstærket direkte opfordring for at give modtager handlefrihed, mens de 

på den anden side forklarer eller retfærdiggør hvorfor de udsteder en tilladelse for at undgå at 

indskrænke modtagers handlefrihed. Samme sproghandling skal på én og samme tid give mod-

tager lov til at udføre en handling og lov til at undlade at udføre en handling afhængig af hvad 

modtager må ønske.

Derudover tyder det på at de to variabler har en påvirkning på både de danske og spanske sprog-

handlinger dog på forskellige måder. Danskerne udviser større negativ høflighed over for en mod-

tager med dominans og en udefineret social distance, mens det lader til at spanierne allerede på 

forhånd formoder at modtager har visse rettigheder i kraft af dennes rolle. Det kunne være et tegn 

på at en spansk svigerfar allerede har en generel tilladelse fordi han er en del af afsenders ingroup. 

Overfor en modtager uden dominans og en veldefineret social distance er spaniernes tilladelser 

meget generelle hvilket vi ser som et udtryk for at de udviser positiv høflighed ved at behandle 
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modtager som del af deres ingroup. Danskernes tilladelser er derimod specifikke hvorved de 

markerer grænserne for modtagers rettigheder. Det lader altså ikke til at danskerne søger at skabe 

samme nære relation til deres modtager som spanierne, og spanierne lader ikke til at bekymre sig 

om de nu indskrænker modtagers handlefrihed eller ej.

Tvang6.1.2 

Scenarie Sproghandlingstype Modtager Dominans Social Distance

Mobil-scenariet Tvang Kollega Ingen Udefineret

Biograf-scenariet Tvang Fremmed Afsender Stor

Spanierne6.1.2.1 

I begge scenarier består spaniernes sproghandlinger primært af direkte opfordringer, tunere og 

(u)lydighedsbetingelser. Umiddelbart ligner de to scenarier hinanden, men ser man nærmere på 

indholdet af de direkte opfordringer, viser der sig alligevel forskelle. I biograf-scenariet er stort 

set alle spaniernes direkte opfordringer leksikalsk forstærkede som f.eks.: ”shut up” og ”now”. På 

spansk bruges imperativ ofte og ikke nødvendigvis i forbindelse med sproghandlingstypen tvang. 

At de direkte opfordringer er leksikalsk forstærkede kan ses som et tegn på at der skal mere end 

blot en imperativ til at udtrykke tvang. I mobil-scenariet er de direkte opfordringer ikke leksi-

kalsk forstærkede. I dette scenarie mener vi at tvangen primært udtrykkes ved at afsender søger at 

appellere til modtager ved at referere til den nære relation mellem afsender og modtager28. 

  
Danskerne6.1.2.2 

For danskernes vedkommende er der forskel mellem de to scenarier. I mobil-scenariet benytter de 

direkte opfordringer og tunere, mens der i biograf-scenariet ikke ses et tydeligt mønster.

28 Dette ses i brugen af tunere som behandles i afsnit 6.3 Tunere.



6 resultater

80

Det er interessant at danskerne benytter direkte opfordringer i sproghandlingstypen tvang der 

per definition er yderst ansigtstruende mod modtagers negative ansigt fordi tvang netop pålæg-

ger modtager at udføre en handling. Man kunne derfor forvente at danskerne ville benytte en 

mere høflig, dvs. for danskerne mere indirekte form. Vi mener at brugen af direkte opfordringer 

skyldes to faktorer: 1) at den definerede sociale distance og ingen dominans betyder at relationen 

mellem kommunikationsdeltagerne ikke skal forhandles, og der derfor er mindre behov for at 

være påpasselig over for modtagers ansigt, samt 2) at afsender ud fra gældende sociale normer 

har ret til at udstede en tvang, fordi modtager har brudt nogle sociale spilleregler og derigennem 

indskrænket afsenders handlefrihed. I mobil-scenariet har modtager taget en telefon der tilhører 

afsender, og afsender har således ret til at kræve den tilbage. Flere af danskerne understreger da 

også deres rettighed over telefonen ved at referere til deres ejerskab enten i form af motivation 

eller retfærdiggørelse:

This is my phone. You are giving me this now.

Motivation

Hand me my phone. It’s private and no one has to see it.

   Retfærdiggørelse

Spanierne omtaler derimod primært telefonen som ”the phone”, og de lader dermed ikke til at 

have behov for at markere deres rettigheder gennem et ejerskab.

I biograf-scenariet ses der for danskernes vedkommende som nævnt et noget broget mønster. De 

fleste sproghandlinger består enten af direkte opfordringer eller tilfredsstillelsesbetingelser der 

i denne sproghandlingstype er en udstedelse af tvang. Ved at udstede en tvang fjerner afsender 

modtagers (psykologiske) forhindring ”ikke-villen”. Modtager ønsker ikke at udføre den hand-

ling der kræves for at opnå den af afsender (men ikke af modtager) ønskede tilstand. I nogle til-
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fælde kombineres de ovenstående elementer med (u)lydighedsbetingelser. I dette scenarie er der 

afsenderdominans, og afsender er ud fra sociale normer i sin gode ret til at ytre en opfordring, og 

man kunne derfor forvente at flere deltagere ville benytte direkte opfordringer. At dette ikke er 

tilfældet i dette scenarie, mener vi kan skyldes at scenariet foregår i et offentligt rum hvor der også 

optræder en indirekte modtager i form af de andre biografgængere. Clark (1996, 14-15) pointerer 

at når afsender ytrer noget, må denne tage hensyn til flere forskellige modtagere, både den direkte 

modtager (addressee) og de indirekte modtagere (overhearers). Den indirekte modtager kan have 

lige så stor påvirkning på afsenders sproghandling som den direkte. Det brogede mønster kan 

være et udtryk for at der er individuelle forskelle på hvordan der tages hensyn til den indirekte 

modtager, og derfor individuelle variationer i sproghandlingerne.

I biograf-scenariet indeholder tilfredsstillelsesbetingelserne for danskernes vedkommende en re-

ference til samfundets normer ved hjælp af verbalerne: ”should” og ”have to”, og modtager gøres 

derved opmærksom på at det er samfundets normer der overtrædes og ikke kun afsenders:

Now you should shut up. You are really annoying.

Tilfredsstillelsesbetingelser

You have to be quiet otherwise I’ll get the manager.

Tilfredsstillelsesbetingelser

Afsender kan således siges at tale med samfundets stemme frem for sin egen. Det betyder at af-

sender også påtager sig den indirekte modtagers stemme, de andre biografgængeres. Samfundets 

stemme ses også i indholdet af danskernes ulydighedsbetingelser der primært består af advarsler 

såsom: ”otherwise I will call the manager”. En advarsel er en sanktion som ikke udføres af afsender 
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selv, men af en anden aktør. Ved at benytte advarsler frem for trusler (hvor afsender selv er aktør) 

fremhæver afsender at det ligeledes er samfundet der sanktionerer. Afsender søger altså at fjerne 

sig selv som agent så det i stedet for denne selv bliver samfundet der truer modtagers ansigt.

Opsamling – tvang 6.1.2.3 

Spanierne tager her ikke hensyn til modtagers negative ansigt, nærmere tværtimod. Det gør dan-

skerne derimod ved at fjerne sig selv som agent for sproghandlingen tvang, så det i stedet for 

afsender selv bliver samfundet der truer modtagers ansigt. Samfundets normer spiller også ind for 

danskerne i mobil-scenariet fordi danskerne refererer til deres samfundsbetingede rettighed til at 

udstede tvangen. I begge tilfælde kan danskerne siges at tale med samfundets stemme.

Forbud6.1.3 

Scenarie Sproghandlingstype Modtager Dominans Social Distance

Hemmelighed-
scenariet Forbud Kollega Ingen Udefineret

Alarm-scenariet Forbud Chef Modtager Udefineret

Spanierne6.1.3.1 

I begge scenarier består spaniernes sproghandlinger primært af direkte opfordringer og tunere. 

Desuden indeholder alarm-scenariet også retfærdiggørelse. De to variabler lader altså til at påvirke 

brugen af retfærdiggørelse på den måde at spanierne har behov for at retfærdiggøre deres forbud 

ved udefineret social distance og modtagerdominans. Det tyder på at nogle af spanierne tager 

hensyn til det negative ansigt over for modtager, som her er deres udenlandske chef. I Spanien er 

der udpræget hierarki i organisationskulturer, og modtager har derfor en meget høj status i for-

hold til afsender. Det betyder at der er en stor afstand mellem de to kommunikationsdeltagere, 

en afstand som er socialt accepteret, forventet og giver tryghed. I de foregående scenarier har vi 
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set at afsender udviser positiv høflighed. Det er ikke muligt i dette scenarie fordi afsender ikke 

søger at skabe en nær relation til modtager da det ville være i strid med de sociale spilleregler i 

forhold til det etablerede hierarki. Det kan være årsagen til at afsender udviser høflighed på anden 

vis, nemlig gennem negativ høflighed ved at retfærdiggøre sit forbud som denne ikke har ret til at 

fremføre over for en udenlandsk chef.

Danskerne6.1.3.2 

I hemmelighed-scenariet er der intet tydeligt mønster hos danskerne. Indholdet af sproghand-

lingerne fordeler sig jævnt over direkte opfordringer, motivation og tilfredsstillelsesbetingelser. 

Dog indeholder de fleste sproghandlinger tunere og enten motivation eller retfærdiggørelse som 

jo bekendt har samme funktion, nemlig at forklare hvorfor den givne sproghandling ytres – dog 

har de forskelligt tidsperspektiv:

John, you have to know this is a big secret. No one has to know.

  Motivation

Listen, this has to be between us I really don’t want this to come out or be public.

     Retfærdiggørelse

I tilfredsstillelsesbetingelserne i hemmelighed-scenariet taler danskerne igen med samfundets 

stemme: ”you must not tell everybody” og ”no one has to know”. Ved at benytte modalverberne must 

og have to refererer afsender til normer der skal overholdes ifølge samfundet. Herved bliver det 

samfundet der forbyder modtager at udføre en handling, og også samfundet der truer modtagers 

negative ansigt.
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I alarm-scenariet ligner de danske sproghandlinger de spanske, dvs. de består primært af direkte 

opfordringer og tunere. Danskernes sproghandlinger indeholder dog væsentlig flere realiserin-

ger af retfærdiggørelse. At danskerne i alarm-scenariet benytter direkte opfordringer over for en 

modtager med dominans er interessant fordi denne sproglige form ofte anses som mindre høflig 

på dansk. Det skyldes sandsynligvis to faktorer: 1) situationens presserende karakter, og 2) at 

modtager må formodes ikke at ønske den tilstand som den intenderede handling vil forårsage. 

Afsender må nødvendigvis udstede sit forbud hurtigt hvis det skal kunne nå at få effekt. Derfor 

benytter afsender en direkte sproglig strategi så modtagers inferensproces minimeres, og tvivl og 

misforståelser udelukkes. At tilstanden formodes at være uønsket for modtager, giver afsender 

en større grad af rettighed. Med andre ord har afsender ret til at forbyde modtager en handling 

fordi han derved kan siges at gøre modtager en tjeneste, nemlig at forhindre modtager i at opnå 

den uønskede tilstand. Forbud er per definition en trussel mod modtagers negative ansigt fordi 

det begrænser modtagers handlefrihed og ret til selvbestemmelse. Vi ser da også en tendens hos 

danskerne til at retfærdiggøre deres ansigtstruende handling, hvorved afsender nærmest maskerer 

forbuddet som en advarsel:

Don’t open the door please because there is an alarm.

    Retfærdiggørelse

You must not open the door because the alarm will go on if you do. 

    Retfærdiggørelse

Dette ses også i retfærdiggørelsernes og ulydighedsbetingelsernes sproglige form der beskriver den 

negative konsekvens handlingen vil få for modtager som f.eks.: ”otherwise you will start the alarm 

system”. Afsender gør altså modtager opmærksom på at det er til modtagers eget bedste at afsender 

truer modtagers negative ansigt. 
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Opsamling – forbud 6.1.3.3 

Spanierne lader til at have behov for at retfærdiggøre deres forbud ved udefineret social distance 

og modtagerdominans. Det tyder på at hierarkiet i den spanske organisationskultur skaber et 

skel og en afstand mellem afsender og modtager der betyder at afsender ikke kan udvise positiv 

høflighed, men må udvise negativ høflighed i stedet. 

Ved begge former for social distance og dominans benytter danskerne sig af motivation og retfær-

diggørelse. Det tyder på at danskerne har et stort behov for at forklare eller retfærdiggøre hvorfor 

de fremsætter et forbud og derved truer modtagers ansigt. Ved modtagerdominans søger dan-

skerne endog at maskere deres forbud som en advarsel, hvorved det fremgår at det er til modtagers 

eget bedste at afsender truer modtagers negative ansigt. Ved ingen dominans taler en del afsendere 

med samfundets stemme og fjerner således sig selv som agent for det ansigtstruende forbud.

Ophævelse af tvang6.1.4 

Scenarie Sproghandling Modtager Dominans Social Distance

Flytte-scenariet Ophævelse af tvang Ven Ingen Ingen

Anbefaling-scenariet Ophævelse af tvang Chef Modtager Udefineret

Spanierne og danskerne6.1.4.1 

I begge scenarier ligner spaniernes og danskernes sproghandlinger hinanden på overfladen, men 

ved nærmere gennemgang viser der sig alligevel at være forskelle. For begge scenarier gælder at 

både danskernes og spaniernes sproghandlinger består af tilfredsstillelsesbetingelser, retfærdiggø-

relser og tunere. De adskiller sig dog ved at spaniernes sproghandlinger ligeledes består af direkte 

opfordringer og danskernes af motivation.
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Begge grupper benytter primært tilfredsstillelsesbetingelser der i denne sproghandlingstype er en 

ophævelse af tvang: som f.eks.: ”you dont have to help me anyway”. Når afsender ophæver en tvang 

fjerner denne modtagers forhindring som er en tidligere pålagt tvang. Ophævelse af tvang er såle-

des kompleks i sin natur da der går en tidligere sproghandling (tvang) forud for denne. Tvangen 

vil (i hvert fald i vores to scenarier) være udstedt af afsender selv. Måske er det årsagen til at både 

de danske og spanske afsendere benytter tilfredsstillelsesbetingelser hvorved de eksplicit fjerner 

den tvang de tidligere har pålagt.  

I tilfredsstillelsesbetingelserne benytter danskerne primært en 2.person som agent i form af ”You 

don’t need to…”, mens spanierne benytter en 3.persons agent: ”it’s not necessary…”. Sprogligt læg-

ger danskerne fokus på modtager og på at modtager ikke længere er underlagt den tvang afsender 

tidligere har pålagt modtager. Fokus lader altså til at være på modtagers handlefrihed, hvorved 

afsender taler til modtagers negative ansigt. På spansk er den upersonlige form: ”no es necesario” 

(det er ikke nødvendigt) almindeligt brugt, og det lader til at den overføres til det engelske. Ved 

at benytte en upersonlig konstruktion fjerner afsender fokus fra både afsender og modtager fordi 

agenten bliver noget udefrakommende. Det bliver ikke afsender der ophæver tvangen, men situa-

tionen i sig selv. Det udgør en langt mindre ansigtstrussel mod modtagers positive ansigt da det 

dermed ikke er afsender der ekskluderer modtager fra gruppen af personer der stadig er underlagt 

tvangen, dvs. afsenders ingroup. Det kan altså ses som en måde hvorpå afsender værner om rela-

tionen mellem de to. 

Spanierne 6.1.4.2 

Spaniernes direkte opfordringer består af ”don’t worry about…” eller lignende. Det viser at af-

sender formoder at modtager rent faktisk har bekymret sig om den tidligere udstedte tvang. Ved 

at anerkende og søge at fjerne modtagers bekymring viser afsender at denne bekymrer sig om 

modtagers behov og følelser. Herved behandler afsender modtager som en del af sin ingroup dvs. 
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udviser positiv høflighed. Den spanske ækvivalent til ”don’t worry” ”no te preocupes” bruges hyp-

pigt i det spanske sprog, og det tyder på at de overfører denne konstruktion til engelsk. På samme 

måde består nogle af de spanske tilfredsstillelsesbetingelser af formuleringer som ”You dont have 

to worry anymore” og ”I have a gift for you” som er variationer af de direkte opfordringer ”don’t 

worry” og derfor har samme hensigt. 

Danskerne6.1.4.3 

I langt de fleste tilfælde indeholder danskernes sproghandlinger enten motivation eller retfærdig-

gørelse som forklarer hvorfor den givne sproghandling (her ophævelse af tvang) ytres: 

I have a lot of volunteers for the help I need. So I don’t need your help, sorry.

Motivation

It’s really not necessary anymore. My family is coming. We are plenty of people.

     Retfærdiggørelse X2

Ved at retfærdiggøre sproghandlingen viser afsender hensyn til modtagers negative ansigt fordi 

denne herigennem forklarer hvorfor modtagers handlefrihed indskrænkes. Men det viser samti-

dig at afsender ikke bekymrer sig om modtagers positive ansigt da motivationerne og retfærdig-

gørelserne ekskluderer modtager fra afsenders ingroup. Afsender siger med andre ord at modtager 

ikke er en del af my family og we hvilket skaber en stor afstand mellem de to. En afstand som ikke 

lader til at være uhøflig for danskerne.

Yderligere sproghandlinger6.1.4.4 

Både spanierne og danskerne gør brug af yderligere sproghandlingstyper som primært er taksigel-

ser: ”thanks for your help”. Dette skyldes sandsynligvis sproghandlingens kompleksitet der gør at 

afsender må ty til ekstra midler for at ytre den. Som nævnt indeholder ophævelse af tvang egentlig 
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to sproghandlinger: afsender har først udstedt en tvang som derefter ophæves. Der ligger dermed 

en dobbelt ulejlighed og en dobbelt ansigtstrussel, både mod det negative og det positive ansigt. 

Det negative ansigt trues ved at afsender begrænser modtagers handlefrihed af to omgange. Først 

ved at tvinge modtager til at udføre en handling og dernæst ved at opfordre modtager til undlade 

at udføre den påtvungne handling. Det positive ansigt trues ved at afsender ignorerer modtagers 

behov af to omgange. Først ved at tvinge modtager til at udføre en handling denne ikke har lyst 

til og dernæst ved at ekskludere modtager fra sin ingroup som modtager må formodes at ønske at 

være en del af. Derudover indebærer ophævelse af tvang at afsender giver udtryk for at den tidli-

gere tvang var ligegyldig, dvs. at den tidligere ansigtstrussel var nyttesløs og uberettiget.

For at kompensere for de dobbelte ansigtstrusler mener vi at afsender takker sin modtager for 

dennes samarbejdsvillighed der betyder at modtager havde tænkt sig at efterkomme den tidligere 

pålagte tvang. Taksigelserne fungerer måske samtidig som en slags undskyldning for at afsender 

endnu en gang laver modtagers verden om.     

Mens spanierne benytter yderligere sproghandlinger i begge scenarier, er dette ikke tilfældet for 

danskerne. I anbefaling-scenariet benytter danskerne stort set ikke yderligere sproghandlinger. 

Man kunne forvente at afsender netop ville gøre sig ekstra umage for at udvise høflighed over 

for sin udenlandske chef. At dette ikke er tilfældet, kan muligvis forklares ud fra sociale normer. 

I Danmark er det almindeligt at ledere skriver anbefalinger til deres medarbejdere. Afsender har 

altså ud fra sociale normer en vis ret til at pålægge modtager den givne tvang i første omgang og 

derfor er ansigtstruslen ikke så kraftig. Det er muligvis derfor afsender ikke behøver at udvise 

særlig høflighed gennem yderligere sproghandlinger for at ophæve tvangen. 
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Opsamling – ophævelse af tvang 6.1.4.5 

Brugen af yderligere sproghandlinger ser vi som et tydeligt tegn på at det er svært for både dan-

skere og spaniere at ytre sproghandlingstypen ophævelse af tvang, dog af forskellige årsager. For 

spanierne skyldes det den dobbelte trussel mod modtagers positive ansigt, mens det for danskerne 

skyldes den dobbelte trussel mod modtagers negative ansigt. Begge grupper må således ty til eks-

tra midler for at veje op for denne dobbelte ansigtstrussel i form af andre sproghandlingstyper.

Spanierne søger at behandle modtager som en del af deres ingroup for at kompensere for at de 

i samme sproghandling truer modtagers positive ansigt ved at ekskludere modtager. At det er så 

svært for spanierne at ophæve en tidligere udstedt tvang kan muligvis skyldes at ophævelsen består 

i mere end ophævelse af tvang, at den også inkluderer en ophævelse af relationen mellem afsender 

og modtager og følgelig eksklusion fra et venskab. 

Danskerne har derimod et sprogligt fokus på modtager og på at denne ikke længere er underlagt 

den tidligere pålagte tvang. Afsender taler altså endnu en gang til modtagers negative ansigt ved 

at fokusere på modtagers nu ophævede indskrænkelse af handlefrihed. 

Aletiske sproghandlingstyper6.2 

Indenfor de aletiske sproghandlingstyper ligner de spanske og danske sproghandlinger i høj grad 

hinanden hvilket vi i det følgende kort vil beskrive, ligesom vi vil kommentere på de få forskelle 

der trods alt er. 

Mulighed6.2.1 

Scenarie Sproghandlingstype Modtager Dominans Social Distance

Cigaret-
scenariet Mulighed Ven Ingen Ingen

Læge-scenariet Mulighed Læge Afsender Udefineret
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I begge scenarier består både spanierne og danskernes sproghandlinger næsten udelukkende af 

direkte opfordringer, tanker og tunere. Eneste nævneværdige forskel er at begge grupper i læ-

ge-scenariet bruger flere retfærdiggørelser, danskerne dog flest. Dette skyldes formodentlig den 

udefinerede sociale distance der er mellem afsender (læge) og modtager (patient) hvilket gør at 

relationen er til forhandling. Med andre ord må en læge formodes at ønske at værne om forholdet 

til sin patient. Selvom modtager ønsker at udføre den handling sproghandlingen opfordrer til, 

udgør opfordringen stadig en trussel mod modtagers negative ansigt, nemlig retten til handle-

frihed. Ved at retfærdiggøre sin sproghandling viser afsender anerkendelse af modtagers negative 

ansigt. Danskerne bruger flere retfærdiggørelser end spanierne hvilket kan tyde på at dette hensyn 

vægtes højere hos denne gruppe. En anden forklaring på brugen af retfærdiggørelser kan findes i 

selve situationen. At blive bedt om at åbne munden kan for de fleste, både spaniere og danskere, 

føles som påtrængende for deres intimsfære, og afsender kan derfor føle behov for at retfærdiggøre 

sin påtrængenhed.  

Mulighed uden benefice for modtager6.2.2 

Scenarie Sproghandlingstype Modtager Dominans Social Distance

Frokost-scenariet Mulighed u/benefice Ven Ingen Ingen

Mælke-scenariet Mulighed u/benefice Fremmed Modtager Stor

Begge gruppers sproghandlinger indeholder primært tanker og tunere. Det er interessant at der i 

frokost-scenariet også ses direkte opfordringer hvilket ikke ses i mælke-scenariet. I frokost-scena-

riet er der en nær relation mellem afsender og modtager, og derfor kan afsender i højere grad for-

mode at modtager ønsker at opfylde afsenders behov. Selv danskerne kan her benytte en direkte 

opfordring (som kan udgøre en trussel mod det negative ansigt) sandsynligvis fordi der foreligger 
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en mindre risiko for at en direkte opfordring kan misforstås som værende en tvang netop pga. den 

interpersonelle relation. 

I mælke-scenariet, derimod, er afsenders formodning mindre kraftig fordi modtager er en frem-

med, og afsender derfor ikke kender dennes ønsker og behov. En direkte opfordring kan nem-

mere misforstås som værende en tvang. At hverken spanierne eller danskerne benytter direkte 

opfordringer skyldes sandsynligvis at afsender ikke vil risikere at udstede en tvang over for en 

modtager med dominans og stor social distance da det vil skade modtagers (og dermed også af-

senders) ansigt.

Det bør bemærkes at danskernes tanker i begge scenarier indeholder høflighedsmarkøren please 

(ej at forveksle med tuneren please29) i form af: ”Could you please give me the salad” og ”Could you 

please pass me a bottle of milk” hvorimod en sådan sproglig form ses langt sjældnere i de spanske 

tanker. Denne sætningskonstruktion ligner til forveksling den danske: ”Vil du være venlig at række 

mig salaten”. Når please bruges internt i en sætningskonstruktion mener vi at det en høfligheds-

markør der har til formål at nedtone at afsender indskrænker modtagers handlefrihed. Vi mener 

altså at denne høflighedsmarkør er en måde hvorpå danskerne udviser negativ høflighed.

Nødvendighed6.2.3 

Scenarie Sproghandlingstype Modtager Dominans Social Distance

Dør-scenariet Nødvendighed Kollega Ingen Udefineret

Vand-scenariet Nødvendighed Læge Modtager Udefineret

29 Se afsnit 6.4.1 Betydningen af please og excuse me/sorry for en beskrivelse af please som tuner.
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I denne sproghandlingstype ses der ikke et entydigt mønster for hverken danskerne eller spanier-

ne. Sproghandlingerne indeholder en jævn fordeling af direkte opfordringer, tanke, motivation, 

behov, (u)lydighedsbetingelser og retfærdiggørelse. På grund af de manglende mønstre vil vi ikke 

behandle denne sproghandlingstype yderligere. Det manglende mønster kan muligvis forklares 

ud fra at der i begge scenarier er tale om relationer med udefineret social distance. Herudover 

kan begge relationer være relative, der kan være store individuelle forskelle i hvordan relationen 

opfattes, hvilket naturligvis vil afspejle sig i den sproglige form.

Unødvendighed6.2.4 

Scenarie Sproghandlingstype Modtager Dominans Social Distance

Lygtepæl-scenariet Unødvendighed Ven Ingen Ingen

Fortov-scenariet Unødvendighed Fremmed Modtager  Stor

I begge scenarier består både danskernes og spaniernes sproghandlinger primært af direkte op-

fordringer og tunere. Dette er ikke overraskende da der er tale om en situation af presserende 

karakter hvilket gør at afsender ofte vil ty til den mest direkte og kortfattede måde at udtrykke 

sig på, som en direkte opfordring er, for at minimere inferensprocessen hos modtager og derved 

undgå tvivl og misforståelser. 

Den eneste nævneværdige forskel er at danskerne i fortov-scenariet benytter sig af retfærdiggø-

relse. I dette scenarie er der modtagerdominans i kraft af alder, og derfor må afsender formodes 

at være særlig opmærksom på modtagers ansigt. En direkte opfordring udgør en ansigtstrussel 

mod modtagers negative ansigt. Dette kan forklare hvorfor danskerne søger at retfærdiggøre deres 

ansigtstruende handling, mens spanierne ikke lader til at bekymre sig om det i dette scenarie. 
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Afrunding af aletiske sproghandlingstyper6.2.5 

Modsat de deontiske sproghandlingstyper viser de aletiske sproghandlingstyper stor lighed mel-

lem de danske og spanske deltagere. Vi mener at dette netop skyldes at sproghandlingstyperne 

bygger på aletisk modalitet, dvs. regler for verdens fysiske indretning. Denne indretning er ikke 

påvirket af sproglige og samfundsmæssige faktorer hvilket vi mener afspejler sig i de sproglige 

realiseringer.

Når der alligevel ses forskelle mellem de to grupper, mener vi at det skyldes den interpersonelle 

relation mellem afsender og modtager der er betinget af sproglige og samfundsmæssige normer. 

I alle aletiske sproghandlingstyper ses en tendens hos danskerne til at verbalisere motivation og 

retfærdiggørelse i langt højere grad end spanierne. Vi ser dette som endnu et tegn på at danskerne 

føler behov for at forklare og retfærdiggøre deres opfordringer som per definition indskrænker 

modtagers handlefrihed. Danskerne viser derved hensyn til modtagers negative ansigt, mens spa-

nierne ikke lader til at have samme behov. Spaniernes høflighedshensyn ser vi derimod i brugen 

af tunere.

Tunere6.3 

Efter at have beskrevet de otte sproghandlingstyper ud fra afsenders tankerække, vil vi nu beskrive 

brugen af tunere ud fra den rollefordeling der er mellem afsender og modtager, dvs. om der er af-

sender-, modtager- eller ingen dominans. Dette gør vi af to årsager: 1) fordi tunere netop handler 

om relationen mellem afsender og modtager, og 2) fordi vi ser en kraftig tendens til at variablen 

dominans påvirker brugen af tunere. Der er altså forskel på hvilke slags (og hvor mange) tunere 

der bruges alt efter om der er afsender-, modtager- eller ingen dominans.

Som nævnt skelner vi mellem fire slags tunere:

Opmærksomhedsmarkør•	

Fornavn•	

Statusmarkør•	

Appelmarkør•	
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Opmærksomhedsmarkører6.3.1 

Opmærksomhedsmarkører bruges ikke særlig hyppigt og er derfor mindre interessante. De ses 

især i sproghandlingstypen ophævelse af tvang hvilket sandsynligvis skyldes de to scenariers om-

stændigheder. I flytte-scenariet taler afsender i telefon med sin ven, og i anbefaling-scenariet mø-

der afsender tilfældigt sin chef hvilket kan være årsagen til at sproghandlingen startes med ”Hi”, 

”Hey” eller et ”Oh”.

Fornavn6.3.2 

I samtlige scenarier hvor modtager er afsenders ven, benytter både danskerne og spanierne fornavn. 

Det skal dog fremhæves at spanierne gør det i bemærkelsesværdig høj grad. Modsat andre tiltalefor-

mer har fornavnet til formål at markere en nær relation mellem afsender og modtager. Et fornavn 

er noget personligt. Det er en del af vores identitet, og det bruges normalt kun af folk der har et 

mere eller mindre nært forhold til hinanden, dvs. i relationer hvor den sociale distance er lille som 

f.eks. mellem nære venner, familiemedlemmer, kollegaer, bekendte og lign. (Álvarez, 2005, 38). 

Brugen af fornavn kan associeres med positiv høflighed fordi afsender herved søger at skabe, op-

retholde eller styrke en nær relation til modtager. Afsender taler altså til modtagers positive ansigt. 

Afsender søger gennem fornavnet at vise at modtager er en del af dennes ingroup for på den måde at 

opnå modtagers medgørlighed. Som medlem af afsenders ingroup må modtager formodes at ville 

det samme som afsender og derfor efterkomme afsenders ønske. Modsat er brugen af fornavn i en 

interaktion med stor social distance (fremmede) markeret. Et eksempel fra dansk på en sådan mar-

keret brug kunne være en sælger der benytter fornavn til en ny kunde. Brug af fornavn er en bevidst 

valgt strategi til at skabe en kunstig nær relation til modtager som forsøg på at vinde dennes tillid. 

Spanierne6.3.2.1 

At spanierne benytter fornavn i scenarierne med lav social distance i væsentligt højere grad end 

danskerne kan ses som et tegn på at det positive ansigt vægtes højere hos denne gruppe. Dette kan 

understøttes af at spanierne i sproghandlingstypen tilladelse benytter fornavn langt mindre end 



6 resultater

95

i de resterende sproghandlingstyper. En tilladelse udgør ikke en trussel mod det positive ansigt, 

nærmere tværtimod, da den giver modtager samme rettigheder som afsender. Selve opfordringen 

indlemmer således modtager i afsenders ingroup, og det kan være årsagen til at der ikke samme 

behov for også at markere dette gennem brug af fornavn.

Danskerne6.3.2.2 

Samme tendens ses ikke hos danskerne der benytter fornavn nogenlunde lige hyppigt i alle sprog-

handlingstyper. Danskerne benytter ikke fornavn lige så hyppigt som spanierne. Det kan være et 

tegn på at de ikke i samme grad søger at skabe en nær relation til modtager. De lader altså ikke til 

at vægte positivt ansigt lige så højt som spanierne.

Statusmarkører6.3.3 

For alle sproghandlingstyper gælder det at statusmarkører ikke bruges særlig hyppigt. Spanierne 

benytter dem dog oftere end danskerne. Statusmarkører er som nævnt en måde hvorpå afsender 

angiver modtagers status i forhold til sin egen. I vores scenarier opererer vi som nævnt med fire 

typer dominans, hhv. afsender-, modtager-, udefineret eller ingen dominans, hvorfor vi vil be-

handle brugen af statusmarkører ud fra denne variabel. Statusmarkører ses (naturligvis) ikke i de 

scenarier hvor der er ingen dominans.

Modtagerdominans6.3.3.1 

Modtagerdominans ses i sproghandlingstyperne forbud, hvor modtager er afsenders chef, og 

unødvendighed, hvor modtager er en fremmed ældre herre. For begge grupper gælder at status-

markørerne markerer modtagers status som dominerende part, eksempelvis i form af ”Boss”, ”Sir” 

og ”Mr”. I begge sproghandlingstyper benytter spanierne flere statusmarkører end danskerne, og 

det lader derfor til at være vigtigere for spanierne at vise anerkendelse for modtagers højere so-

ciale status end for danskerne. En anden forklaring kan være at den sociale status i dette scenarie 

er relativ, at den kan opfattes forskelligt både af de to grupper og af de individuelle deltagere. I 
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Spanien er der som nævnt et større hierarki i organisationskulturer end i Danmark. Brug af sta-

tusmarkører over for en chef kan således være en sproglig afspejling af dette hierarki. Derudover 

kan de enkelte deltagere have forskellige forhold til deres egen chef i virkeligheden i kraft af f.eks. 

alder, stilling og personlighed.

En interessant lille detalje er at en enkelt spansk deltager tiltaler den ældre herre: ”Granpa”. Dette 

kan i nogle sprogsamfund, f.eks. det danske og det britiske, virke yderst respektløst og nedla-

dende. Den spanske ækvivalent ”abuelo” kan dog have den modsatte intention og effekt. Det kan 

være en måde hvorpå afsender fjerner den sociale distance. Ved at benævne modtager ”abuelo” 

sidestiller afsender modtager med sin egen bedstefar og udviser derved cariño (som af mangel på 

bedre kan oversættes til: omsorg eller ømhed) (Álvarez, 2005, 55). Det kan igen ses som en måde 

hvorpå afsender udviser positiv høflighed ved at behandle modtager som en del af sin ingroup,

Afsenderdominans6.3.3.2 

Afsenderdominans ses i sproghandlingstypen tvang hvor modtager er en fremmed teenager. Her 

benytter spanierne statusmarkører i form af ”guys”, ”man” og ”boy”, hvorved afsender markerer 

modtagers lavere sociale status. Det kan være en måde hvorpå afsender sætter sig selv i en overle-

gen position der giver denne magt til at udstede en tvang som modtager forventes at følge grundet 

sin underlegenhed. Danskerne har tilsyneladende ikke behov for denne magtmanifestation for at 

udstede en tvang i dette scenarie, men gør i stedet brug af andre sproglige midler såsom at tale 

med samfundets stemme.

Udefineret dominans6.3.3.3 

Udefineret dominans optræder i sproghandlingstypen nødvendighed hvor modtager er en læge. 

Her benyttes statusmarkører stort set kun af spanierne og udelukkende i formen: ”Doctor”.  

Spanierne udviser respekt for modtager ved at anerkende modtagers sociale status i form af den-

nes profession. Samtidig markerer de kommunikationsdeltagernes indbyrdes roller.
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På dansk er det ikke almindeligt at tiltale folk ved deres profession dog med enkelte undtagelser 

som f.eks. ansatte inden for militæret. En væsentlig kulturel værdi i det danske samfund er som 

nævnt idéen om at alle er lige, og danskere ser oftest hierarki som noget negativt. At benytte en 

professionstitel kan være med til at skabe hierarki, forstået på den måde at modtager så alene i 

kraft af sin profession står i en højere position end afsender. Dette kan være årsagen til at dan-

skerne ikke benytter denne form for statusmarkør.   

Appelmarkører6.3.4 

Som navnet antyder, udtrykker appelmarkører afsenders appel til modtager om at denne tuner sig 

ind på afsenders verden og den efterfølgende ytring. Den har således samme hovedfunktion som 

de resterende tunere, men fordi afsender fremhæver sin appel bliver det en slags anmodning om 

at modtager skal tune sig ind. De andre tunere indeholder ikke denne form for anmodning, deres 

hovedfunktion er blot at få modtager til at tune sig ind på afsender. Appelmarkøren er således 

markeret høflig.   

Vi har valgt at underinddele appelmarkører i de to typer: please og excuse me/sorry fordi vi, på bag-

grund af vores data, mener at der er en forskel i de to typers semantiske indhold og dermed også 

i deres funktion. I vores data optræder de to typer appelmarkører flere gange i kombination i én 

og samme ytring: ”sorry, please be careful of that hole in the path” og ”sorry, please could you give me 

a bottle of milk”. At de kan optræde i kombination med hinanden, mener vi er en yderligere in-

dikation på at der er en betydningsmæssig forskel mellem dem. Ellers ville det betyde at afsender 

skulle gentage sig selv hvilket vi ikke ser nogen andre eksempler på i vores data. Der er f.eks. ingen 

af deltagerne der på noget tidspunkt benytter fornavn eller statusmarkører to gange i træk.
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Betydningen af please og excuse me/sorry6.3.4.1 

Please:

Betydningen af please er et yderst komplekst område der udgør et helt studie i sig selv. Den al-

mindeligste definition af please er at leksemet er en forkortelse af udtrykket if you please, og at det 

bruges til at udtrykke høflighed eller at noget er af presserende karakter oftest i forbindelse med 

sproghandlingstypen anmodning (request) (Oxford English Dictionary, n.d.; Wichmann, 2002, 

1-4). Vi arbejder dog ikke med please i dets engelske grundbetydning da vores deltagere taler 

engelsk som fremmedsprog og ikke som modersmål. På baggrund af vores videnskabsteoretiske 

udgangspunkt formoder vi at please ikke betyder det samme for danskerne og spanierne, men 

derimod at de tillægger markøren betydning ud fra deres respektive modersmål og mentalitet. 

Ud fra denne antagelse kan man argumentere for at spanierne benytter please som en erstatning 

for den spanske ækvivalent por favor der dog har et andet semantisk indhold end det engelske 

please. På trods af at por favor også benyttes som en høflighedsmarkør i forbindelse med sprog-

handlingstypen anmodning (request), mener vi at der er forskel i den semantiske grundbetydning, 

og at der derfor også må være en forskel i dets funktion (Diccionario Clave, n.d.; Diccionario de 

María Moliner, n.d.; Real Academia Española, n.d.). Det spanske por favor er et fast udtryk der 

dannes af præpositionen por og substantivet favor der umiddelbart kan oversættes med det danske 

substantiv tjeneste30. Favor defineres som 1) ayuda que se concede a alguien (en hjælp som man 

skænker nogen) og 2) beneficio (gavn/udbytte), confianza (fortrolighed/tillid), apoyo (støtte/hjælp) 

(Diccionario Clave, n.d.; Diccionario de María Moliner, n.d.; Real Academia Española, n.d.). 

Med andre ord indeholder det spanske por favor en idé om gensidig hjælp, tjeneste og støtte.

 

30 Vi er fuldt ud bevidste om at der i vores oversættelse dels ligger en fortolkning og dels vil gå noget tabt. Vi vælger dog alligevel 
at oversætte for læsers skyld, velvidende at oversættelsen langt fra er dækkende ej heller er en direkte ækvivalent.
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Der eksisterer ikke en dansk ækvivalent til det engelske please. På dansk udtrykkes høflighed i 

stedet gennem andre sproglige midler, bl.a. gennem forskellige sætningskonstruktioner som f.eks. 

vil du være så venlig at og vær så god (Den store danske encyklopædi), samt ved brug af partikler 

som f.eks. lige og bare. Herudover benyttes det engelske please efterhånden også som en del af det 

danske sprog. Vi mener dog ikke at kunne afgøre hvorvidt det har samme semantiske indhold 

som det engelske uden at foretage yderligere undersøgelser. 

Excuse me og sorry:

Ifølge Wolfson er der en forskel på brugen af de to appelmarkører excuse me og sorry (Wolfson, 

1983, 69). Excuse me benyttes af afsender til at undskylde for at denne enten har brudt eller er 

i fare for at bryde en social regel, og referencen går derfor på afsenders forhold til et regelsæt 

(Wolfson, 1983, 69). I’m sorry benyttes derimod af afsender til at udtrykke sin bekymring eller 

fortrydelse omkring en nuværende eller fremtidig uheldig tilstand for modtager. Referencen går 

derfor på afsenders forhold til modtager (Wolfson, 1983, 69). Wolfsons betragtninger, om end 

interessante, omhandler engelsk som modersmål, og det er derfor tvivlsomt om personer med 

engelsk som fremmedsprog benytter disse ud fra samme semantiske forståelse. Faktisk påpeger 

Wolfson at ikke-modersmålstalende oftest benytter disse forkert i forhold til den engelske brug 

(Wolfson, 1983, 69). Vi ser da heller ikke nogle klare mønstre for hvornår den ene benyttes i 

forhold til den anden, snarere tværtimod. Ud fra vores data lader det til at de to bruges på samme 

måde og med samme formål, og vi har derfor valgt at behandle dem under ét.

Vi mener at appelmarkørerne excuse me og (I’m) sorry ligesom please indeholder afsenders anmod-

ning til modtager om at tune sig ind på afsenders kanal. Derudover indeholder de en implicit 

undskyldning for at afsender tillader sig at forstyrre modtager og anmode denne om at træde ind 

i afsenders verden. Afsender undskylder så at sige på forhånd for sin efterfølgende ansigtstruende 

sproghandling.
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Brugen af appelmarkører6.3.4.2 

For samtlige sproghandlingstyper, dog med undtagelse af ophævelse af tvang, gælder at både 

spanierne og danskerne benytter appelmarkører. Igen ses de dog langt hyppigere i spaniernes 

sproghandlinger end i danskernes. I sproghandlingstypen ophævelse af tvang forekommer der 

stort set ikke appelmarkører hvilket sandsynligvis skyldes at de som nævnt benytter andre sprog-

handlingstyper såsom undskyldninger og taksigelser som formodentlig har lignende funktioner 

som appelmarkørerne.

Please:

Please er både den tuner og appelmarkør der bruges hyppigst. Spanierne bruger den dog mere end 

danskerne. Som nævnt eksisterer der ikke et dansk leksem der svarer til det engelske please, lige-

som vi heller ikke har kendskab til undersøgelser af den semantiske betydning af det engelske lek-

sem brugt af danskere. Vi har endvidere ikke fundet klare mønstre for hvornår danskerne bruger 

please i de forskellige scenarier. På baggrund af dette mener vi ikke at kunne forklare danskernes 

brug af please isoleret set, men kun i sammenligning med den spanske brug.

Excuse me/sorry:

Excuse me/sorry bruges langt mindre end please og næsten udelukkende af spanierne. Spanierne 

benytter denne type appelmarkør i samtlige sproghandlingstyper, men ikke samtlige scenarier. 

Generelt ser vi en tendens til at denne type benyttes langt hyppigere i scenarier med modtager-

dominans (dvs. mælke-scenariet, alarm-scenariet, vand-scenariet og fortov-scenariet) Danskerne 

benytter kun denne type i yderst få tilfælde.
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Modtagerdominans6.3.4.3 

Danskerne6.3.4.3.1 

I scenarierne med modtagerdominans bruger danskerne udelukkende please, mens spanierne be-

nytter både please og/eller excuse me/sorry. For danskerne gælder det at de benytter please nogen-

lunde lige hyppigt i alle scenarier med modtagerdominans med undtagelse af mælke-scenariet. I 

dette scenarie er please inkorporeret i selve sproghandlingen som her består af tanker, som f.eks. 

”Could you please pass me a milk?”. Please er her ikke en tuner, men en del af sætningskonstruk-

tionen ligesom vi ser det på dansk: ”Vil du (ikke) være venlig at række mig en mælk”. Det betyder 

at please her har et andet formål. Som tuner er please en anmodning om at modtager skal tune 

sig ind på afsenders verden. Når please bruges i en sætningskonstruktion, er det derimod en høf-

lighedsmarkør der har til formål at nedtone at afsender indskrænker modtagers handlefrihed. 

Herigennem viser afsender hensyn til modtagers negative ansigt.

I de resterende tre scenarier med modtagerdominans (alarm-scenariet, vand-scenariet og fortov-

scenariet) er situationen af presserende karakter, og her benytter danskerne ikke ovenstående 

sætningskonstruktion. Dette skyldes sandsynligvis at den ikke kan udtrykke dette, og at den ikke 

kan bruges i forbindelse med opfordring til undladelse af handling uden at virke sarkastisk eller 

nedladende hvilket kan illustreres ved: ”Vil du (ikke) være venlig ikke at åbne døren”. Det kan ses 

som et tegn på at danskerne, hvor det er muligt, bruger en sætningskonstruktion der ligner den 

de er vant til fra dansk.

Spanierne6.3.4.3.2 

Spanierne bruger please i nogenlunde samme grad som danskerne i scenarierne med modtager-

dominans. Derudover benytter de også excuse me/sorry hvilket betyder at de samlet set benytter 

flere appelmarkører end danskerne. Som nævnt indeholder excuse me/sorry en undskyldning. At 

afsender undskylder over for en modtager med dominans, kan ses som et tegn på at afsender 
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ønsker at markere sin lavere sociale status i forhold til modtager for derigennem at vise respekt 

for modtagers højere status. På samme måde så vi også en langt større brug af statusmarkører 

hos spanierne. De to ting kombineret kan tyde på at det er vigtigere for spanierne end danskerne 

sprogligt at markere anerkendelsen af modtagers højere status.

Det er interessant at spanierne i fortov-scenariet (unødvendighed) ikke benytter please, men næ-

sten udelukkende benytter excuse me/sorry. Dette kan måske ses som et tegn på at de tillægger 

please det samme semantiske indhold som por favor der indeholder et element af tjeneste, at mod-

tager skal gøre afsender den tjeneste at tune sig ind på afsender. I dette scenarie er det modtager 

der er i fare for at falde og komme til skade. Det er ikke for afsenders skyld at modtager skal tune 

sig ind, men for modtagers egen skyld. At bruge please (med betydningen por favor) i dette sce-

narie ville således heller ikke give mening fordi afsender ikke skal udtrykke at modtager skal gøre 

afsender en tjeneste. Dette understøttes af at spanierne i det andet scenarie i sproghandlingstypen 

unødvendighed (lygtepæl-scenariet) stort set heller ikke benytter please. Det gør de ellers i de re-

sterende scenarier hvor modtager er en ven. Danskerne lader derimod ikke til at have noget imod 

at benytte please i fortov-scenariet, hvilket igen tyder på at danskerne og spanierne ikke lægger det 

samme indhold i please.

Afsenderdominans6.3.4.4 

I biograf-scenariet benytter danskerne og spanierne please stort set lige hyppigt. Derudover benyt-

ter spanierne i nogle tilfælde også excuse me/sorry. Det kan virke paradoksalt at spanierne bruger 

en særlig høflig appelmarkør i en sproghandlingstype som tvang, og oven i købet i et scenarie 

med afsenderdominans hvor modtager er en fremmed teenager. Vi mener at det kan skyldes den 

indirekte modtager i form af de andre biografgængere. Den implicitte undskyldning mener vi 

ikke er henvendt til den direkte modtager, den fremmede teenager, men derimod til den indirekte 

modtager. Fordi afsenders sproghandling har flere modtagere, har den også flere formål: for det 
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første skal den tvinge den direkte modtager til at tie stille, og for det andet skal den undskylde 

over for den indirekte modtager at afsender også intervenerer i den indirekte modtagers verden. I 

dette scenarie tager danskerne ikke hensyn til den indirekte modtager gennem brugen af tunere, 

men som tidligere nævnt ved at tale med den indirekte modtagers stemme.

Ingen dominans6.3.4.5 

Spanierne6.3.4.5.1 

I scenarierne med ingen dominans benytter spanierne langt hyppigere please end danskerne, dog 

med undtagelse af lygtepæl-scenariet som kommenteret ovenfor. Hvis vi som nævnt antager at 

please for spanierne har lignende semantisk indhold som por favor, kan dette muligvis forklare 

hvorfor de i scenarier hvor modtager er en ven eller en kollega gør stor brug at please. Ved at bruge 

please fremhæver afsender det fundament som den interpersonelle relation bygger på, nemlig at vi 

gør ting for hinanden fordi vi er del af samme ingroup. Please kan for spaniernes vedkommende 

ses som mere end blot en høflig appel til modtager om at tune sig ind på afsender. Vi mener at det 

også er en appel om at modtager opfylder de forventninger der er til relationen mellem afsender 

og modtager.

Det eneste scenarie uden dominans hvor spanierne benytter excuse me/sorry i nævneværdig grad er 

dør-scenariet (nødvendighed). Denne appelmarkør benyttes lige hyppigt i de to scenarier i sprog-

handlingstypen nødvendighed. Brugen af tunere påvirkes i denne sproghandlingstype ikke af om 

modtager er en kollega (dør-scenariet) eller en læge (vand-scenariet). Som nævnt kan det skyldes 

at den sociale distance opfattes som udefineret i begge disse scenarier hvilket betyder at relationen 

mellem afsender og modtager er til forhandling. Afsender må derfor være særlig påpasselig over 

for modtager. Det kan måske forklare hvorfor de sprogligt inkorporerer en undskyldning for at 

forstyrre modtagers verden i form af appelmarkøren excuse me/sorry.
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Kombination af tunere6.3.5 

Ligesom spanierne benytter flere tunere end danskerne, benytter de dem også langt hyppigere i 

kombination. Kombinationerne optræder primært i sproghandlingstyperne tvang, nødvendig-

hed og forbud som er de sproghandlingstyper hvor modtagers ønske ikke stemmer overens med 

afsenders. Det må formodes at være sværere for afsender at ytre en opfordring der går imod 

modtagers ønske fordi en sådan udgør en stor ansigtstrussel mod såvel det negative som det 

positive ansigt. Det kan måske forklare hvorfor kombinationen af tunere ses oftere i netop disse 

sproghandlingstyper.

Modtagerdominans6.3.5.1 

I de scenarier hvor der er modtagerdominans benytter hverken spanierne eller danskerne mange 

kombinationer, og der er ikke en nævneværdig forskel mellem de to grupper.

Afsenderdominans6.3.5.2 

Det eneste scenarie med afsenderdominans hvor der ses kombinationer af tunere er i biograf-

scenariet hos spanierne. Der er dog typisk tale om en kombination af opmærksomhedsmarkører 

og statusmarkører. Som nævnt har opmærksomhedsmarkører kun den ene funktion at fange 

modtagers opmærksomhed. Vi mener at opmærksomhedsmarkøren er henvendt til den direkte 

modtager, den fremmede teenager, mens appelmarkøren som nævnt er henvendt til den indi-

rekte modtager, de andre biografgængere, som en undskyldning for at forstyrre deres verden. 

Kombinationen af tunere skyldes her at der er flere modtagere.

Ingen dominans (Kombination af fornavn og appelmarkør)6.3.5.3 

Kombinationer af fornavn og appelmarkører ses hyppigst i sproghandlingstyperne tvang, nød-

vendighed og forbud. De optræder stort set ikke hos danskerne, der enten bruger appelmarkø-

ren please eller fornavn, men meget ofte hos spanierne. Når appelmarkører og fornavn bruges i 
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kombination med hinanden skaber afsender en særlig nær relation til modtager fordi afsender på 

én og samme tid anmoder modtager om at tune sig ind på afsenders kanal og refererer til rela-

tionen mellem de to.  Det kan ses som et tegn på at spanierne søger at skabe en nær relation til 

modtager fordi de mener at der på denne måde er størst sandsynlighed for at modtager vil efter-

leve opfordringen. Dette understøttes af at spaniernes retfærdiggørelser og direkte opfordringer i 

hemmelighed-scenariet (forbud) er udtrykt i 1.person pluralis: ”keep […] our secret” og ”we will 

have a problem”. Sprogligt fjerner de skellet mellem afsender og modtager der derved bliver én og 

samme aktør og dermed del af samme ingroup.

Afrunding på tunere6.3.6 

De indbyrdes roller – den interpersonelle relation6.3.6.1 

Tunere handler om relationen mellem afsender og modtager, og det er derfor ikke overraskende 

at variablen dominans påvirker brugen af dem for både spanierne og danskerne. Påvirkningen er 

dog meget forskellig for de to grupper.

Hos spanierne ser vi en generel tendens til at markere de indbyrdes roller mellem afsender og 

modtager. Der er to aspekter ved dette. Den hyppige brug af fornavn samt kombination af for-

navn og appelmarkør indikerer at spanierne har behov for at skabe en nær relation til modtager 

ved sprogligt at inkludere modtager i deres ingroup.  Omvendt har spanierne et ligeså stort behov 

for at markere når der ikke er tale om en nær relation. Brugen af statusmarkører indikerer netop 

dette. Hvis modtager ikke er en del af deres ingroup, må de nødvendigvis markere dette, ligesom 

de må markere om modtager har højere eller lavere status end dem selv. Ved at markere at mod-

tager har højere status, viser afsender samtidig anerkendelse og respekt for modtagers status. Når 

afsender markerer modtagers lavere status, viser afsender samtidigt at denne ønsker at modtager 

skal anerkende og respektere afsenders status. Hvor det er muligt, markerer spanierne også mod-
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tagers profession, og de viser hermed respekt for denne. Dette ses også i brugen af appelmarkører. 

Ved brug af excuse me/sorry overfor en modtager med højere status undskylder spanierne for at 

forstyrre modtagers verden, og derigennem sætter de sig selv i en underlegen position. 

Hos danskerne ses ikke samme tendens til at markere de indbyrdes roller, snarere tværtimod. De 

har ikke behov for at skabe særlig nærhed til modtager, ligesom de heller ikke har behov for at 

markere ulighed i status. 

Vi mener at dette er en afspejling af forskellige kulturelle værdier i hhv. det danske og det span-

ske samfund. I Danmark ses hierarki som noget negativt, noget der for enhver pris skal undgås. 

Vi har ikke behov for at markere hverken status eller relation fordi vores samfund bygger på en 

grundlæggende idé om at alle skal være lige. At vi tiltaler alle på samme måde skaber mulig-

vis lighed, men det betyder også at vi ikke sprogligt markerer nære relationer. Vi lægger derfor 

samme afstand til enhver modtager. Det spanske samfund derimod bygger ikke på lighed, men 

på nærhed. Derfor er der et stort behov for at markere de indbyrdes roller. Det gælder både med 

hensyn til om relationen er nær eller ej, samt hvordan statusfordelingen er mellem afsender og 

modtager. 

Betydningen af please6.3.6.2 

At brugen af please varierer mellem de to grupper mener vi skyldes en forskel i det semantiske 

indhold. Der er tegn på at spanierne tillægger please samme betydning som por favor der kan ses 

som en appel til modtager om at opfylde de implicitte krav og forventninger som en nær relation 

indebærer. Danskerne tillægger please en anden betydning som vi ikke mener at kunne redegøre 

for uden yderligere undersøgelser. Det tyder dog på at både danskerne og spanierne tager deres 

modersmåls semantik med sig når de realiserer sproghandlinger på engelsk. 
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Opsamling på resultater6.4 

Analysen viser at danskerne generelt tager hensyn til modtagers negative ansigt. Det kommer til 

udtryk ved at de hele tiden søger ikke at indskrænke modtagers handlefrihed. Som nævnt er op-

fordringer per definition en indskrænkelse af modtagers handlefrihed, og det lader til at dansker-

ne forsøger at kompensere for dette på forskellige måder. De søger at forklare eller retfærdiggøre 

deres opfordring ved at italesætte bevæggrunden for denne gennem motivation og retfærdiggø-

relse. Det så vi i alle sproghandlingstyper på nær tvang. En anden måde hvorpå danskerne kom-

penserer for indskrænkelse af modtagers handlefrihed er at påtage sig samfundets stemme som vi 

så i sproghandlingstyperne tvang og forbud. Herved fjerner de sig som agent for sproghandlingen 

så det i stedet for afsender selv bliver samfundet der truer modtagers ansigt. Noget lignende så vi 

i motivation og retfærdiggørelse i sproghandlingstypen tvang hvor danskerne refererer til deres 

samfundsbetingede rettighed til at udstede opfordringen. Hensynet til det positive ansigt lader 

ikke til at vægte særlig højt hos danskerne fordi de ikke søger sprogligt at skabe en nær relation 

til modtager. 

At danskerne primært italesætter motivation og retfærdiggørelse, mener vi, skyldes at dansk er 

et modtagerorienteret sprog der taler i information til modtager. I sig selv er motivation og ret-

færdiggørelse en forklaring på hvorfor afsender fremsætter den ansigtstruende sproghandling op-

fordring. Som dansker vil man ud fra denne forklaring inferere at afsenders grund til at forklare 

bunder i at denne ikke ønsker at påtvinge modtager en handling, men at der er omstændigheder 

ved situationen der gør at afsender er nødt til det for at få sin hensigt med opfordringen op-

fyldt. Motivation og retfærdiggørelse er således information til modtager fordi de er et signal til 

modtager om at afsender ved at opfordringen indskrænker modtagers handlefrihed, og at denne 

ikke ønsker at gøre det, men ikke har noget valg. Derved viser afsender gennem motivation og 

retfærdiggørelse hensyn til modtagers negative ansigt. Modtager må blot selv inferere at det er dét 
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afsender gør. Ser man på de sproglige former af motivation og retfærdiggørelse er disse ligeledes 

information til modtager som selv må finde meningen bag, nemlig situationen i virkeligheden 

og afsenders oplevelse af den. Hvis vi tager eksemplet: ”don’t tell anyone about my illness yesterday, 

because I was not sick” så vil modtager ud fra retfærdiggørelsen ”because I was not sick” selv inferere 

situationen i virkeligheden som er at afsender har løjet overfor sin chef, samt afsenders oplevelse 

af at være bange for at få problemer hvis modtager fortæller det til nogen. Det samme ses i mo-

tivationen: ”I cannot understand what you say, can you close the door”. Her må modtager igen selv 

rekonstruere meningen bag ytringen, at der er meget larm uden for døren, og det er årsagen til 

at afsender ikke kan høre modtager. Modtager må nødvendigvis lukke døren for at samtalen kan 

fuldføres.    

Et andet tilbagevendende element i danskernes sproghandlinger er tilfredsstillelsesbetingelser. Vi 

mener ligeledes at dette skyldes at dansk er modtagerorienteret. Tilfredsstillelsesbetingelser er 

netop modtagers betingelser, eller rettere sagt det er afsenders vurdering af hvad der afholder 

modtager fra at udføre eller undlade at udføre en handling, det være sig frygt, uvilje, uvidenhed 

osv. Tilfredsstillelsesbetingelserne er det sproglige resultat af afsenders vurdering. Ved at italesætte 

dét afsender vurderer skal til for at modtager vil efterkomme opfordringen, fjerner afsender netop 

modtagers frygt, uvilje, uvidenhed osv. Afsender udsteder med andre ord en tilladelse, en tvang, 

et forbud osv. Modtagerorienterede sprog må hele tiden forholde sig til modtagers viden, og det 

er derfor kun at forvente at et sprog der taler med modtagers stemme også vil italesætte modtagers 

betingelser som en del af deres sproghandlinger. Hermed ikke være sagt at spanierne ikke italesæt-

ter tilfredsstillelsesbetingelserne, de gør det bare i langt mindre grad end danskerne. Faktisk er 

ophævelse af tvang den eneste sproghandlingstype hvor tilfredsstillelsesbetingelser ses i udpræget 

grad hos spanierne. Når man ser nærmere på selve indholdet af tilfredsstillelsesbetingelserne er 

der dog en markant forskel på danskernes og spaniernes. Danskernes tilfredsstillelsesbetingelser 
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er en reference til samfundets normer, til allerede etablerede regler, som det bl.a. ses i følgende 

eksempler: 

You can take a beer (tilladelse) 

Now you should shut up (tvang)

You have to don’t tell anyone (forbud) 

You can be excused (ophævelse af tvang)

Afsender påtager sig samfundets stemme. Forudsætningen for at det kan fungere er at afsender og 

modtager har samme opfattelse af hvad de sociale spilleregler indebærer. Ser man på førstnævnte 

eksempel: ”you can take a beer”, så giver ytringen i sig selv den bogstavelige betydning at modtager 

er fysisk i stand til at tage en øl, og at der er øl at tage. Men sådan vil en dansk modtager ikke 

opfatte den. En dansk modtager ved at når afsender siger: ”det er muligt for dig at tage en øl” så skal 

modtager selv finde meningen bag, nemlig at det er muligt ud fra samfundsskabte normer. Med 

andre ord giver afsender modtager tilladelse til at tage en øl. På spansk er dette ikke muligt fordi 

afsender ikke kan påtage sig samfundets stemme og på den måde referere til deontisk mulighed. 

Ytringen ville for en spanier få den bogstavelige betydning at det er fysisk muligt for modtager at 

tage en øl, dvs. aletisk mulighed, fordi modtager ikke ved at denne selv skal finde meningen bag. 

Grunden til at danskere kan tale med samfundets stemme er at dansk er modtagerorienteret, og 

afsender derfor hele tiden må sammenholde sin egen viden med modtagers. Afsender refererer 

til den fælles viden om hvad man kan og ikke kan i henhold til de sociale spilleregler. Det bliver 

med andre ord et signal til modtager om at hente sin forhåndsviden frem for at give mening til 

ytringen.

 

Analysen viste at spanierne ikke lader til at vægte hensynet til det negative ansigt specielt højt, 

men at de derimod hele tiden tager hensyn til det positive ansigt. Den positive høflighed kom-
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mer til udtryk ved at spanierne søger at behandle modtager som en del af sin ingroup på flere 

forskellige måder, bl.a. ved at spanierne i så høj grad benytter direkte opfordringer. En direkte 

opfordring er en trussel mod det negative ansigt, men ikke mod det positive. I de tilfælde hvor 

modtager er en del af afsenders ingroup, vil det være naturligt at bruge en direkte opfordring 

fordi afsender formoder at modtager vil ønske at tilgodese afsenders behov (som er at modtager 

efterkommer afsenders hensigt med opfordringen) netop fordi de har et nært forhold til hinan-

den. Positiv høflighed ses også ved at spanierne i sproghandlingstypen tilladelse giver modtager 

en meget generel tilladelse, mens de i ophævelse af tvang ofte refererer til at de bekymrer sig om 

modtagers behov. I sproghandlingstypen forbud fjerner afsender sprogligt skellet mellem afsender 

og modtager ved at tale i 1.person pluralis. De bliver derved én og samme aktør. At spanierne 

søger at skabe en nær relation til modtager ses dog tydeligst i brugen af tunere, og i særdeleshed 

når fornavn og appelmarkører kombineres.

Vores analyse har vist at spanierne ved stort set alle sproghandlinger må definere relationen til 

modtager. Afsender må nødvendigvis tage stilling til og markere om modtager er nær eller fjern, 

samt hvilket statusforhold der er mellem de to. Hvis der er en nær relation, er afsender og mod-

tager en del af samme ingroup hvilket forudsætter at afsenders behov er i modtagers interesse. 

Ved at referere til den nære relation minder afsender modtager om at de er i samme ingroup og 

at modtager derfor må forventes at tilgodese afsenders behov og altså efterkomme opfordringen. 

Hvis der er tale om en fjern relation, vil afsender markere hvem der er den dominerende part. 

Hvis afsender markerer at modtager er den dominerende part, anerkender han samtidig modta-

gers status, og på den måde søger afsender at vise respekt for modtagers status for derigennem at 

opnå modtagers samarbejdsvillighed. Hvis afsender markerer sig selv som den dominerende part, 

indebærer det at modtager skal efterkomme opfordringen fordi afsender har en højere status. For 

spaniere er brugen af tunere således en markering af relationen mellem afsender og modtager. At 
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de hele tiden må gøre dette mener vi skyldes at spansk er afsenderorienteret og derfor hele tiden 

må forholde sig til afsenders oplevelse af virkeligheden. Ved at beskrive rollerne beskriver afsender 

netop sin oplevelse af den virkelighed som afsender og modtager befinder sig i, nemlig relationen 

mellem de to.
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KonKlUsIon og PersPeKtIVerIng7  

Konklusion7.1 

Formålet med denne afhandling var at undersøge hvordan danskere og spaniere taler engelsk, og 

om deres respektive modersmål afspejles i deres engelske. Vi arbejdede ud fra en grundlæggende 

idé om at danskere og spaniere har forskellige mentaliteter der bevirker at de skaber mening i 

verden på hver sin måde. 

Metode7.1.1 

Den første udfordring bestod i at finde en valid metode der kunne undersøge danskere og spa-

nieres forståelse af og sproglige realiseringer på engelsk. Vi startede med tre forskellige typer tests 

hver med deres specifikke formål, men vi så os nødsaget til at begrænse os til én enkelt test på 

grund af validitetsmæssige problemer i forbindelse med analyseværktøjer og pragmatiske hensyn. 

Vi koncentrerede os derfor om en produktionstest i form af en sproghandlingstest der skulle teste 

danskere og spanieres udførelse af sproghandlinger på engelsk. Enhver dataindsamlingsmetode 

vil unægtelig påvirke undersøgelsen i en eller anden grad, og vi ønskede at benytte en metode 

der kunne tilvejebringe valide data der afspejlede naturlig tale mest mulig, havde en oversku-

elig mængde og form, samt tog de hensyn der var nødvendige ved indsamling af interkulturelle 

sproghandlinger. 

På baggrund af dette udviklede vi et mundtligt rollespil ud fra en skriftlig udfyldningsopgave. 

Rollespillet skulle undersøge de specifikke sproghandlingstyper: tilladelse, tvang, forbud, ophæ-

velse af tvang, mulighed, mulighed uden benefice for modtager, nødvendighed og unødven-

dighed. Vi benyttede en inddeling af sproghandlinger der bygger på logisk modalitet ud fra en 

betragtning om at sådanne sproghandlingstyper kan siges at have et mere ensartet indhold for 

både en spanier og en dansker end traditionelle inddelinger der bygger på mere kulturspecifikke 

forståelser af sproghandlinger. 
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Vores deltagere udgjorde et udsnit af virkeligheden som den ser ud i mange virksomheder. Det var 

to internt relativt heterogene grupper, der eksternt dog havde tilstrækkeligt mange lighedstræk 

til at vi kunne foretage sammenligninger. På grund af vores lave deltagerantal og deres interne 

heterogenitet er vi velvidende om at vores resultater ikke er repræsentative for hele befolkninger, 

men at de kan give en indikation af hvordan danskere og spaniere producerer sproghandlinger på 

engelsk. En sådan indikation kan derefter benyttes som udgangspunkt for en mere omfattende 

undersøgelse af større grupper. Et andet spørgsmål ved vores metode var hvorvidt scenarierne blev 

opfattet forskelligt af såvel de to deltagergrupper som af de individuelle deltagere. Det ville have 

været optimalt at benytte triangulering til at undersøge variationer i forståelsen af scenarierne 

og deres rollefordeling, men på trods af dette mener vi dog at have udviklet en metode der kan 

benyttes til at foretage en kvalitativ undersøgelse af sproghandlingstypen opfordring på engelsk 

produceret af danskere og spaniere. 

Analyse7.1.2 

Vores fokus for undersøgelsen var hvordan afsender koder sproghandlinger på engelsk. Vi ud-

viklede derfor et kategoriseringsskema der inddelte de producerede sproghandlinger i kategorier 

baseret på afsenders tankerække. Hver kategori udgjorde således et trin i afsenders tankerække. 

Kategoriseringen blev foretaget ud fra en opdeling af elementer af sproghandlingen i den logiske 

rækkefølge som afsenders tankerække nødvendigvis må følge. Fordi vi arbejdede ud fra et for-

holdsvis kulturrelativistisk udgangspunkt, mente vi at en kategorisering måtte foretages ud fra 

kriterier der ikke er afhængige af det sprog og den kultur sproghandlingen indgår i, men derimod 

af universelle kognitive evner og processer som alle sprogbrugere er underlagt.    

Vores hypotese var at spaniere og danskere, der har to forskellige modersmål og dermed to for-

skellige mentaliteter, ikke kan siges at tale ét fælles sprog, nemlig engelsk, men at de derimod vil 

tale to forskellige former for engelsk. At de med andre ord taler engelsk med deres modersmåls 
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stemme. Vi undersøgte derfor ligheder og forskelle i de engelske sproghandlinger på flere ni-

veauer. Først undersøgte vi om danskere og spaniere italesætter forskellige trin i tankerækken, og 

derefter så vi nærmere på den sproglige form inden for de enkelte trin. At vi også analyserede den 

sproglige form, skyldes at vi mener at enhver form er udtryk for et helt særligt indhold der kan ses 

som en afspejling af afsenders mentalitet. En afsender har således et eller flere særlige formål med 

sin sproghandling som kommer til udtryk i den sproglige form.  

Resultater 7.1.3 

Vores resultater viste tydelige forskelle mellem spanierne og danskerne der ikke alene verbalise-

rede forskellige trin i tankerækken, men også benyttede sig af forskellige sproglige udtryksformer 

for samme trin. Vi mener at de tydelige forskelle mellem de to sproggrupper skal forklares ud fra 

forskellene i deres mentalitet og dermed i deres modersmål.

Dansk tilhører den sproglige supertype modtagerorienterede sprog, og derfor taler danskerne i 

informationer til modtager. At danskere taler i informationer forklarer også hvorfor dansk er så 

indirekte et sprog. Danskere taler ikke om virkeligheden som den ser ud eller om deres egen op-

levelse af virkeligheden. Danskere taler i informationer som modtager selv skal afkode. Vi har set 

at danskerne primært tager hensyn til det negative ansigt. En dansker søger hele tiden at undgå 

at indskrænke modtagers handlefrihed, og dette hensyn er indlejret i sproget netop gennem in-

direktheden. Indirekthed i sproghandlinger betyder at modtager selv skal inferere meningen bag 

ytringen. Afsender indskrænker ikke modtagers handlefrihed direkte, men giver modtager en 

udvej for ikke at få indskrænket sin handlefrihed. På samme måde kan modtager indirekte afslå 

afsenders opfordring uden at indskrænke afsenders handlefrihed direkte. Et eksempel herpå kan 

være en opfordring til modtager om at lukke et vindue: ”Her er lidt koldt”. Modtager kan afslå 

opfordringen ligeså indirekte: ”Synes du? Jeg har det varmt”. 



7 Konklusion og perspektivering

115

Ifølge vores analyse kan høflighed for danskeres vedkommende associeres med indirekthed fordi 

hensynet til det negative ansigt er det primære. At tilsvarende studier af engelsk viser samme 

resultat, er ikke specielt overraskende eftersom engelsk også er et modtagerorienteret sprog. For 

modtagerorienterede sprog ligger de kulturelle værdier om handlefrihed, ret til selvbestemmelse 

og ikke mindst behovet for afstand indlejret i sproget. Retten til selvbestemmelse og handlefrihed 

mener vi skal ses i forhold til lighed som en kulturel værdi. Hvis alle er lige, er der ingen der har 

ret til at bestemme over andre, og dermed ingen der har ret til at indskrænke andres frihed. At 

dansk kan tale med samfundets stemme skyldes netop ideen om lighed, at den enkelte ikke kan 

bestemme over andre, men at alle nødvendigvis må følge samfundets regler. Det er altså samfun-

dets regler der indskrænker handlefriheden. At være indirekte er også en måde at skabe afstand på. 

Når afsender er indirekte, tager afsender afstand til hensigten med sin ytring. Afsender vil, ved at 

være indirekte, altid kunne hævde at hensigten var en anden.

Spansk er derimod et afsenderorienteret sprog, og derfor taler spanierne om afsenders oplevelse af 

situationen i virkeligheden. Som vi så i vores analyse, verbaliserer spanierne som det første relatio-

nen mellem afsender og modtager gennem brugen af tunere. Vi mener at dette skyldes at spansk 

hele tiden må forholde sig til afsenders oplevelse af virkeligheden. Når afsender beskriver afsender 

og modtagers indbyrdes roller, verbaliserer afsender netop sin oplevelse af den virkelighed som 

afsender og modtager befinder sig i, nemlig forholdet mellem de to.

Brugen af tunere skyldes også at spanierne primært bekymrer sig om det positive ansigt, nemlig 

modtagers behov for at være en del af afsenders ingroup. Positivt ansigt skal ses i relation til de 

kulturelle værdier nærhed og solidaritet som er karakteristiske for det spanske samfund. Når der 

er en nær relation mellem afsender og modtager, betyder det at de er en del af samme ingroup, og 

at de derfor også har samme behov og rettigheder. Dette så vi bl.a. udtrykt i de spanske tilladelser 
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der var meget generelle og gav modtager samme rettigheder som afsender. Omvendt betyder det 

også at afsender og modtager har nogle forpligtelser over for hinanden, at de er solidariske med 

deres ingroup. Dette så vi bl.a. i sproghandlingstypen tvang hvor spanierne gennem deres brug af 

tunere appellerede meget kraftigt til relationen mellem afsender og modtager for at få modtager 

til at efterkomme opfordringen. Ved at appellere til relationen mellem dem, mindede afsender 

modtager om dennes forpligtelser som en del af afsenders ingroup. En forudsætning for at kunne 

markere en nær relation er at man kan markere det modsatte, at afsender kan markere afstand og 

status. I vores analyse så vi da også en tendens til at spanierne brugte statusmarkører og høflige ap-

pelmarkører til netop dette. Tilsvarende er det spanske samfund mere hierarkisk opbygget hvilket 

er en forudsætning for at man kan have værdierne nærhed og solidaritet da disse to nødvendigvis 

må have en modpol.

Vores analyse har vist at den interpersonelle relation har stor indflydelse på de engelske sprog-

handlinger. De to variabler, social distance og dominans, påvirker dog de spanske og danske 

sproghandlinger på forskellige vis som følge af deres hensyn til enten det positive eller negative 

ansigt. Når der er udefineret social distance og modtagerdominans, er danskerne mere påpasselige 

overfor modtagers negative ansigt fordi der i sådanne relationer er større risiko for ansigtstrussel. 

Danskerne kompenserer i endnu højere grad for at indskrænke handlefriheden over for en sådan 

modtager, og de udviser altså en større grad af negativ høflighed. 

For spanierne er de sociale variabler hele tiden i spil fordi spanierne italesætter præcis den rela-

tion der er mellem afsender og modtager. Relationen kommer derved til at danne rammen for 

sproghandlingen fordi det netop er relationen der afgør hvad afsender kan forvente og kræve af 

modtager. De sociale variabler påvirker således spaniernes sproghandlinger idet de er grundlaget 

for hvordan afsender skal appellere til modtager for at få sin opfordring efterkommet. 
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Det lader til at dansk og engelsk, som begge er modtagerorienterede sprog, vægter hensynet til 

det negative ansigt højest, mens spansk som afsenderorienteret sprog vægter hensynet til det posi-

tive ansigt højest. Den negative og positive høflighed er indlejret i sproget selv, ligesom det er en 

afspejling af de kulturelle værdier. Vi ser altså en sammenhæng mellem et sprogs supertype, dets 

kulturelle værdier og dets opfattelse af høflighed. Kort sagt gennemsyrer sprogets supertype ikke 

alene hele sproget, men også begrebet høflighed og de kulturelle værdier. Som en naturlig følge af 

at der er tre supertyper, kunne man opstille en hypotese om at der også må være tre overordnede 

typer af ansigt og tilknyttet høflighed. Som tidligere bemærket eksisterer der samfund hvor ansigt 

er knyttet til en kollektivistisk forståelse frem for individuelle behov. Et eksempel herpå er det 

kinesiske samfund, og det kinesiske sprog hører da også til virkelighedsorienterede sprog. 

Et andet interessant aspekt ved vores analyse er den tydelige forskel i hensynet til ansigt og høflig-

hedsstrategier til trods for at deltagerne talte på samme sprog, nemlig engelsk. Det ser vi som et 

tegn på at de tager både deres modersmål og kulturelle værdier med når de taler engelsk. Årsagen 

til at det hos spanierne primært ses i brugen af tunere, mener vi skyldes at de ikke har de gram-

matiske kategorier som de normalt bruger på spansk til at udtrykke afsenders oplevelse, og at de 

derfor må kompensere for dette på anden vis. Årsagen til at det hos danskerne primært ses i bru-

gen af retfærdiggørelse og motivation, samt at de taler med samfundets stemme, mener vi skyldes 

at det er almindelige udtryksformer på dansk, og derfor gør de det også på engelsk. Vi mener at 

vores analyse viser at både spanierne og danskerne overfører deres kulturelle værdier og således 

taler engelsk med deres modersmåls stemme. Man kunne også sige at sproget altså er mere end 

blot et kommunikationsmiddel. Det er en del af vores mentalitet – vores krop og sjæl.

Perspektivering7.2 

Som det forhåbentlig fremgår af afhandlinger har den metodiske del spillet en væsentlig rolle. 

I vores bestræbelse på at undersøge engelsk som det tales som fremmedsprog af danskere og 

spaniere har vi været omkring mange forskellige metoder og endnu flere synsvinkler. Enhver 
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metode havde sit at bidrage med og gav et nyt perspektiv på sagen. Men hvis vi skulle gøre os 

nogen forhåbninger om at gennemføre en valid undersøgelse, måtte vi begrænse os til et enkelt 

fokuspunkt. 

Det har betydet at vi undervejs har måttet afskrive en del interessante og relevante synsvinkler 

med dertilhørende metode. Det gør dem dog ikke mindre relevante for en undersøgelse af engelsk 

som verdenssprog. Vi vil her nævne et par (af mange) mulige emner for undersøgelser af en-

gelsk som verdenssprog. For jo flere undersøgelser der ser dagens lys, desto klarere vil fænomenet 

’Global English’ fremstå i sidste ende.

Vi har i vores afhandling undersøgt afsenders kodning af sproghandlinger. Men et ligeså væsent-

ligt element er modtagers afkodning af sproghandlinger. Det kunne være interessant at under-

søge om der er forskelle i hvordan eksempelvis spaniere og danskere afkoder de samme engelske 

sproghandlinger. Man kunne også undersøge hvorvidt der er forskel i hvordan spaniere afkoder 

engelske sproghandlinger produceret af spaniere i forhold til engelske sproghandlinger produceret 

af danskere eller englændere. Og omvendt.

Ligeledes vil vi fremhæve de to typer tests som vi desværre måtte undlade, nemlig associationste-

sten og receptionstesten. Selvom vi fravalgte dem, betyder det ikke at de ikke er en undersøgelse 

værdig. Vi mener stadig at en forståelse af engelsk som verdenssprog kræver en undersøgelse af 

det leksikalsksemantiske niveau samt sætningsniveau. Disse undersøgelser vil kunne være med 

til at kaste lys over hvorvidt forståelsen af engelsk varierer hos forskellige fremmedsprogsbrugere 

allerede på det leksikalske og tekstuelle niveau.
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Og hvorfor så overhovedet undersøge engelsk som verdenssprog? Hvilken relevans har det for 

det danske samfund i det hele taget? Vores resultater er fremkommet på baggrund af en kvalitativ 

metode, og vores deltagere er ikke nødvendigvis repræsentative for hele den danske og spanske 

befolkning. Ikke desto mindre er vores deltagere repræsentative for virkeligheden som den ser ud 

for mange danske internationale virksomheder. Og vores resultater viste tydelige, grundlæggende 

forskelle i sproghandlingerne hos danskere og spaniere som resultat af deres forskellige mentali-

teter. Hvis afsender koder med sit modersmåls mentalitet og den kulturelle forforståelse der er 

indlejret heri, og modtager afkoder med en anden mentalitet, må der unægtelig gå noget tabt 

ligesom der vil opstå en del misforståelser. Sådanne misforståelser kan nemt føre til fornærmelser 

eller det der er værre, og de kan have fatale konsekvenser for den fremtidige interaktion. 

Mange danske virksomheder klager da også over at manglende sprogkompetencer koster dem 

dyrt fordi de og deres samarbejdspartnere ikke kan kommunikere tilfredsstillende. Danmark sva-

rer igen ved at prioritere engelskundervisning højt, men er det nødvendigvis svaret? Måske vi 

burde spørge os selv om der kunne tænkes at være andre og bedre alternativer?
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Bilag

Say please?

En tværsproglig analyse af opfordringer på engelsk produceret 
af danske og spanske sprogbrugere med særligt fokus på 

høflighed og kulturelle værdier

BILAG

Bilag A Pilottest 1 - dansk

Bilag B Pilottest 1 - spansk

Bilag C Pilottest 2 - dansk

Bilag D Pilottest 2 - spansk

Bilag E Scenariebeskrivelser

Bilag F Mundtlig test - dansk

Bilag G Mundtlig test - spansk

Bilag H Deltagernes demografiske data

Bilag I Kategorisering af danske og spanske svar
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BILAG A 

 

PILOTTEST 1  

DANSK 



A.2 

 

Oversigt over rækkefølgen af scenarier som de optrådte i testen 

(NB: ikke udleveret til deltagerne) 

 

 Scenarie Sproghandlingstype 

1  En øl Tilladelse 

2 Cigaretterne   Mulighed 

3  Bogen Undskyldning 

4  Noter til forelæsning Mulighed u/benefice 

5 Det åbne vindue Nødvendighed 

6  Lygtepælen Unødvendighed 

7 For sent Undskyldning 

8  Flyttedag Ophævelse af tvang 

9 Hemmeligheden Forbud 

10 Opgaven Undskyldning 

11 Vejledning Tilladelse 

12 Kalenderen Tvang 

13 På cykel Undskyldning 

14 Hos lægen Mulighed 

15 På biblioteket Mulighed u/benefice 

16 I bussen Undskyldning 

17 Underviseren Tvang 

18 Et glas vand Nødvendighed 

19 Eksamen Forbud 

20 Kaffekaos Undskyldning 

21 Aftensmad Ophævelse af tvang 

22 Et hul i jorden Unødvendighed 



A.3 

 

Personlige oplysninger 

 

Alder:___________________________________________________________________________ 

Køn: ___________________________________________________________________________ 

Oprindelsesland og -by: ____________________________________________________________ 

Nuværende by: ___________________________________________________________________ 

Modersmål: _____________________________________________________________________ 

Andet fremmedsprog: _____________________________________________________________ 

Andre fremmedsprog (hvis relevant): _________________________________________________ 

Nuværende studie: ________________________________________________________________ 

År/semester: _____________________________________________________________________ 

 

Engelskundervisning i alt: 

− I år: ______________________________________________________________________ 

− Antal timer pr. uge (ca.): _____________________________________________________ 

 

Udlandsophold:  

Hvis ja: 

− Hvor? ____________________________________________________________________ 

− Hvor længe? _______________________________________________________________ 

− Med hvilket formål? _________________________________________________________ 

 

Hvordan vurderer du dit eget engelskniveau?: 

 Fremragende: Jeg taler engelsk som var det mit modersmål 

 Meget højt: Jeg har ingen problemer med at forstå eller kommunikere på engelsk 

 Højt: Jeg har få problemer med at forstå og kommunikere på engelsk 

 Middel: Hverken højt eller lavt 

 Under middel: nogle problemer med at forstå og kommunikere på engelsk 

 Lavt: Jeg har store problemer med at forstå og kommunikere på engelsk 

 Meget lavt: Jeg kan næsten ikke forstå eller kommunikere på engelsk 



A.4 

Instruktioner: 

 

Dette er ikke en engelsktest. Formålet er ikke at vurdere dit engelskniveau. Denne test er en såkaldt: 

“Discourse Completion Test” , som går ud på at færdiggøre samtaler på engelsk. Testen består af i alt 

22 kommunikationssituationer. Hver kommunikationssituation har en beskrivelse af et scenarie 

efterfulgt af en dialog mellem dig og en anden person. Du taler først, hvorefter den anden person 

svarer. Du skal forestille dig at du befinder den i den beskrevne situation i virkeligheden og tale som du 

ville normalt ville gøre i en sådan situation. Dit svar skal være på engelsk. 

 

Vi er ikke interesserede i dit engelskniveau, så du skal ikke bekymre dig om stavefejl eller grammatik. 

Du skal blot svare som du normalt ville gøre uden at tøve eller tænke for meget over dit svar. Du 

bestemmer helt selv, hvad du vil svare, hvordan du vil svare og hvor langt eller kort dit svar er. Det 

eneste krav er at det er på engelsk og at du svarer på samtlige situationer. 

 

Før du svarer, bør du læse hele scenariet inklusiv den anden persons svar. Du bedes færdiggøre hvert 

enkel situation før du går videre til den næste. Dette betyder at du skal færdiggøre situation nummer 1 

før du læser eller svarer på situation 2 (eller nogle af de andre). 

 

Du kan nedenfor se et eksempel på en situationsbeskrivelse og et muligt svar. 

 

Eksempel: 

Scenarie: Du sidder på en café og venter på din engelske ven, da du kommer i tanke om at du har glemt 

at han havde fødselsdag i går. Da din ven ankommer, vil du derfor gerne undskylde så du siger (på 

engelsk): 

Du:  I’m so sorry I forgot your birthday, but I hope you had a wonderful day        

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din engelske ven: It’s okay. 

 

   

 



A.5 

1) En øl 

Scenarie: Du og din engelsktalende ven er lige kommet hjem til dig efter at have gået en tur. Det er 

første gang din engelske ven besøger dig. I er begge tørstige, men du skal på toilettet. Du har øl i 

køleskabet og du vil gerne tilbyde ham selv at tage én, mens du går på toilettet, så du siger (på engelsk):  

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din ven: Thank you  

 

2) Cigaretterne    

Scenarie: Du sidder på universitetet sammen med en af dine venner, som er en udenlandsk studerende. I 

har netop haft undervisning og sidder nu og snakker sammen, mens I venter på, at næste 

undervisningstime skal begynde. I er begge rygere og vil sammen gå ud for at ryge en cigaret. I er ved at 

rejse jer, da du opdager at dine cigaretter ligger på bordet ved siden af din ven, og du vil derfor have 

ham til at række dig dem, så du siger (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din ven: Here you are. 

 

3) Bogen 

Scenarie: Du er til undervisning på universitetet. I sidst uge lånte du din engelske undervisers bog, som 

du lovede at aflevere tilbage senest i dag. Du er netop kommet i tanke om at du har glemt bogen 

derhjemme. Du vil gerne undskylde, så da din underviser spørger efter den, siger du (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din underviser: That’s all right, just remember it tomorrow. 

 



A.6 

4) Noter til forelæsning 

Scenarie: Du sidder i et auditorium til en forelæsning på universitetet. Forelæsningen er netop gået i 

gang, og du vil gerne tage noter, men opdager, at du har glemt noget at skrive med. På rækken foran dig 

sidder en af dine udenlandske studiekammerater med et åbent penalhus foran sig. Du kan se at han har 

flere kuglepenne, og du vil gerne låne en. Du prikker ham derfor på skulderen og siger (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Den udenlandske studerende: Just a moment. Here you are.  

 

5) Det åbne vindue 

Scenarie: Du er til undervisning på universitetet og sidder og venter på at næste time skal starte. Du 

fryser fordi der er et vindue åbent i den anden ende af lokalet. Du har allerede bedt din engelske ven 

om at lukke det to gange, men han har endnu ikke gjort det. Du kan ikke koncentrere dig fordi du 

fryser så meget, og vil derfor virkelig gerne have at vinduet bliver lukket. Derfor siger du til ham (på 

engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din engelske ven: I’m sorry, I didn’t hear you the first time. I’ll close it now.    

 

6) Lygtepælen 

Scenarie: Du er ude at gå en tur sammen med din engelsktalende ven. Han er meget optaget af at fortælle 

dig en historie og har ikke lagt mærke til den lygtepæl, der er lige foran ham. Du er bange for at han skal 

gå ind i lygtepælen og vil derfor advare ham, så du siger (på engelsk): 

Du:  ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din engelsktalende ven: Thanks, I hadn’t noticed it. 
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7) For sent 

Scenarie: Du skal til undervisning på universitetet, men kommer for sent. Det er ikke første gang, at du 

kommer for sent til denne time, og du ved at din underviser, som er engelsktalende, bliver meget 

irriteret over forsinkede studerende. Du vil gerne undskylde, så da du træder ind i lokalet, siger du til 

din underviser (på engelsk):  

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din underviser: All right, but this is the last time. 

 

8) Flyttedag 

Scenarie: Du skal flytte til en ny lejlighed i morgen. Din engelske ven har tidligere lovet at hjælpe dig med 

at flytte. Men nu viser det sig, at din familie kommer for at hjælpe dig, og I er allerede så mange at det 

ikke længere er nødvendigt at din ven også hjælper til. Da han nu ringer for at aftale nærmere om i 

morgen, vil du derfor forklare ham, at det ikke er nødvendigt, at han kommer i morgen, og du siger 

derfor (på engelsk):  

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din engelske ven: Okay, that’s fine with me.  

 

9) Hemmeligheden 

Scenarie: Du sidder og taler om noget meget personligt med din engelske ven. Du har lige fortalt ham en 

hemmelighed, men du ved at han ikke er den bedste til at holde tæt. Du vil gerne sikre dig at han ikke 

fortæller det videre, så du siger (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din engelske ven: You can trust me, I won’t tell. 
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10) Opgaven 

Scenarie: Du er mødtes med en udenlandske studiekammerat i forbindelse med en opgave I er ved at 

skrive. I har aftalt hver især at have forberedt jer til mødet, men du har ikke forberedt dig, fordi du har 

haft travlt med andre ting. Du ved, at din studiekammerat har forberedt sig grundigt og du har derfor 

dårlig samvittighed og ønsker at undskylde, så du siger (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din udenlandske studiekammerat: That’s okay, but can you have it done by tomorrow? 

 

11) Vejledning: 

Scenarie: Du er til møde med din engelske underviser på hans kontor på universitetet for at få vejledning 

omkring en opgave, du er ved at skrive. Mødet har varet et stykke tid og du er sulten, da du endnu ikke 

har spist frokost. Du kommer i tanke om, at du har noget chokolade i din taske, som du tager frem. Du 

tager et stykke og opdager, at din underviser ser med sultne øjne på chokoladen. Du vil gerne tilbyde 

ham noget, så du rækker ham et stykke og siger (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din engelske underviser: Thank you very much. 

 

12) Kalenderen 

Scenarie: Du sidder på universitetet og læser sammen med en af dine venner, som er en udenlandsk 

studerende. Han tager for sjov din kalender, hvori der står noget, som du under ingen omstændigheder 

ønsker at han skal se. Du siger et par gange, at han skal give dig den tilbage, men det vil han ikke. Du 

synes overhovedet ikke det er sjovt og nu vil du virkelig gerne have din kalender igen, så du siger (på 

engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din ven: Okay, okay, sorry. 



A.9 

13) På cykel 

Scenarie: Du er på vej til universitet på din cykel, da du ved et uheld er ved at køre ind i en engelsk turist. 

Selvom der ikke sker noget, kan du se at hun bliver meget forskrækket. Du vil gerne undskylde for din 

kørsel, så du siger til hende (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Den engelsk turist: I’m okay, but please be careful, or you’ll end up killing someone.  

 

14) Hos lægen 

Scenarie: Du er i udlandet og er taget til lægen, fordi du har ondt i halsen. Du er lige kommet ind på hans 

kontor og har fortalt ham, at du har ondt i halsen. Du har sat dig ned og lægen vil gerne undersøge din 

hals, hvorfor det er nødvendigt at du åbner munden. Derfor siger han til dig (på engelsk):     

Lægen: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Du: Okay. 

 

15) På biblioteket 

Scenarie: Du er på universitetets bibliotek, hvor du har fundet den bog du skal bruge. Bogen er rød og 

står på den øverste hylde, og du kan derfor ikke nå den. En af dine undervisere, en høj englænder, står 

ved siden af dig og læser i en bog. Du vil gerne have ham til at række dig den røde bog, så du siger (på 

engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din engelske underviser: No problem, here you are. 
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16) I bussen 

Scenarie: Du er med bussen og har lagt din taske op på hylden over sædet. Pludselig bremser chaufføren 

hårdt op, og din taske falder ned og rammer en engelsk mand. Han kommer ikke til skade, men du vil 

gerne undskylde så du siger til ham (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Den engelske mand: That’s okay, I’m okay. 

 

17) Underviseren 

Scenarie: Du er en underviser på universitetet, der i gang med at afholde en forelæsning på engelsk for 

udenlandske studerende. En studerende bliver ved med at tale højt og forstyrrer derved 

undervisningen. Du har flere gange forsøgt at få ham til at tie stille og således holde op med at 

forstyrre, men det har endnu ikke hjulpet. Nu vil du en gang for alle forsøge at få ham til at tie stille og 

du siger derfor (på engelsk): 

Du (underviseren): ______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Den udenlandske studerende: Sorry. 

 

18) Et glas vand 

Scenarie: Du er i udlandet og er taget til lægen fordi du er blevet syg. Du sidder nu inde på lægens 

kontor, og har det ret skidt. Du har allerede bedt om et glas vand to gange, men lægen har endnu ikke 

reageret. Du kan mærke at du besvimer hvis ikke du får noget vand, så derfor siger du (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Lægen: I’m sorry, I didn’t realise it was so urgent. I’ll bring you a glass right away. 
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19) Eksamen 

Scenarie: Du er på universitetet, hvor du venter på at skulle til eksamen. Du sidder ude foran et 

klasselokale hvor der er en anden eksamen i gang. Pludselig ser du at en engelsk underviser, der ikke har 

tilknytning til den igangværende eksamen, er ved at gå ind i eksamenslokalet. Du vil gerne forhindre 

ham i at gå ind og dermed forstyrre eksamen, så du siger (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Den engelske underviser: I have to talk to Professor Jones. 

 

20) Kaffekaos 

Scenarie: Du sidder og drikker kaffe med en af dine udenlandske studiekammerater, da du ved et uheld 

får væltet kaffe udover hendes ting, bl.a. hendes eksamensopgave som hun skal aflevere senere. Du vil 

gerne undskylde og siger derfor til hende (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din udenlandske studiekammerat: That’s okay, I can print a new copy. 

 

21) Aftensmad  

Scenarie: Du er udvekslingsstuderende i USA og bor hos en amerikansk familie. Klokken er 21.00 og du 

er lige kommet hjem. Din værtsmor skal til at lave aftensmad til dig, men du har allerede spist en pizza, 

og det er derfor ikke nødvendigt, at hun laver mad til dig. Derfor siger du til hende (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Din værtsmor: All right. Are you sure? It’s really no problem. 
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22) Et hul i jorden 

Scenarie: Du besøger din ven i England. I er ude at gå en tur, da du ser et stort hul i fortovet foran jer. 

Der kommer en gammel dame gående imod jer. Du bemærker at hun bruger stok fordi hun ikke går så 

godt, og du er bange for at hun vil falde i hullet. Du vil gerne advare hende, så da I passerer hende, 

siger du derfor (på engelsk): 

Du: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Den gamle dame: Thank you for telling me, dear. I don’t see very well. 

 

 

 

 

 

 

Mange tak for din besvarelse! 
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SPANSK 
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Oversigt over rækkefølgen af scenarier som de optrådte i testen  

(NB: ikke udleveret til deltagerne) 
 

 Scenarie Sproghandlingstype 

1  La cerveza  Tilladelse 

2 Los cigarrillos  Mulighed 

3  El libro  Undskyldning 

4  Tomando apuntes  Mulighed u/benefice 

5 La ventana abierta  Nødvendighed 

6  La farola  Unødvendighed 

7 Llegando tarde  Undskyldning 

8  La mudanza  Ophævelse af tvang 

9 El secreto  Forbud 

10 Proyecto  Undskyldning 

11 Orientación  Tilladelse 

12 La agenda  Tvang 

13 En bici  Undskyldning 

14 En el consultorio del médico  Mulighed 

15 En la biblioteca  Mulighed u/benefice 

16 El autobús  Undskyldning 

17 El profesor  Tvang 

18 En vaso de agua  Nødvendighed 

19 El examen  Forbud 

20 Caos de café  Undskyldning 

21 La cena  Ophævelse af tvang 

22 El hoyo  Unødvendighed 
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Información personal 

 

Edad: ___________________________________________________________________________ 

Sexo: ___________________________________________________________________________ 

País y ciudad de origen: _____________________________________________________________ 

Cuidad actual (en España): ___________________________________________________________ 

Lengua materna: __________________________________________________________________ 

Lengua segunda: __________________________________________________________________ 

Otras lenguas (si corresponde): _______________________________________________________ 

Programa de estudios actual: _________________________________________________________ 

Año/semestre: ____________________________________________________________________ 

 

Enseñanza de inglés en total: 

− Años: _____________________________________________________________________ 

− Horas por semana (aprox.): ____________________________________________________ 

 

Estancias en el extranjero:  

Si corresponde: 

− ¿Dónde?: __________________________________________________________________ 

− ¿Por cuánto tiempo?: _________________________________________________________ 

− ¿Con qué objetivo?: __________________________________________________________ 

 

Como evalúas tu propio nivel de inglés: 

 Excelente: Hablo inglés como si fuera nativo 

 Muy bueno: No tengo ninguna dificultad para entender y comunicarme en inglés 

 Bueno: Tengo pocas dificultades para entender y comunicarme en inglés 

 Medio: Ni bueno, ni malo 

 Inferior al medio: Tengo unas dificultades para entender y comunicarme en inglés 

 Pobre: Tengo muchas dificultades para entender y comunicarme en inglés 

 Muy pobre: Apenas puedo entender ni comunicarme en inglés 
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Instrucciones: 

 

Esta prueba no es una prueba de inglés. El objetivo no es evaluar tu nivel de inglés. Esa prueba se llama 

“Discourse Completion Test” y trata de cumplir conversaciones en inglés. Consiste de 2 situaciones 

comunicativas. Cada una tiene una descripción del escenario seguida por un diálogo entre tú y otra 

persona. Hablas primero y la otra persona te responde. Tienes que imaginarte que realmente te 

encuentras en la situación descrita en el escenario, y hablar como harías normalmente en tal situación. 

Tu respuesta debe ser en inglés. 

 

No nos interesa tu nivel de inglés así que no te preocupes por cometer errores gramaticales o de 

ortografía. Responde  como normalmente harías sin vacilar ni pensarlo demasiado. Decides tú qué 

quieres decir, cómo lo quieres decir y cuánto quieres decir. La única exigencia es que sea en inglés. 

 

Antes de responder, por favor lee toda la situación incluso la respuesta de la otra persona. Al hacer la 

prueba, por favor termina cada situación antes de empezar la siguiente. Eso significa que debes 

terminar situación número 1 antes de leer número 2 (o cualquiera de las otras). 

 

A continuación hay un ejemplo de una situación comunicativa incluso una respuesta posible.  

 

Ejemplo: 

Escenario: Estás en un café esperando a tu amigo inglés, cuando te das cuenta de que has olvidado su 

cumpleaños ayer. Quieres disculparte, así que al llegar tu amigo le dices (en inglés): 

Tú:  I’m so sorry I forgot your birthday, but I hope you had a wonderful day.  ____________________  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

Tu amigo inglés: That’s okay. 
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1) La cerveza 

Escenario: Acabas de llegar a tu casa junto con un amigo inglés después de un paseo. Es la primera vez 

que tu amigo te visita. Ambos tenéis sed, pero tienes que ir al baño. Tienes cervezas en el frigorífico y 

quieres ofrecerle una cerveza, mientras vas al baño y le dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu amigo: Thank you. 

  

2) Los cigarrillos 

Escenario: Estás en la universidad junto con uno de tus amigos, un estudiante extranjero. Acaba de 

terminar la clase y estáis hablando mientras esperáis que empiece la siguiente clase. Ambos sois 

fumadores y queréis ir fuera para fumar un cigarrillo. Al levantaros descubres que el paquete de 

cigarrillos se queda sobre la mesa cerca de tu amigo. Quieres que te lo entregue y dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu amigo: Here you are. 

 

3) El libro 

Escenario: Estás en la universidad asistiendo una clase. La semana pasada te prestó un libro tu profesor 

inglés. Le prometiste devolvérselo hoy pero te das cuenta de que lo has olvidado en casa. Quieres 

disculparte/pedir perdón así que cuando te pregunta por el libro, le dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

El profesor: That’s all right, just remember it tomorrow. 
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4) Tomando apuntes 

Escenario: Estás en la universidad, asistiendo una lección en un aula. Ya ha empezado la lección y quieres 

tomar apuntes cuando te das cuenta de que has olvidado un bolígrafo. En la fila delante de ti hay uno 

de tus compañeros extranjeros con un estuche abierto. Puedes ver que tiene varios bolígrafos y quieres 

pedir prestado uno de ellos. Le tocas el hombro y dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu compañero extranjero: Just a moment… Here you are. 

 

5) La ventana abierta 

Escenario: Estás en la universidad esperando a que empiece la clase. Tienes mucho frío porque la 

ventana, en el otro lado del aula, está abierta. Ya le has pedido dos veces a tu amigo inglés, sentado 

justo al lado de la ventana, que la cierre, pero todavía no lo ha hecho. No te puedes concentrar porque 

tienes tanto frío, así que realmente quieres que se cierre la ventana. Por eso le dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu amigo inglés: I’m sorry. I didn’t hear you the first time, I’ll close it now. 

 

6) La farola 

Escenario: Andas por la calle con tu amigo inglés. Él te está mirando, contándote una historia y no nota 

que hay una farola en el camino delante de él. Temes que vaya a chocar con la farola y quieres advertirle 

así que le dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu amigo inglés: Thanks. I hadn’t noticed it. 
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7) Llegando tarde 

Escenario: Vas a clase en la universidad, pero estás llegando tarde. No es la primera vez que llegas tarde y 

sabes que a tu profesor inglés le molesta mucho que se llegue tarde. Quieres disculparte así que al entrar 

en el aula le dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

El profesor inglés: All right, but this is the last time.  

 

8) La mudanza  

Escenario: Mañana vas a cambiar de piso y tu amigo inglés te ha prometido ayudar con la mudanza. Pero 

como también te va a ayudar toda la familia ya sois bastantes, así que no hace falta que te ayude tu 

amigo. Por eso, cuando te llama tu amigo inglés para confirmar su compromiso, le quieres explicar que 

no es necesario que venga mañana así que le dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu amigo inglés: Okay, that’s fine with me. 

 

9) El secreto 

Escenario: Estás hablando con tu amigo inglés sobre un tema muy personal. Acabas de contarle un 

secreto, pero sabes que a tu amigo le gusta hablar y no sabe guardar los secretos. Quieres asegurarte que 

no lo cuente a nadie y por eso le dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu amigo inglés: You can trust me, I won’t tell. 
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10) El proyecto 

Escenario: Te has encontrado con un compañero extranjero con quien haces un proyecto para un 

examen. Acordasteis preparar una parte cada uno, pero por falta de tiempo no has hecho tu parte. 

Sabes que tu compañero se ha preparado muy bien, por lo cual te sientes mal y quieres disculparte. Por 

eso le dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu compañero extranjero: That’s okay, but can you have it done by tomorrow then?  

 

11) Orientación 

Escenario: Estás en la universidad en la oficina de tu profesor inglés para recibir orientación sobre un 

proyecto que estás escribiendo. La cita ha tardado y tienes hambre porque aún no has almorzado. Te 

das cuenta de que tienes chocolates y los sacas de tu bolso. Al tomar un chocolate notas que el profesor 

clava la vista en ellos. Quieres ofrecerle un chocolate, por lo que se lo pasas diciendo (en inglés): 

Tú: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________  

El profesor inglés: Thank you very much. 

 

 12) La agenda  

Escenario: Estás estudiando en la universidad junto con tu amigo, un estudiante extranjero. Por broma él 

coge tu agenda, en la que hay algo que no quieres que vea en ningún caso. Un par de veces le dices que 

te la devuelva, pero no quiere hacerlo. Pero para ti no es nada divertido y realmente quieres que te 

devuelva la agenda ahora mismo. Por eso dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu amigo: Okay, okay, sorry. 
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13) En bici 

Escenario: Estás en tu bici con destino a la universidad cuando casi te chocas con una turista inglesa. No 

le pasa nada pero ves que está muy asustada. Quieres disculparte así que le dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

La turista inglesa: I’m okay, but please be careful, or you’ll end up killing someone. 

 

14) En el consultorio del médico 

Escenario: Estás en el extranjero, en el consultorio del médico porque te duele la garganta, lo cual acabas 

de contarle. Estás sentado y el médico quiere examinarte la garganta por lo cual es necesario que abras 

la boca. Por eso te dice mientras (en inglés): 

El médico: _____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu: Okay.  

 

15) En la biblioteca 

Escenario: Estás en la biblioteca en la universidad. Has encontrado el libro que estabas buscando. El 

libro, que es rojo, está en el estante superior y no puedes alcanzarlo. Uno de tus profesores, un inglés 

alto, está a tu lado leyendo un libro. Quieres que te entregue el libro rojo así que dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu profesor inglés: No problem, here you are. 
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16) El autobús 

Escenario: Estás en el autobús. Has puesto tu bolso en el estante sobre los asientos. De repente el chofer 

frena muy bruscamente y el bolso se cae sobre un hombre inglés. No le hace daño, pero quieres 

disculparte así que le dices (en inglés):   

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

El hombre inglés: That’s okay, I’m okay. 

 

17) El profesor 

Escenario: Eres un profesor de la universidad dando un curso en inglés para estudiantes internacionales. 

Uno de los estudiantes sigue hablando en voz alta e interrumpiendo el curso. Varias veces has tratado 

que deje de interrumpir pero aún no ha tenido efecto. Ahora quieres hacerle callar por la última vez así 

que dices (en inglés): 

Tú (el profesor): _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ 

Estudiante extranjero: Sorry. 

 

18) Un vaso de agua 

Escenario: Estás en el extranjero, y has ido al médico porque has caído enfermo. Ahora estás en el 

consultorio del médico y te sientes muy mal. Ya has pedido un vaso de agua dos veces, pero todavía no 

ha reaccionado el médico. Vas a desmayarte si no tienes un vaso de agua, así que le dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

El médico: I’m sorry, I didn’t realise it was so urgent. I’ll bring you a glass right away. 



B.11 

19) El examen 

Escenario: Estás en la universidad esperando  presentarte a un examen. Estás fuera de un aula  donde 

hay otro examen. De repente notas a un profesor inglés, no asociado con el examen, a punto de entrar 

en el aula, lo cual interrumpiría el examen en curso. Por eso quieres impedir que entre, así que le dices 

(en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

El profesor: I have to talk to Professor Jones.   

 

20) Caos de café 

Escenario: Estás tomando café con una compañera extranjera, cuando sin querer se te cae la taza, 

cubriendo sus cosas con café, incluso su proyecto de examen que va a entregar más tarde. Quieres 

disculparte y le dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu compañera extranjera: That’s okay, I can print a new copy. 

 
21) La cena 

Escenario: Eres estudiante de intercambio en Dinamarca. Vives con una familia danesa con quien hablas 

inglés. Son las nueve de la noche y acabas de llegar a casa. Tu “mama” danesa te quiere preparar la cena 

pero ya has comido una pizza, así que no hace falta que te prepare la comida y por eso dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Tu “mama” danesa: All right. Are you sure? It’s really no problem. 
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22) El hoyo 

Escenario: Estás en Inglaterra, visitando a un amigo. Estáis caminando por la calle cuando notas que hay 

un hoyo en la acera. Un poco más adelante viene una anciana en dirección hacia vosotros. Usa un 

bastón porque no anda muy bien. Temes que la anciana inglesa caiga en el hoyo. Le quieres advertir 

sobre el hoyo, así que al cruzarla le dices (en inglés): 

Tú: ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

La anciana: Thank you for telling me, dear. I don’t see very well. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchísimas gracias por tu respuesta! 
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Oversigt over rækkefølgen af scenarier som de optrådte i testen  

(NB: ikke udleveret til deltagerne) 

 

 Scenarie Sproghandlingstype 

1  En øl Tilladelse 

2 Cigaretterne   Mulighed 

3  Bogen Undskyldning 

4  Noter til forelæsning Mulighed u/benefice 

5 Den åbne dør Nødvendighed 

6  Lygtepælen Unødvendighed 

7 For sent Undskyldning 

8  Flyttedag Ophævelse af tvang 

9 Hemmeligheden Forbud 

10 Opgaven Undskyldning 

11 Vejledning Tilladelse 

12 Kalenderen Tvang 

13 På cykel Undskyldning 

14 Hos lægen Mulighed 

15 Værelset Forbud 

16 På biblioteket Mulighed u/benefice 

17 I bussen Undskyldning 

18 Underviseren Tvang 

19 Et glas vand Nødvendighed 

20 Kaffekaos Undskyldning 

21 Festen Ophævelse af tvang 

22 Et hul i jorden Unødvendighed 
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Personlige oplysninger 

 

Alder:___________________________________________________________________________ 

Køn: ___________________________________________________________________________ 

Oprindelsesland og -by: _____________________________________________________________ 

Nuværende by: ___________________________________________________________________ 

Modersmål: ______________________________________________________________________ 

Andet fremmedsprog: ______________________________________________________________ 

Andre fremmedsprog (hvis relevant): ___________________________________________________ 

Nuværende studie: _________________________________________________________________ 

År/semester: _____________________________________________________________________ 

 

Engelskundervisning i alt: 

− I år: ______________________________________________________________________ 

− Antal timer pr. uge (ca.): ______________________________________________________ 

 

Udlandsophold:  

Hvis ja: 

− Hvor? ____________________________________________________________________ 

− Hvor længe? ________________________________________________________________ 

− Med hvilket formål? __________________________________________________________ 

 

Hvordan kommunikerer du på engelsk?: 

 Fremragende: Jeg taler engelsk som var det mit modersmål 

 Meget godt: Jeg har ingen problemer med at forstå eller kommunikere på engelsk 

 Godt: Jeg har få problemer med at forstå og kommunikere på engelsk 

 Middel: Hverken godt eller dårligt 

 Under middel: nogle problemer med at forstå og kommunikere på engelsk 

 Dårligt: Jeg har store problemer med at forstå og kommunikere på engelsk 

 Meget dårligt: Jeg kan næsten ikke forstå eller kommunikere på engelsk 



C.4 

Instruktioner: 

 

Dette er ikke en engelsktest. Formålet er ikke at vurdere dit engelskniveau. Denne test er en såkaldt 

“Discourse Completion Test”, som går ud på at færdiggøre samtaler på engelsk. Testen består af i alt 22 

kommunikationssituationer. Hver kommunikationssituation har en beskrivelse af et scenarie efterfulgt 

af en dialog mellem dig og en anden person. Du taler først, hvorefter den anden person svarer. Du skal 

forestille dig at du befinder dig i den beskrevne situation i virkeligheden og tale som du ville normalt 

ville gøre i en sådan situation. Dit svar skal være på engelsk. 

 

Vi er ikke interesserede i dit engelskniveau, så du skal ikke bekymre dig om stavefejl eller grammatik. 

Hvis der er ord du ikke kender på engelsk, så bare skriv et gæt eller det danske ord. Du skal svare som 

du normalt ville gøre uden at tøve eller tænke for meget over dit svar. Du bestemmer helt selv, hvad du 

vil svare, hvordan du vil svare og hvor langt eller kort dit svar er. Det eneste krav er at det er på 

engelsk, og at du svarer på samtlige situationer. 

 

Før du svarer, bør du læse hele scenariet inklusiv den anden persons svar. Du bedes færdiggøre hver 

enkel situation før du går videre til den næste. Dette betyder at du skal færdiggøre situation nummer 1 

før du læser eller svarer på situation 2 (eller nogle af de andre). 

 

 

 

Du kan nedenfor se et eksempel på en situationsbeskrivelse og et muligt svar. 

 

Eksempel: 

Scenarie: Du sidder på en café og venter på din engelske ven, da du kommer i tanke om at du har glemt 

at han havde fødselsdag i går. Da din ven ankommer, vil du derfor gerne undskylde så du siger (på 

engelsk): 

Du:  

I’m so sorry I forgot your birthday, but I hope you had a wonderful day        

 

Din engelske ven: It’s okay. 
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1) En øl 

Scenarie: Du og din engelsktalende ven er lige kommet hjem til dig efter at have gået en tur. I er begge 

tørstige, men du skal på toilettet. Du har øl i køleskabet, og du vil gerne gøre ham opmærksom på at 

han bare kan tage én mens du går på toilettet, så du siger (på engelsk):  

Du:  

 

 

 

 

 

Din ven: Thank you  

 

 
 

 

2) Cigaretterne    

Scenarie: Du sidder på universitetet sammen med en af dine venner som er en udenlandsk studerende. I 

har netop haft undervisning og sidder nu og snakker sammen mens I venter på at næste 

undervisningstime skal begynde. I er begge rygere og vil sammen gå ud for at ryge en cigaret. I er ved at 

rejse jer da du opdager at cigaretterne ligger på bordet ved siden af din ven, og du vil derfor lige have 

ham til at tage dem med, så du siger (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

 

Din ven: Here you are. 
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3) Bog 

Scenarie: Du er til undervisning på universitetet. I sidste uge lånte du din engelske undervisers bog som 

du lovede at aflevere tilbage senest i dag. Du er netop kommet i tanke om at du har glemt bogen 

derhjemme. Du vil gerne undskylde så da din underviser spørger efter den, siger du (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

 

Din underviser: That’s all right, just remember it tomorrow. 

 

 

 

 

4) Noter til forelæsning 

Scenarie: Du sidder i et auditorium til en forelæsning på universitetet. Forelæsningen er netop gået i 

gang, og du vil gerne tage noter, men opdager at du har glemt noget at skrive med. På rækken foran dig 

sidder en af dine udenlandske studiekammerater med et åbent penalhus foran sig. Du kan se at han har 

flere kuglepenne, og du vil gerne låne en. Du prikker ham derfor på skulderen og siger (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

 

Den udenlandske studerende: Just a moment. Here you are.  
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5) Den åbne dør 

Scenarie: Du er til møde med din studiegruppe på universitetet. I sidder og arbejder i et lokale hvor 

døren står åben. Der er meget larm udenfor, og det er svært at koncentrere sig og høre hvad hinanden 

siger. Du sidder længst inde i lokalet, og din engelske ven sidder lige ved døren. Du har allerede bedt 

ham om at lukke døren to gange, men han har endnu ikke gjort det. Du kan ikke koncentrere dig og har 

svært ved at høre hvad de andre siger. Det er derfor nødvendigt at han lukker døren. Derfor siger du til 

ham (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

 

Din engelske ven: I’m sorry, I didn’t hear you the first time. I’ll close it now.    

 

 
 
 
 
6) Lygtepælen 

Scenarie: Du er ude at gå en tur sammen med din engelsktalende ven. Han er meget optaget af at fortælle 

dig en historie og har ikke lagt mærke til den lygtepæl der er lige foran ham. Du er bange for at han skal 

gå ind i lygtepælen og vil derfor advare ham, så du siger (på engelsk): 

Du:   

 

 

 

 

 

Din engelsktalende ven: Thanks, I hadn’t noticed it. 
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7) For sent 

Scenarie: Du skal til undervisning på universitetet, men kommer for sent. Det er ikke første gang at du 

kommer for sent til denne time, og du ved at din underviser, som er engelsktalende, bliver meget 

irriteret over forsinkede studerende. Du vil gerne undskylde så da du træder ind i lokalet, siger du til din 

underviser (på engelsk):  

Du:  

 

 

 

 

 

Din underviser: All right, but this is the last time. 

 

 

 

 

8) Flyttedag 

Scenarie: Du skal flytte til en ny lejlighed i morgen. Du har tidligere bedt din engelske ven om at hjælpe 

dig med at flytte. Han har lovet dig at hjælpe selvom han hverken har tid eller lyst. Nu viser det sig at 

din familie kommer for at hjælpe dig, og det er derfor ikke længere er nødvendigt at din engelske ven 

også hjælper til. Han ringer nu for at bekræfte jeres aftale om at han skal komme og hjælpe. Du vil 

gerne sige til ham at han ikke behøver at overholde aftalen, så du siger derfor (på engelsk):  

Du:  

 

 

 

 

 

Din engelske ven: Okay, that’s fine with me.  
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9) Hemmeligheden 

Scenarie: Du sidder og taler med din engelske ven. Du fortæller ham at du har snydt til en eksamen i 

sidste uge. Det vil få alvorlige konsekvenser for dig hvis han fortæller det videre. Du vil gerne 

understrege at han ikke må fortælle det til nogen, og derfor siger du (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

 

Din engelske ven: You can trust me, I won’t tell a soul. 

 

 

 

 

 

10) Opgaven 

Scenarie: Du er mødtes med en udenlandsk studiekammerat i forbindelse med en opgave I er ved at 

skrive. I har aftalt hver især at have forberedt jer til mødet, men du har ikke forberedt dig fordi du har 

haft travlt med andre ting. Du ved at din studiekammerat har forberedt sig grundigt, og du har derfor 

dårlig samvittighed og ønsker at undskylde, så du siger (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

 

Din udenlandske studiekammerat: That’s okay, but can you have it done by tomorrow?
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11) Vejledning: 

Scenarie: Du er til møde med din engelske underviser på hans kontor på universitetet for at få vejledning 

omkring en opgave du er ved at skrive. Mødet har varet et stykke tid, og du er sulten da du endnu ikke 

har spist frokost. Du kommer i tanke om at du har noget chokolade i din taske som du tager frem og 

lægger på bordet mellem jer. Du tager et stykke og opdager at din underviser ser med sultne øjne på 

chokoladen. Du vil gøre ham klart at han godt må tage noget hvis han har lyst, så du siger (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

 

Din engelske underviser: Thank you very much. 

 

 

 

12) Kalenderen 

Scenarie: Du sidder på universitetet og læser sammen med en af dine venner som er en udenlandsk 

studerende. Han tager for sjov din kalender hvori der står noget som du under ingen omstændigheder 

ønsker at han skal se. Du siger et par gange at han skal give dig den tilbage, men det vil han ikke. Du 

synes overhovedet ikke det er sjovt, og nu vil du virkelig gerne have din kalender igen, så du siger (på 

engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

 

Din ven: Okay, okay, sorry. 
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13) På cykel 

Scenarie: Du er på vej til universitet på din cykel da du ved et uheld er ved at køre ind i en engelsk turist. 

Selvom der ikke sker noget, kan du se at hun bliver meget forskrækket. Du vil gerne undskylde for din 

kørsel, så du siger til hende (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

 

Den engelske turist: I’m okay, but please be careful, or you’ll end up killing someone.  

 

 

 

 

 

 

 

14) Hos lægen 

Scenarie: Du er i udlandet og er taget til lægen fordi du har ondt i halsen. Du er lige kommet ind på hans 

kontor og har fortalt ham at du har ondt i halsen. Du har sat dig ned, og lægen vil gerne undersøge din 

hals hvorfor det er nødvendigt at du lige åbner munden. Derfor siger han til dig (på engelsk):     

Lægen:  

 

 

 

 

 

Du: Okay. 
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15) Værelset 

Scenarie: Du er på udveksling i udlandet og bor hos en værtsfamilie. Din værtsmor, som du taler engelsk 

med, har for vane at gå ind på dit værelse og rydde op og gøre rent når du ikke er der. Du vil ikke have 

at hun går ind på dit værelse og roder i dine ting. Nu ser du at hun skal til at gøre det igen, og da du 

gerne vil have at hun ikke gør det, siger du (på engelsk):  

Du:  

 

 

 

 

 

Din værtsmor: Okay, I won’t do it again. 

 

 

 

 

 

16) På biblioteket 

Scenarie: Du er på universitetets bibliotek hvor du har fundet den bog du skal bruge. Bogen er rød og 

står på den øverste hylde, og du kan derfor ikke nå den. En af dine undervisere, en høj englænder, står 

ved siden af dig og læser i en bog. Du vil gerne have ham til at række dig den røde bog, så du siger (på 

engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

 

Din engelske underviser: No problem, here you are. 
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17) I bussen 

Scenarie: Du er med bussen og har lagt din taske op på hylden over sædet. Pludselig bremser chaufføren 

hårdt op, og din taske falder ned og rammer en engelsk mand. Han kommer ikke til skade, men du vil 

gerne undskylde, så du siger til ham (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

 

Den engelske mand: That’s okay, I’m okay. 

 

 

 

 

 

 

18) Underviseren 

Scenarie: Du er en underviser på universitetet der i gang med at afholde en forelæsning på engelsk for 

udenlandske studerende. En studerende bliver ved med at tale højt og forstyrrer derved 

undervisningen. Du har flere gange forsøgt at få ham til at tie stille og således holde op med at 

forstyrre, men det har endnu ikke hjulpet. Du er træt af at han forstyrrer, og nu vil du en gang for alle 

forsøge at få ham til at tie stille. Du siger derfor (på engelsk): 

Du (underviseren):  

 

 

 

 

 

Den udenlandske studerende: Sorry. 
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19) Et glas vand 

Scenarie: Du er i udlandet og er taget til lægen fordi du er blevet syg. Du sidder nu inde på lægens kontor 

og har det meget skidt. Du har allerede bedt om et glas vand to gange, men lægen har endnu ikke 

reageret. Nu har du det virkeligt dårligt, og du kan mærke at du besvimer hvis ikke du får noget vand. 

Derfor siger du (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

 

Lægen: I’m sorry, I didn’t realise it was so urgent. I’ll bring you a glass right away. 

 

 

 

 

 

 

 

20) Kaffekaos 

Scenarie: Du sidder og drikker kaffe med en af dine udenlandske studiekammerater da du ved et uheld 

får væltet kaffe udover hendes ting, bl.a. hendes eksamensopgave som hun skal aflevere senere. Du vil 

gerne undskylde og siger derfor til hende (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

Din udenlandske studiekammerat: That’s okay, I can print a new copy. 
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21) Festen  

Scenarie: Du er på udveksling i udlandet og bor hos en værtsfamilie som du taler engelsk med. Du skal til 

fest et stykke derfra og har bedt din værtsfar om at hente dig. Han har lovet dig at gøre det selvom han 

hellere vil være fri. Nu finder du ud af at du i stedet kan få et lift med en ven. Du vil gerne sige til din 

værtsfar at han ikke behøver at overholde aftalen om at hente dig, så du siger derfor (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

Din værtsfar: All right. 

 

 

 

 

 

22) Et hul i jorden 

Scenarie: Du besøger din ven i England. I er ude at gå en tur da du ser et stort hul i fortovet foran jer. 

Der kommer en gammel dame gående imod jer. Du bemærker at hun bruger stok fordi hun ikke går så 

godt, og du er bange for at hun vil falde i hullet. Du vil gerne advare hende så da I passerer hende, siger 

du derfor (på engelsk): 

Du:  

 

 

 

 

Den gamle dame: Thank you for telling me, dear. I don’t see very well. 

 

Mange tak for din besvarelse! 
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BILAG D 

 

PILOTTEST 2 

SPANSK 
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Oversigt over rækkefølgen af scenarier som de optrådte i testen  

(NB: ikke udleveret til deltagerne) 

 

 Scenarie Sproghandlingstype 

1  La cerveza  Tilladelse 

2 Los cigarrillos  Mulighed 

3  El libro  Undskyldning 

4  Tomando apuntes  Mulighed u/benefice 

5 La puerta abierta  Nødvendighed 

6  La farola  Unødvendighed 

7 Llegando tarde  Undskyldning 

8  La mudanza  Ophævelse af tvang 

9 El secreto  Forbud 

10 Proyecto  Undskyldning 

11 Orientación  Tilladelse 

12 La agenda  Tvang 

13 En bici  Undskyldning 

14 En el consultorio del médico  Mulighed 

15 El cuarto Forbud 

16 En la biblioteca  Mulighed u/benefice 

17 El autobús  Undskyldning 

18 El profesor  Tvang 

19 Un vaso de agua  Nødvendighed 

20 Caos de café  Undskyldning 

21 La fiesta  Ophævelse af tvang 

22 El hoyo  Unødvendighed 



D.3 

Información personal 

 

Edad: _________________________________________________________________________ 

Sexo: _________________________________________________________________________ 

País y ciudad de origen: __________________________________________________________ 

Cuidad actual (en España): ________________________________________________________ 

Lengua materna: ________________________________________________________________ 

Lengua segunda: ________________________________________________________________ 

Otras lenguas (si corresponde): ____________________________________________________ 

Programa de estudios actual: ______________________________________________________ 

Año/semestre: __________________________________________________________________ 

 

Enseñanza de inglés en total: 

− Años: __________________________________________________________________  

− Horas por semana (aprox.): _________________________________________________ 

 

Estancias en el extranjero:  

Si corresponde: 

− ¿Dónde?: ________________________________________________________________ 

− ¿Por cuánto tiempo?: ______________________________________________________ 

− ¿Con qué objetivo?: _______________________________________________________ 

 

¿Cómo te comunicas en inglés?: 

 Excelente: Hablo inglés como si fuera nativo 

 Muy bien: No tengo ninguna dificultad para entender y comunicarme en inglés 

 Bien: Tengo pocas dificultades para entender y comunicarme en inglés 

 Medio: Ni bien, ni mal 

 Inferior al medio: Tengo unas dificultades para entender y comunicarme en inglés 

 Mal: Tengo muchas dificultades para entender y comunicarme en inglés 

 Muy mal: Apenas puedo entender ni comunicarme en inglés 
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Instrucciones: 

 

Esta prueba no es una prueba de inglés. El objetivo no es evaluar tu nivel de inglés. Esa prueba se llama 

“Discourse Completion Test” y trata de cumplir conversaciones en inglés. Consiste de 2 situaciones 

comunicativas. Cada una tiene una descripción del escenario seguida por un diálogo entre tú y otra 

persona. Hablas primero y la otra persona te responde. Tienes que imaginarte que realmente te 

encuentras en la situación descrita en el escenario, y hablar como harías normalmente en tal situación. 

Tu respuesta debe ser en inglés. 

 

No nos interesa tu nivel de inglés así que no te preocupes por cometer errores gramaticales o de 

ortografía. Si hay una palabra inglesa que no conozcas, adivina o escribe la palabra española. Responde  

como normalmente harías sin vacilar ni pensarlo demasiado. Decides tú qué quieres decir, cómo lo 

quieres decir y cuánto quieres decir. La única exigencia es que sea en inglés. 

 

Antes de responder, por favor lee toda la situación incluso la respuesta de la otra persona. Al hacer la 

prueba, por favor termina cada situación antes de empezar la siguiente. Eso significa que debes 

terminar situación número 1 antes de leer número 2 (o cualquiera de las otras). 

 

 

 

A continuación hay un ejemplo de una situación comunicativa incluso una respuesta posible.  

 

Ejemplo: 

Escenario: Estás en un café esperando a tu amigo inglés, cuando te das cuenta de que has olvidado su 

cumpleaños ayer. Quieres disculparte, así que al llegar tu amigo le dices (en inglés): 

Tú: 

  I’m so sorry I forgot your birthday, but I hope you had a wonderful day.   

 

Tu amigo inglés: That’s okay. 
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1) La cerveza 

Escenario: Acabas de llegar a tu casa junto con un amigo inglés después de un paseo. Ambos tenéis sed, 

pero tienes que ir al baño. Tienes cervezas en el frigorífico, y quieres decirle que puede coger una 

cerveza mientras vas al baño, y por eso le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu amigo: Thank you. 

  

 

 

 

 

 

2) Los cigarrillos 

Escenario: Estás en la universidad junto con uno de tus amigos, un estudiante extranjero. Acaba de 

terminar la clase, y estáis hablando mientras esperáis que empiece la siguiente clase. Ambos sois 

fumadores, y queréis ir fuera para fumar un cigarrillo. Al levantaros descubres que los cigarrillos se 

quedan sobre la mesa cerca de tu amigo. Para que los lleve le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu amigo: Here you are. 
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3) El libro 

Escenario: Estás en la universidad asistiendo una clase. La semana pasada te prestó un libro tu profesor 

inglés. Le prometiste devolvérselo hoy, pero te das cuenta de que lo has olvidado en casa. Quieres 

disculparte así que cuando te pregunta por el libro, le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

El profesor: That’s all right, just remember it tomorrow. 

 

 

 

 

 

 

4) Tomando apuntes 

Escenario: Estás en la universidad asistiendo una lección en un aula. Ya ha empezado la lección, y quieres 

tomar apuntes cuando te das cuenta de que has olvidado un bolígrafo. En la fila delante de ti hay uno 

de tus compañeros extranjeros con un estuche abierto. Ves que tiene varios bolígrafos y quieres pedir 

prestado uno de ellos. Le tocas el hombro y dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu compañero extranjero: Just a moment… Here you are. 
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5) La puerta abierta 

Escenario: Estás en la universidad con un grupo de estudiantes con quienes haces un proyecto. Estáis en 

una sala con la puerta abierta. Hace mucho ruido afuera por lo cual es difícil concentrarse y oírse el uno 

al otro. Estás al lado opuesto de la puerta, y tu amigo inglés está muy cerca de la puerta. Ya le has 

pedido dos veces a tu amigo inglés que la cierre, pero todavía no lo ha hecho. No te puedes concentrar 

ni oír a los demás por lo cual es necesario que cierre la puerta. Por eso le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu amigo inglés: I’m sorry. I didn’t hear you the first time, I’ll close it now. 

 

 
 
 
 
 
 
6) La farola 

Escenario: Andas por la calle con tu amigo inglés. Él te está mirando contándote una historia, y no nota 

que hay una farola en el camino delante de él. Temes que vaya a chocar con la farola, y quieres 

advertirle así que le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu amigo inglés: Thanks. I hadn’t noticed it. 
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7) Llegando tarde 

Escenario: Vas a clase en la universidad, pero estás llegando tarde. No es la primera vez que llegas tarde, 

y sabes que a tu profesor inglés le molesta mucho que se llegue tarde. Quieres disculparte, así que al 

entrar en el aula le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

El profesor inglés: All right, but this is the last time.  

 

 

 

 

 

8) La mudanza  

Escenario: Mañana vas a cambiar de piso. Has pedido a tu amigo inglés que te ayude con la mudanza. Te 

ha prometido ayudarte aunque no tiene tiempo ni ganas para hacerlo. Resulta que viene tu familia para 

ayudarte por lo cual ya no hace falta que te ayude tu amigo inglés. Ahora te llama tu amigo inglés para 

confirmar su compromiso de ayudarte con la mudanza. Quieres decirle que no es necesario que cumpla 

con el compromiso, así que le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu amigo inglés: Okay, that’s fine with me. 
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9) El secreto 

Escenario: Estás hablando con tu amigo inglés. Acabas de contarle que copiaste en un examen la semana 

pasada. Tendrá consecuencias graves para ti si lo cuenta a alguien. Quieres subrayar que no puede 

contarlo a nadie, y por eso le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu amigo inglés: You can trust me, I won’t tell a soul. 

 

 

 

 

 

 

10) El proyecto 

Escenario: Te has encontrado con un compañero extranjero con quien haces un proyecto para un 

examen. Acordasteis preparar una parte cada uno, pero por falta de tiempo no has hecho tu parte. 

Sabes que tu compañero se ha preparado muy bien, por lo cual te sientes mal y quieres disculparte. Por 

eso le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu compañero extranjero: That’s okay, but can you have it done by tomorrow then?  
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11) Orientación 

Escenario: Estás en la universidad en la oficina de tu profesor inglés para recibir orientación sobre un 

proyecto que estás escribiendo. La cita ha tardado, y tienes hambre porque aún no has almorzado. Te 

das cuenta de que tienes chocolates, y los sacas de tu bolso, poniéndolos en la mesa entre vosotros. Al 

tomar un chocolate notas que el profesor clava la vista en ellos. Quieres decirle que puede tomar un 

chocolate si quiere, por lo que le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

  

El profesor inglés: Thank you very much. 

 

 

 

12) La agenda  

Escenario: Estás estudiando en la universidad junto con tu amigo, un estudiante extranjero. Por broma él 

coge tu agenda en la que hay algo que no quieres que vea en ningún caso. Un par de veces le dices que 

te la devuelva, pero no quiere hacerlo. Pero para ti no es nada divertido, y realmente quieres que te 

devuelva la agenda ahora mismo. Por eso dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu amigo: Okay, okay, sorry. 
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13) En bici 

Escenario: Estás en tu bici con destino a la universidad cuando casi te chocas con una turista inglesa. No 

le pasa nada pero ves que está muy asustada. Quieres disculparte, así que le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

La turista inglesa: I’m okay, but please be careful, or you’ll end up killing someone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) En el consultorio del médico 

Escenario: Estás en el extranjero en el consultorio del médico porque te duele la garganta, lo cual acabas 

de contarle. Estás sentado, y el médico quiere examinarte la garganta por lo cual es necesario que abras 

la boca. Por eso te dice mientras (en inglés): 

El médico:  

 

 

 

 

 

Tú: Okay.  
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15) El cuarto 

Escenario: Estás de intercambio en el extranjero y vives con una familia. Tu “mama” tiene por 

costumbre limpiar tu cuarto cuando no estás. No quieres que entre en tu cuarto y hurgue entre tus 

cosas. Ahora ves que está a punto de hacerlo de nuevo. Quieres que no lo haga, así que le dices (en 

inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu “mama”: Okay, I won’t do it again. 

 

 

 

 

 

 

 

16) En la biblioteca 

Escenario: Estás en la biblioteca en la universidad. Has encontrado el libro que estabas buscando. El 

libro, que es rojo, está en el estante superior y no puedes alcanzarlo. Uno de tus profesores, un inglés 

alto, está a tu lado leyendo un libro. Quieres que te entregue el libro rojo, así que dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu profesor inglés: No problem, here you are. 



D.13 

17) El autobús 

Escenario: Estás en el autobús. Has puesto tu bolso en el estante sobre los asientos. De repente el chofer 

frena muy bruscamente, y el bolso se cae sobre un hombre inglés. No le hace daño, pero quieres 

disculparte, así que le dices (en inglés):   

Tú:  

 

 

 

 

 

El hombre inglés: That’s okay, I’m okay. 

 

 

 

 

 

 

18) El profesor 

Escenario: Eres un profesor de la universidad dando un curso en inglés para estudiantes internacionales. 

Uno de los estudiantes sigue hablando en voz alta e interrumpiendo el curso. Varias veces has tratado 

que deje de interrumpir, pero aún no ha tenido efecto. Estás harto de que siga hablando, y ahora 

quieres hacerle callar por la última vez, así que dices (en inglés): 

Tú (el profesor):  

 

 

 

 

 

Estudiante extranjero: Sorry. 
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19) Un vaso de agua 

Escenario: Estás en el extranjero, y has ido al médico porque has caído enfermo. Ahora estás en el 

consultorio del médico, y te sientes muy mal. Ya has pedido un vaso de agua dos veces, pero todavía no 

ha reaccionado el médico. Ahora te sientes muy muy mal, y vas a desmayarte si no tienes un vaso de 

agua, así que le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

El médico: I’m sorry, I didn’t realise it was so urgent. I’ll bring you a glass right away. 

 

 
 
 
 
 
 
 
20) Caos de café 

Escenario: Estás tomando café con una compañera extranjera cuando sin querer se te cae la taza, 

cubriendo sus cosas con café, incluso su proyecto de examen que va a entregar más tarde. Quieres 

disculparte, y le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu compañera extranjera: That’s okay, I can print a new copy. 
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21) La fiesta 

Escenario: Eres estudiante de intercambio en el extranjero y vives con una familia con quien hablas 

inglés. Vas a una fiesta lejos de su casa, y le has pedido a tu “papa” que te recoja. Te lo ha prometido 

aunque realmente no quiere. Ahora te das cuenta de que un amigo te puede llevar. Quieres decirle a tu 

“papa” que no hace falta que cumpla con su compromiso de recogerte, así que le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

 

Tu “papa”: All right.  

 

 

 

22) El hoyo 

Escenario: Estás en Inglaterra visitando a un amigo. Caminando por la calle notas que hay un hoyo en la 

acera. Un poco más adelante viene una anciana en dirección hacia vosotros. Usa un bastón porque no 

anda muy bien. Temes que la anciana inglesa caiga en el hoyo. Le quieres advertir sobre el hoyo, así que 

al cruzarla le dices (en inglés): 

Tú:  

 

 

 

 

La anciana: Thank you for telling me, dear. I don’t see very well. 

 
 

¡Muchísimas gracias por tu respuesta! 
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SCENARIEBESKRIVELSER 
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Oversigt over samtlige scenarier i den rækkefølge de optrådte i testen 

 

1 Afsender giver sin engelske ven John tilladelse til at tage en øl i køleskabet. 

2 Afsender og dennes engelske ven er på vej ud for at ryge da afsender vil påpege at vennen må 

tage deres cigaretter med. 

3 Afsender spiser frokost med venner og skal bede sin ven række sig salaten. 

4 Afsender skal understrege for en kollega at det er nødvendigt at denne lukker en dør. 

5 Afsender skal advare sin ven om at han er ved at gå ind i en lygtepæl.  

6 Afsender skal fortælle sin ven at han ikke behøver at hjælpe med en flytning som ellers lovet. 

7 Afsender fortæller sin kollega en hemmelighed og skal forbyde denne at fortælle den videre. 

8 Afsender giver sin engelske svigerfar tilladelse til at tage et stykke chokolade. 

9 Afsender vil tvinge sin engelske kollega til at give afsender sin mobil tilbage. 

10 Afsender skal forbyde sin chef at åbne en dør med tilkoblet alarm. 

11 Afsender er i et supermarked og skal bede en ældre herre række sig en liter mælk. 

12 Afsender vil tvinge en larmende engelsk teenager til at tie stille i biografen. 

13 Afsender er ved lægen i udlandet, får et ildebefindende og har derfor har brug for et glas vand fra 

lægen. 

14 Afsender skal fortælle sin chef at denne ikke behøver at skrive en anbefaling som ellers lovet. 

15 Afsender skal advare en ældre herre om at der er et hul i vejen. 

16 Afsender agerer som en læge der skal bede sin patient om at åbne munden for at blive undersøgt.
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Oversigt over rækkefølgen af scenarier som de optrådte i testen  

(NB: ikke udleveret til deltagerne) 

 

 Scenarie Imperativramme Modtager Dominans Social Distance

1 Øl-scenariet Tilladelse Ven Ingen Ingen 

2 Cigaret-scenariet Mulighed Ven Ingen Ingen 

3 Frokost-scenariet Mulighed u/benefice Ven Ingen Ingen 

4 Dør-scenariet Nødvendighed Kollega Ingen Udefineret 

5 Lygtepæl-scenariet Unødvendighed  Ven Ingen Ingen 

6 Flytte-scenariet Ophævelse af tvang Ven Ingen Ingen 

7 Hemmelighed-scenariet Forbud Kollega Ingen Udefineret 

8 Chokolade-scenariet Tilladelse Svigerfar Modtager Udefineret  

9 Mobil-scenariet Tvang Kollega Ingen Udefineret 

10 Alarm-scenariet Forbud Chef Modtager Udefineret 

11 Mælke-scenariet Mulighed u/benefice Fremmed Modtager Stor 

12 Biograf-scenariet Tvang Fremmed Afsender Stor 

13 Vand-scenariet Nødvendighed Læge Modtager Udefineret 

14 Anbefaling-scenariet Ophævelse af tvang Chef Modtager Udefineret 

15 Fortov-scenariet Unødvendighed Fremmed Modtager  Stor 

16 Læge-scenariet Mulighed Læge Afsender Udefineret 
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Alder:___________________________________________________________________________ 

Køn: ___________________________________________________________________________ 

Oprindelsesland og -by: _____________________________________________________________ 

Nuværende by: ___________________________________________________________________ 

Modersmål: ______________________________________________________________________ 

Andet fremmedsprog: ______________________________________________________________ 

Andre fremmedsprog (hvis relevant): __________________________________________________ 

Stilling: _________________________________________________________________________ 

 

Engelskundervisning i alt: 

− År: _______________________________________________________________________ 

 

Udlandsophold:  

Hvis ja: 

− Hvor? ____________________________________________________________________ 

− Hvor længe? ________________________________________________________________ 

− Med hvilket formål? __________________________________________________________ 
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Præsentation 

Goddag, velkommen. Jeg hedder Stine. Før vi begynder vil jeg bede dig udfylde dette papir. Vi skal 

bruge det til vores analyse. Alle dine svar vil naturligvis være anonyme og blive behandlet fortroligt. 

 

Denne øvelse er en del af vores speciale hvori vi undersøger hvilken indflydelse vores modersmål har 

når vi kommunikerer på engelsk. Det vil sige om der er forskel på hvordan danskere og spaniere taler 

engelsk. Vi er altså ikke interesseret i engelskniveau men hvordan vi bruger engelsk. 

  

Instruktioner: 

Nu vil jeg lige forklare dig lidt om hvad øvelsen går ud på og hvordan det skal foregå. Da vores formål 

netop ikke er at vurdere dit engelskniveau er vi heller ikke interesseret i dét. Du skal ikke være bange 

for at lave fejl. Hvis der er et ord du ikke kender på engelsk, så bare gæt eller brug det danske ord. Vi 

ser hverken på fejl eller ordforråd men derimod på kommunikationssituationen i sin helhed. 

 

Om et øjeblik vil vi gennemgå en række kommunikationssituationer på engelsk. Jeg optræder både som 

fortæller og indgår i kommunikationssituationerne. Anja er her som observatør og for at notere dine 

svar, så bare lad som om hun ikke er her. 

 

Der er i alt 16 kommunikationssituationer som går ud på at færdiggøre samtaler på engelsk. Hver 

situation består af en dialog mellem dig og en anden person. Jeg vil først læse situationsbeskrivelsen op 

for dig på dansk. Derefter taler du på engelsk og jeg svarer dig igen på engelsk. Du skal forestille dig at 

du befinder dig i den beskrevne situation i virkeligheden og tale som du ville normalt ville gøre i en 

sådan situation uden at tænke for meget over dit svar. Du bestemmer helt selv, hvad du vil svare, 

hvordan du vil svare og hvor langt eller kort dit svar skal være så længe det bare er på engelsk. 

 

Først vil vi give dig et eksempel på en kommunikationssituation. Anja vil indgå i situationen i stedet for 

dig 

Forestil dig at vi er på en café  

Du sidder og venter på din engelske ven, John, da du kommer i tanke om at du har glemt at han havde 

fødselsdag i går. Da din ven ankommer, vil du derfor gerne undskylde så du siger (på engelsk): 

(Instruktør): I’m so sorry I forgot your birthday        

(Observatør): It’s okay. 
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________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er hjemme hos dig  

Du og din engelsktalende ven, John, er lige kommet hjem til dig efter at have gået en tur. I er begge 

tørstige, men du skal på toilettet. Du har øl i køleskabet, og du vil gerne gøre ham opmærksom på at 

han bare kan tage én mens du går på toilettet, så du siger på engelsk:  

  

(Instruktørrespons): Thank you  

________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er på en bar  

Du sidder på en bar sammen med en af dine engelske venner, John. I er begge rygere og vil sammen gå 

ud for at ryge en cigaret. I er ved at rejse jer da du opdager at cigaretterne ligger på bordet ved siden af 

din ven, og du vil derfor lige have ham til at tage dem med, så du siger på engelsk: 

 

(Instruktørrespons): Here you are. 

________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er til frokost hjemme hos dig 

Du er hjemme hos dig selv hvor du spiser frokost med nogle venner. Du vil gerne have noget salat, 

men du ikke nå salatskålen. Den står på bordet ved din engelske ven, John. Du vil gerne have at han 

rækker dig salaten, så du siger på engelsk: 

 

(Instruktørrespons): Just a moment. Here you are.  

________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er på dit arbejde 

Du er på din arbejdsplads og står og diskuterer noget med en af dine engelske kollegaer. I står tæt på en 

åben dør men der er meget larm udenfor så du kan hverken koncentrere dig eller høre hvad din kollega 

siger. Du står længst væk fra døren og din engelske kollega står lige ved siden af den. Du har allerede 

bedt ham om at lukke den to gange, men han har ikke gjort det endnu. Du kan slet ikke høre hvad han 

siger, så det er nødvendigt at han lukker døren. Derfor siger du til ham på engelsk: 

 

(Instruktørrespons): I’m sorry. I’ll close it now.    
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________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi går på gaden 

Du er ude at gå en tur sammen med din engelsktalende ven, John. Han er meget optaget af at fortælle 

dig en historie og har ikke lagt mærke til den lygtepæl der er lige foran ham. Du er bange for at han skal 

gå ind i lygtepælen og vil derfor advare ham, så du siger på engelsk: 

 

(Instruktørrespons): Thanks, I hadn’t noticed it. 

________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er hjemme hos dig. Du taler i telefon med din engelske ven, John  

Du skal flytte til en ny lejlighed i morgen. Du har tidligere bedt din engelske ven om at hjælpe dig med 

at flytte. Han har lovet dig at hjælpe selvom han hverken har tid eller lyst. Nu viser det sig at din familie 

kommer for at hjælpe dig, og det er derfor ikke længere er nødvendigt at din engelske ven også hjælper 

til. Han ringer nu for at bekræfte jeres aftale om at han skal komme og hjælpe. Du vil gerne sige til ham 

at han ikke behøver at overholde aftalen, så du siger derfor på engelsk:  

 

(Instruktørrespons): Okay, that’s fine with me.  

________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er på din arbejdsplads 

Du sidder og taler fortroligt med din engelske kollega, John. Du fortæller ham at du meldte dig syg i går 

selvom du var helt rask. Det vil få alvorlige konsekvenser for dig hvis han fortæller det videre. Du vil 

gerne understrege at han ikke må fortælle det til nogen, og derfor siger du på engelsk: 

 

(Instruktørrespons): You can trust me, I won’t tell a soul. 

________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er hjemme hos dig og du har dine svigerforældre på besøg fra England 

Du er derhjemme sammen med dine engelske svigerforældre. I står alle sammen inde i stuen og snakker 

mens I venter på at kaffen bliver klar. På bordet står der en skål med chokolade. Du lægger mærke til at 

din svigerfar ser med sultne øjne på chokoladen. Du vil sige til ham at han godt må tage noget hvis han 

har lyst, så du siger på engelsk: 

 

(Instruktørrespons): Thank you very much. 
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________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er på dit arbejde 

Du sidder på dit arbejde sammen med din engelske kollega, Peter. Han tager for sjov din mobiltelefon 

hvori der står noget som du under ingen omstændigheder ønsker at han skal se. Du siger et par gange 

at han skal give dig den tilbage, men det vil han ikke. Nu er du ved at blive godt vred og vil virkelig 

gerne have din mobil igen, så du siger på engelsk: 

 

(Instruktørrespons): Okay, okay, sorry. 

________________________________________________________________________________ 
 
Forestil dig at vi er på dit arbejde 

Du er på dit arbejde på vej ned ad gangen da du ser en af de udenlandske chefer, der er på besøg. Han 

er på vej over til en lukket dør. Hvis døren bliver åbnet, vil alarmen gå i gang, og derfor må den ikke 

åbnes. Du ser nu at chefen skal til at åbne døren og for at forhindre ham i det siger du på engelsk:  

 

(Instruktørrespons): Okay, I didn’t know. 

________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er i et supermarked 

Du er i et supermarked for at købe mælk. Ved siden af dig og foran hylderne med mælk står en ældre 

engelsk herre. Du vil gerne have ham til at række dig en mælk, så du siger til ham på engelsk: 

 

(Instruktørrespons): No problem, here you are. 

________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er i biografen 

Du sidder i biografen og ser en film. På rækken foran dig sidder en gruppe engelske teenagere. De 

griner, snakker og larmer i det hele taget meget. Der er især en som bare ikke vil tie stille. Du har 

allerede bedt ham tie stille to gange, men uden held. Nu vil du en gang for alle få ham til at tie stille og 

derfor siger du til ham på engelsk:  

 

(Instruktørrespons): Sorry. 
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________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er hos lægen  

Du er i udlandet og er taget til lægen fordi du er blevet syg. Du sidder nu inde på lægens kontor og har 

det meget skidt. Du har allerede bedt om et glas vand to gange, men lægen har endnu ikke reageret. Nu 

har du det virkeligt dårligt, og du kan mærke at du besvimer hvis ikke du får noget vand. Derfor siger 

du på engelsk: 

 

(Instruktørrespons): I’m sorry, I didn’t realise it was so urgent. I’ll bring you a glass right away. 

________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er på dit arbejde 

Du har søgt en stilling hos et udenlandsk firma. Din engelske chef har lovet at skrive en anbefaling til 

dig selvom han egentlig ikke har tid til det. Men nu har det udenlandske firma lige ringet til dig og sagt 

at de ikke behøver en anbefaling alligevel. Du er nu på arbejde og løber tilfældigvis ind i din engelske 

chef på gangen. Han gentager sit løfte om at skrive dig en anbefaling og du vil derfor sige til ham at han 

ikke behøver at overholde sit løfte, så du siger på engelsk: 

 

(Instruktørrespons): All right. 

________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at du går på gaden i England 

Du er i England og ude at gå en tur da du ser et stort hul i fortovet. Der kommer en ældre engelsk 

herre gående imod dig. Du bemærker at han ikke går særlig godt, og du er bange for at han vil falde i 

hullet. Du vil gerne advare ham så da du passerer ham, siger du derfor på engelsk: 

 

(Instruktørrespons): Thank you for telling me, dear. I don’t see very well. 

________________________________________________________________________________ 

Forestil dig at vi er hos lægen. I denne situation skal du svare som lægen ville gøre. 

Du er i udlandet og er taget til lægen fordi du har ondt i halsen. Du er lige kommet ind på hans kontor 

og har fortalt ham at du har ondt i halsen. Du har sat dig ned, og lægen vil gerne undersøge din hals 

hvorfor det er nødvendigt at du lige åbner munden. Derfor siger han til dig på engelsk:     

 

(Instruktørrespons): Okay. 
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Oversigt over rækkefølgen af scenarier som de optrådte i testen  

(NB: ikke udleveret til deltagerne) 

 

 Scenarie Imperativramme Modtager Dominans Social Distance

1 Øl-scenariet Tilladelse Ven Ingen Ingen 

2 Cigaret-scenariet Mulighed Ven Ingen Ingen 

3 Frokost-scenariet Mulighed u/benefice Ven Ingen Ingen 

4 Dør-scenariet Nødvendighed Kollega Ingen Udefineret 

5 Lygtepæl-scenariet Unødvendighed  Ven Ingen Ingen 

6 Flytte-scenariet Ophævelse af tvang Ven Ingen Ingen 

7 Hemmelighed-scenariet Forbud Kollega Ingen Udefineret 

8 Chokolade-scenariet Tilladelse Svigerfar Modtager Udefineret  

9 Mobil-scenariet Tvang Kollega Ingen Udefineret 

10 Alarm-scenariet Forbud Chef Modtager Udefineret 

11 Mælke-scenariet Mulighed u/benefice Fremmed Modtager Stor 

12 Biograf-scenariet Tvang Fremmed Afsender Stor 

13 Vand-scenariet Nødvendighed Læge Modtager Udefineret 

14 Anbefaling-scenariet Ophævelse af tvang Chef Modtager Udefineret 

15 Fortov-scenariet Unødvendighed Fremmed Modtager  Stor 

16 Læge-scenariet Mulighed Læge Afsender Udefineret 
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Edad: _________________________________________________________________________ 

Sexo: _________________________________________________________________________ 

País y ciudad de origen: __________________________________________________________ 

Cuidad actual: __________________________________________________________________ 

Lengua materna: ________________________________________________________________ 

Lengua segunda: ________________________________________________________________ 

Otras lenguas (si corresponde): ____________________________________________________ 

Profesión: _____________________________________________________________________ 

 

Enseñanza de inglés en total: 

− Años: __________________________________________________________________  

 

Estancias en el extranjero:  

Si corresponde: 

− ¿Dónde?: ________________________________________________________________ 

− ¿Por cuánto tiempo?: ______________________________________________________ 

− ¿Con qué objetivo?: _______________________________________________________ 
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Presentación 

Hola, bienvenido, soy Stine. Antes de empezar le ruego rellene este papel. Lo necesitamos para nuestro 

análisis. Todas sus respuestas serán anónimas y las usamos de forma confidencial.    

 

Este ejercicio forma parte de nuestra tesis en que estudiamos qué influencia tiene la lengua materna 

cuando nos comunicamos en inglés. Es decir si hay diferencias entre el inglés de los daneses y el inglés 

de los españoles. No nos interesa el nivel de inglés sino como usamos el inglés.  

   

Instrucciones: 

Ahora le explico un poco qué vamos a hacer y cómo. Como el objetivo no es evaluar su nivel de inglés, 

no nos interesa su nivel de inglés así que no se preocupe por cometer errores gramaticales. Si hay una 

palabra inglesa que no conozca, adivine o use la palabra española. No miramos en errores ni en 

vocabulario, sólo nos interesa la situación comunicativa en su totalidad. 

 

En seguida vamos a llevar a cabo una serie de situaciones comunicativas en inglés. Yo le presento las 

situaciones comunicativas así como formo parte de ellas también. Anja está aquí sólo para observar y 

notar sus respuestas así que no le preste atención a ella. 

 

Hay 16 situaciones comunicativas en total y tratan de cumplir conversaciones en inglés. Cada situación 

consiste de un diálogo entre usted y otra persona de habla inglés. Primero le leo una descripción de la 

situación comunicativa en español. Entonces habla usted en inglés y yo le respondo también en inglés. 

Tiene que imaginarse que realmente se encuentra en la situación que describo, eso es hablar como haría 

normalmente en tal situación sin pensarlo demasiado. Usted decide qué quiere decir, cómo lo quiere 

decir y cuánto quiere decir sólo que sea en inglés.  

 

Primero le damos un ejemplo de una situación comunicativa. Anja actuará como hará usted.  

Imagínese que estamos en un café. 

Usted está esperando a su amigo inglés, John, cuando se da cuenta de que ha olvidado su cumpleaños 

ayer. Quiere disculparse, así que al llegar su amigo le dices (en inglés): 

(Instruktør):   I’m so sorry I forgot your birthday.   

(Observatør): That’s okay. 
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________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en su casa    

Usted acaba de llegar a su casa junto con un amigo inglés, John, después de un paseo. Ambos tienen 

sed, pero tiene que ir al baño. Tiene cervezas en el frigorífico, y quiere decirle a su amigo que puede 

coger una cerveza mientras va al baño, y por eso le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): Thank you. 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en un bar 

Usted está en un bar junto con uno de sus amigos ingleses, John. Ambos son fumadores, y quieren ir 

fuera para fumar un cigarrillo. Al levantarse descubre que los cigarrillos se quedan sobre la mesa cerca 

de su amigo. Para que los lleve le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): Here you are. 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en su casa, almorzando 

Usted está en casa almorzando con unos amigos. Le apetece un poco de la ensalada que esta en la mesa 

al lado de su amigo inglés, John. Quiere que le pase la ensalada por lo cual le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): Just a moment… Here you are. 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en el trabajo 

Usted está en el lugar de trabajo discutiendo una cosa sobre el trabajo con su compañero inglés. Están 

al lado de una puerta abierta, pero hace mucho ruido afuera por lo cual no puede concentrarse ni oír lo 

que dice su compañero inglés. Usted está al lado opuesto de la puerta, y su compañero inglés está muy 

cerca de la puerta. Ya le ha pedido dos veces que la cierre, pero todavía no lo ha hecho. No puede oír a 

su compañero inglés por lo cual es necesario que cierre la puerta. Por eso le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): I’m sorry. I’ll close it now. 

 

 

 



        
 

G.6 
 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en la calle 

Usted anda por la calle con su amigo inglés, John. Él le está mirando contándole una historia, y no nota 

que hay una farola en el camino delante de él. Teme que vaya a chocar con la farola, y quiere advertirle 

así que le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): Thanks. I hadn’t noticed it. 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en su casa. Usted está hablando por teléfono con su amigo inglés  

 Mañana va a cambiar de casa. Le ha pedido a su amigo inglés, John, que le ayude con la mudanza. Le 

ha prometido ayudarle aunque no tiene tiempo ni ganas para hacerlo. Resulta que viene su familia para 

ayudarle por lo cual ya no hace falta que le ayude su amigo inglés. Ahora le llama su amigo inglés para 

confirmar su compromiso de ayudarle con la mudanza. Quiere decirle que no es necesario que cumpla 

con el compromiso, así que le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): Okay, that’s fine with me. 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en el lugar de trabajo 

Usted tiene una conversación privada con su compañero inglés, John. Acaba de contarle que ayer le dio 

de baja por enfermedad aunque estuviera bien. Tendrá consecuencias graves para usted si su amigo lo 

cuenta a alguien. Quiere subrayar que no puede contarlo a nadie, y por eso le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): You can trust me, I won’t tell a soul. 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en su casa. Sus suegros están de visita de Inglaterra  

Usted está en su casa con sus suegros ingleses. Todos están en el salón charlando mientras se prepara el 

café. En la mesa hay chocolates. Nota que su suegro ha clavado la vista en los chocolates. Quiere 

decirle que puede tomar un chocolate si quiere, por lo que le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): Thank you very much. 

 

 



        
 

G.7 
 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en el trabajo 

Usted está en el trabajo junto con su compañero inglés, Peter. Por broma él coge su móvil en que hay 

algo que no quiere que vea en ningún caso. Un par de veces le dice que se la devuelva, pero no le hace 

caso. Se está enfandando, y realmente quiere que le devuelva el móvil ahora mismo. Por eso le dice en 

inglés: 

 

(Instruktørrespons): Okay, okay, sorry. 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en el trabajo 

Usted está en el lugar de trabajo pasando por el corredor. Ve a uno de los jefes extranjeros que están de 

visita andando con dirección a una puerta cerrada. Si se abre la puerta suena la alarma por lo cual no 

debe abrirse. Ve que el jefe está a punto de abrir la puerta y para impedirle que lo haga le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): Okay, I didn’t know. 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en el supermercado 

Usted está en el supermercado para comprar leche. A su lado y delante del estante con la leche está un 

viejo señor inglés. Quiere que le pase una leche, así que le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): No problem, here you are. 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en el cine 

Usted está en el cine mirando una película. En los asientos delante de usted hay un grupo de 

adolescentes ingleses. Se ríen, hablan y hacen mucho ruido. Hay especialmente uno que no para de 

hablar. Ya le ha pedido a él dos veces que se calle pero sin resultado. Ahora quiere hacerle callar por la 

última vez, así que le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): Sorry, dude. 

 



        
 

G.8 
 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en consultorio del médico 

Usted está en el extranjero, y ha ido al médico porque ha caído enfermo. Ahora está en el consultorio 

del médico, y se siente muy mal. Ya le ha pedido un vaso de agua al médico dos veces, pero todavía no 

ha reaccionado. Ahora se siente muy muy mal, y va a desmayarse si no tiene un vaso de agua, así que le 

dice al médico en inglés: 

 

(Instruktørrespons): I’m sorry, I didn’t realise it was so urgent. I’ll bring you a glass right away. 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en el trabajo 

Usted ha solicitado un puesto de trabajo con una empresa extranjera. Su jefe de Inglaterra le ha 

prometido escribir una carta de recomendación aunque no tiene tiempo para hacerlo. Pero le acaba de 

llamar la empresa extranjera  diciéndole que no necesita una carta de recomendación. Ahora está en el 

lugar de trabajo y por casualidad encuentra al jefe de Inglaterra en el corredor y él le repite su 

compromiso de escribirle una carta de recomendación. Quiere decirle que ya no es necesario que 

cumpla con el compromiso, así que le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): All right, no problem.  

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos andando por la calle en Inglaterra 

Usted está en Inglaterra, y caminando por la calle nota que hay un hoyo en la acera. Un poco más 

adelante viene un anciano inglés en dirección hacia usted. El anciano no anda muy bien. Teme que el 

anciano inglés caiga en el hoyo. Le quiere advertir sobre el hoyo, así que al cruzarle le dice en inglés: 

 

(Instruktørrespons): Thank you for telling me, dear. I don’t see very well. 

________________________________________________________________________________ 

Imagínese que estamos en el consultorio del médico, su respuesta debe ser la del médico.  

Usted está en el extranjero en el consultorio del médico. Le ha consultado porque le duele la garganta lo 

cual acaba de contarle. Está sentado/a, y el médico quiere examinarle la garganta por lo cual es 

necesario que abra la boca. Por eso le dice el médico en inglés: 

 

(Instruktørrespons): Okay.  
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BILAG H 

 

DELTAGERNES  

DEMOGRAFISKE DATA 



H.2 

 

Alder: 

 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 N/A 

Danskerne - - 2 3 3 2 2 1 

Spanierne 1 2 5 1 3 1 - - 

 

Køn: 

 Kvinder Mænd 

Danskerne 2 11 

Spanierne 2 11 

  

Stilling:  

 Ledelse Mellemledelse Administration Ingeniør Produktion/teknisk
service 

Danskerne 1 2 3 4 3 

Spanierne 1 3 3 2 4 

 

Modersmål: 

 Dansk Catalansk Castiliansk Fransk 

Danskerne 13 - - - 

Spanierne 0 13 13 1 

 

 Tosproget Tresproget

Danskerne - - 

Spanierne 12 1 

 



H.3 

Primære fremmedsprog:  

 Engelsk Tysk Fransk Fransk Intet 

Danskerne 10 1 - - 2 

Spanierne 9 - - 2 2 

 

Andet fremmedsprog: 

 Engelsk Tysk Fransk Spansk Italiensk Intet 

Danskerne 1 4 - 1 - 6 

Spanierne 1 - 2 - 1 9 

 

Tredje fremmedsprog: 

 Engelsk Tysk Fransk Spansk Italiensk Intet 

Danskerne - - 3 - - 10 

Spanierne - - 1 - - 12 

 

Engelskundervisning i alt (år): 

 0-1 2-3 4-6 7-9 10-11 N/A 

Danskerne 1 1 5 3 2 1 

Spanierne 2 4 3 2 1 1 

 

Udlandsophold i engelsktalende lande:  

 Intet < 1 mdr. 1-2 mdr. > 2 mdr. 

Danskerne 12 - 1 - 

Spanierne 9 2 - 2 
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BILAG I 

 

KATEGORISERING AF  

DANSKE OG SPANSKE SVAR 



I.2 

 
Oversigt over scenarier 

 
 
 Scenarie Sproghandlingstype Modtager Dominans Social Distance

1a Øl-scenariet Tilladelse Ven Ingen Ingen 

1b Chokolade-scenariet Tilladelse Svigerfar Modtager Udefineret  

2a Mobil-scenariet Tvang Kollega Ingen Udefineret 

2b Biograf-scenariet Tvang Fremmed Afsender Stor 

3a Hemmelighed-scenariet Forbud Kollega Ingen Udefineret 

3b Alarm-scenariet Forbud Chef Modtager Udefineret 

4a Flytte-scenariet Ophævelse af tvang Ven Ingen Ingen 

4b Anbefaling-scenariet Ophævelse af tvang Chef Modtager Udefineret 

5a Cigaret-scenariet Mulighed Ven Ingen Ingen 

5b Læge-scenariet Mulighed Læge Afsender Udefineret 

6a Frokost-scenariet Mulighed u/benefice Ven Ingen Ingen 

6b Mælke-scenariet Mulighed u/benefice Fremmed Modtager Stor 

7a Dør-scenariet Nødvendighed Kollega Ingen Udefineret 

7b Vand-scenariet Nødvendighed Læge Modtager Udefineret 

8a Lygtepæl-scenariet Unødvendighed  Ven Ingen Ingen 

8b Fortov-scenariet Unødvendighed Fremmed Modtager  Stor 

 



I.3 

KATEGORISERINGSSKEMA 

  

Kategori Indhold Sproglig realisering Farvekode 

Tuner Opmærksomhedsmarkør  
Statusmarkør 
Fornavn 
Appelmarkør  

Hey, Oh 
Mr., Boss, boy 
Bent, John 
Please, excuse me 

RØD 

Behov Afsender beskriver sit eget eller 
modtagers behov 

”you are thirsty” 
”I need some water now” 

GRÅ 

Motivation Afsender beskriver sin bevæggrund 
for at producere sproghandlingen 

”If you would like a 
beer…” 
”I can’t hear what you say” 

GUL 

 

Formodning 
 

Afsender konstaterer sin formodning 
om de forhold der gør sig gældende i 
situationen  

Ø N/A 

 

Tanke 
 

Afsender spørger til sin formodning 
evt. i negeret form 

”Will you please open your 
mouth?”  
”Couldn’t you please close 
the door?” 

BLÅ 

 

Tilfredsstillelses-
betingelser 
 

Afsender tilfredsstiller modtagers 
betingelser for at udføre eller undlade 
at udføre en handling (fjerner eller 
opstiller en forhindring) 

”you are welcome to take a 
beer in the refrigerator” og 
”you don’t have to help 
me”. 

PINK 

 

(U)lydigheds-
betingelser 
 

Lydighedsbetingelser: en 
kompensation 
Ulydighedsbetingelser: en sanktion  

“It’s good for you chocolate” 
”If you don’t I will punch 
you on the nose” 

ORANGE 

Retfærdiggørelse Afsenders forklaring på at have udført 
sproghandlingen 

”because I get some help 
from my family” og ”cause 
I can’t hear a thing” 

TURKIS 

 

Direkte 
opfordring 

Den direkte sproglige realisering af 
sproghandlingstypen 

”Pass me the salad” og 
”the salad” 

GRØN 

 

 

DK1 refererer til dansk deltager nr. 1, DK2 til dansk deltager nr. 2 osv. 

ES1 refererer til spansk deltager nr. 1, ES2 til spansk deltager nr. 2 osv. 



I.4 

TILLADELSE 

 

1a  Øl-scenariet – dansk 

Scenarie Forestil dig at vi er hjemme hos dig. Du og din engelsktalende ven, John, er lige kommet 

hjem til dig efter at have gået en tur. I er begge tørstige, men du skal på toilettet. Du har øl 

i køleskabet, og du vil gerne gøre ham opmærksom på at han bare kan tage én mens du 

går på toilettet, så du siger på engelsk:  

DK1 John. Now we have been walking a lot, and I have to go the toilet. But If you would like a 

beer, you are welcome to take one from the fridge. 

DK2 I will go on the toilet, and you can take a beer in my kitchen. 

DK3 You can get a beer from the refrigerator, and I have just to go to the bathroom. 

DK4 Hey John. You are welcome to take a beer in the refrigerator while I go to the toilet. 

DK5 John. I have to go to the toilet. Please. Feel free to take a beer from the fridge. 

DK6 You can go to the kitchen if you will like a beer. I just go to the toilet. 

DK7 I’m go to toilet, and you can go to the kitchen and take a beer. 

DK8 There’s beer in the refrigerator. You’re welcome to take one if you want. Help yourself. 

I’m just going to the toilet. 

DK9 Will you have a beer, please. 

DK10 I have to go the toilet but you are welcome to take a beer in the refrigerator …If you like 

to. 

DK11 Ok John. I’m going to the toilet. So please. Take a beer in the refrigerator. 

DK12 Hey John. I’m just going to visit the restroom but you can help yourself. In the 

refrigerator there are some beers. 

DK13 There are beer in the fridge. Help yourself. 

 



I.5 

TILLADELSE 

 
1a Øl-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en su casa. Usted acaba de llegar a su casa junto con un amigo 

inglés, John, después de un paseo. Ambos tienen sed, pero tiene que ir al baño. Tiene 

cervezas en el frigorífico, y quiere decirle a su amigo que puede coger una cerveza 

mientras va al baño, y por eso le dice en inglés: 

ES1 If you want to sit down, if you want to go to the freezer I will go to the bathroom and be 

back in one minute. 

ES2 You want to drink anything a beer or a coke? 

ES3 N/A 

ES4 Please. I’m sorry water closet. Drink beer. 

ES5 John. Here’s the kitchen. If you want to go in the fridge there are some beer you can take 

ES6 N/A 

ES7 Well John. You are at your home. You are thirsty. Please. Get a couple of beers from the 

fridge. I go to the bathroom and come back in one minute 

ES8 Please. Serve yourself what you want 

ES9 Take the beer of the fridge as you want 

ES10 John. Drink the beers…de la nevadera 

ES11 Please. Take a beer. I go to the toilet 

ES12 Hey John. Take beer yourself in the fridge 

ES13 John. It’s your house you take what you want 



I.6 

TILLADELSE 

 
1b  Chokolade-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at vi er hjemme hos dig og du har dine svigerforældre på besøg fra England. 

Du er derhjemme sammen med dine engelske svigerforældre. I står alle sammen inde i 

stuen og snakker mens I venter på at kaffen bliver klar. På bordet står der en skål med 

chokolade. Du lægger mærke til at din svigerfar ser med sultne øjne på chokoladen. Du vil 

sige til ham at han godt må tage noget hvis han har lyst, så du siger på engelsk: 

DK1 I know you can see we …coffee and chocolate I can see in your eyes that you would like a 

piece, so you’re are welcome to take one piece. 

DK2 You can take chocolate. The coffee come now. 

DK3 Please. Take some of the chocolate. 

DK4 You’re welcome to take some of the chocolate if you want. 

DK5 Father in law. You can take what you want. I can see in your eyes that you want some 

chocolate. Please, feel free to take. 

DK6 I just bought these chocolates if you would like one, please, have one. 

DK7 You will have some…something of this chocolate. You are welcome. You can take it. 

DK8 Just go ahead. If you would like a piece of chocolate you are welcome. 

DK9 Please. Take what you …. The chocolate is free. 

DK10 Please. Take a piece of chocolate if you like to. 

DK11 You can take a chocolate if you want. 

DK12 Dad, please. Serve yourself with the chocolate. 

DK13 Go ahead, have some chocolate. 

 



I.7 

TILLADELSE 

 
1b  Chokolade-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en su casa. Usted está en su casa con sus suegros ingleses. Todos 

están en el salón charlando mientras se prepara el café. En la mesa hay chocolates. Nota 

que su suegro ha clavado la vista en los chocolates. Quiere decirle que puede tomar un 

chocolate si quiere, por lo que le dice en inglés: 

ES1 Please, here you are some chocolate. I bought yesterday especially for you 

ES2 Please, take it all you can…what you want 

ES3 It’s good for you chocolate 

ES4 N/A 

ES5 Please. This is very good chocolate. Please, taste it. 

ES6 Feel at home take a chocolate and the coffee you want 

ES7 Please, eat some chocolate, please 

ES8 Please, take the chocolates 

ES9 Please, take one  

ES10 N/A  

ES11 Do you want chocolate? 

ES12 Please, get free of take chocolates if you want 

ES13 Please, take one 

 



I.8 

TVANG 
 
2a  Mobil-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at vi er på dit arbejde. Du sidder på arbejde sammen med din engelske kollega, 

Peter. Han tager for sjov din mobiltelefon hvori der står noget som du under ingen 

omstændigheder ønsker at han skal se. Du siger et par gange at han skal give dig den 

tilbage, men det vil han ikke. Nu er du ved at blive godt vred og vil virkelig gerne have din 

mobil igen, så du siger på engelsk: 

DK1 Peter, You have used my phone for a long time, there is something I don’t want you to 

see, so please, let me have my mobile phone. 

DK2 This is my mobile, you are giving me this now! 

DK3 Please, give me my mobile!  

DK4 Please, hand me my mobile it’s private and no one has to see it. 

DK5 Peter. Give me my phone. It’s private. If you don’t I’ll punch you on the nose 

DK6 Are you deaf? Will you please give me my phone? 

DK7 Please. You forgive me my mobile now. 

DK8 Please, give me my mobile. 

DK9 Give me my phone, please 

DK10 I really want my phone back. 

DK11 Peter. Stop playing around. I got to have my phone now. 

DK12 John. Hand me the phone. I won’t say it again. 

DK13 Give me the phone damn it! I really don’t want you to look at it now. 

 



I.9 

TVANG 
 

2a  Mobil-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en el trabajo. Usted está en el trabajo junto con su compañero 

inglés, Peter. Por broma él coge su móvil en que hay algo que no quiere que vea en ningún 

caso. Un par de veces le dice que se la devuelva, pero no le hace caso. Se está enfadando, y 

realmente quiere que le devuelva el móvil ahora mismo. Por eso le dice en inglés: 

ES1 Please. I’m not joking anymore. Give me back my mobile. I need it 

ES2 Peter, please. Can you give me the cellular phone, please 

ES3 Peter. It’s my phone it’s my phone. No is good you reading my phone 

ES4 Please. Mobile phone 

ES5 Please, don’t touch the mobile. Please, return my mobile 

ES6 Peter. Don’t be stupid. Give me back the phone, please 

ES7 Peter, please. Let me the mobile. Don’t see anything  

ES8 Please, Peter. Give me the mobile. For the last time  

ES9 Peter, please. Pass me the mobile. I need it 

ES10 Peter, please. Give me the mobile phone …  

ES11 Peter, please. Give me my mobile 

ES12 Please, Peter Give me the mobile now! 

ES13 Peter. Give me!  

 



I.10 

TVANG 
 

2b  Biograf-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at vi er i biografen Du sidder i biografen og ser en film. På rækken foran dig 

sidder en gruppe engelske teenagere. De griner, snakker og larmer i det hele taget meget. 

Der er især en som bare ikke vil tie stille. Du har allerede bedt ham tie stille to gange, men 

uden held. Nu vil du en gang for alle få ham til at tie stille og derfor siger du til ham på 

engelsk: 

DK1 My friends have been sitting here behind you. Two times I have asked you to not be so 

noisy…So please be silent. 

DK2 Can you tie stille. I cannot høre what is saying on the film. 

DK3 Please. Don’t make so much noise and otherwise I will call the manager. 

DK4 Please. Shut up or leave the cinema 

DK5 This is your last chance. Keep quiet or I’ll kick you out of the theatre. 

DK6 Either you will shut up or you will leave. 

DK7 Please. Could you shut up your mouth? I’m here to see the movies. 

DK8 N/A 

DK9 Please. Shut up. 

DK10 I have to tell you again. You have to be quiet. 

DK11 You have to be quiet otherwise I’ll get the manager.  

DK12 If you can’t concentrate on the movie then you can leave the theatre. 

DK13 Now you should shut up. You are really annoying. 

 



I.11 

TVANG 
 

2b  Biograf-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en el cine. Usted está en el cine mirando una película. En los 

asientos delante de usted hay un grupo de adolescentes ingleses. Se ríen, hablan y hacen 

mucho ruido. Hay especialmente uno que no para de hablar. Ya le ha pedido a él dos 

veces que se calle pero sin resultado. Ahora quiere hacerle callar por la última vez, así que 

le dice en inglés: 

ES1 Shut your mouth, please 

ES2 Excuse me, guys. Can you shut up your mouth? Please 

ES3 No talking, please 

ES4 Excuse me. Speak stop! 

ES5 Shut up!  

ES6 Hey man. It’s time for you to shut up, or I will call someone from the cinema staff 

ES7 Oh boys. Shut up 

ES8 Shut up! 

ES9 Please boy. Can we watch the film? 

ES10 Please. You do not speak  

ES11 Please. Quiet now! 

ES12 Hey guys. I told you 2 times if you can shut up. So please shut up or I will call the 

manager 

ES13 Sorry …could you… I will go next time to the office or the place where you buy the ticket

 



I.12 

FORBUD 
 

3a  Hemmelighed-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at vi er på din arbejdsplads. Du sidder og taler fortroligt med din engelske 

kollega, John. Du fortæller ham at du meldte dig syg i går selvom du var helt rask. Det vil 

få alvorlige konsekvenser for dig hvis han fortæller det videre. Du vil gerne understrege at 

han ikke må fortælle det til nogen, og derfor siger du på engelsk:  

DK1 John. I think you are my truly and we have talked about everything. Please, take this in 

confidence… Please, don’t tell. I hope that we have an agreement. 

DK2 Yesterday I have say to my chef I was crank. I have to take a Friday. 

DK3 Don’t tell anybody about my illness yesterday because I was not sick. 

DK4 John. You have to know this is a big secret. no one has to know. 

DK5 John. This is your and my secret. I just needed to tell someone. I expect that you can keep 

quiet. 

DK6 Please. Don’t tell anyone that I called in sick yesterday because I wasn’t. 

DK7 John. It is secret. You must not tell everybody, please, you understand? 

DK8 Please. Don’t tell to anyone that I have been at home even though I was not sick. 

DK9 N/A 

DK10 You have to don’t tell anything about my illness yesterday. 

DK11 About my illness yesterday. Please, don’t tell everybody about that. 

DK12 John. Can we keep this among us two? 

DK13 Listen. This has to be between us … I really don’t want this to come out or be public but 

I was …. yesterday. 

 



I.13 

FORBUD 
 
3a  Hemmelighed-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en el lugar de trabajo. Usted tiene una conversación privada con su 

compañero inglés, John. Acaba de contarle que ayer le dio de baja por enfermedad aunque 

estuviera bien. Tendrá consecuencias graves para usted si su amigo lo cuenta a alguien. 

Quiere subrayar que no puede contarlo a nadie, y por eso le dice en inglés:  

ES1 John, please. I trust in you that you will not tell anybody that I am ill 

ES2 Ok, John. I tell you something. You can’t speak with anything. Please, shut up and don’t 

tell 

ES3 John, please. No talking near other people this problem 

ES4 No speak nothing a nadie 

ES5 Please. Don’t tell anything cause if my boss knows we will have problems 

ES6 John. I was kidding a little bit the company. I was not ill. Please, don’t tell anybody cause I 

will be in front of a problem 

ES7 John, please. Give me a favor don’t say anybody. It’s not necessary to know anyone 

ES8 Please, John. Keep my secret or our secret 

ES9 Please. You do not explain this to anybody 

ES10 John, I’m sorry. You no speak a nadie 

ES11 John, please. Not tell my situation 

ES12 John, please. Don’t say anything about my illness yesterday. It was not true and you know 

we will have a problem 

ES13 Sorry, John. But it’s necessary that you have to be confidential 

 



I.14 

FORBUD 
 
3b  Alarm-scenariet – dansk 

Scenarie Forestil dig at vi er på dit arbejde. Du er på dit arbejde på vej ned ad gangen da du ser en 

af de udenlandske chefer, der er på besøg. Han er på vej over til en lukket dør. Hvis døren 

bliver åbnet, vil alarmen gå i gang, og derfor må den ikke åbnes. Du ser nu at chefen skal 

til at åbne døren og for at forhindre ham i det siger du på engelsk: 

DK1 Oh my boss. I can see you haven’t been here before. If you open the door we have some 

alarm. So please, don’t open the door. 

DK2 This door is closed. There is an alarm on this door. 

DK3 Don’t open the door, please. Because there’s an alarm. 

DK4 Oh please, wait. You will start the alarm! 

DK5 Mind the door. It’s alarmed. 

DK6 Hey, please. Don’t open the door! An alarm will turn on. 

DK7 Please. Stop, stop!! There’s a alarm to the door. 

DK8 Please. Don’t open the door otherwise you will start the alarm system. 

DK9 You must not open the door because the alarm go on if you do. 

DK10 Wait a minute, wait a minute. There’s an alarm on this door. 

DK11 Stop. You can’t go in there. There’s an alarm on the door. 

DK12 Boss. You can’t use that door. There’s an alarm on it. 

DK13 Stop, stop! Please, stop! Don’t open the door. The alarm is on. 

 



I.15 

FORBUD 
 
3b  Alarm-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en el trabajo. Usted está en el lugar de trabajo pasando por el 

corredor. Ve a uno de los jefes extranjeros que están de visita andando con dirección a 

una puerta cerrada. Si se abre la puerta suena la alarma por lo cual no debe abrirse. Ve que 

el jefe está a punto de abrir la puerta y para impedirle que lo haga le dice en inglés: 

ES1 Please, I’m sorry. Don’t open that door. It’s closed 

ES2 Excuse me, Sir. Don’t open this door. If you can open the security system can…sonar 

ES3 Mr. X, sorry. This door is closed. No is possible to open the door for the alarm 

ES4 N/A 

ES5 Please. Don’t open the door because the alarm will sing 

ES6 Hey you. Open the door and the alarm will be bouncing. Don’t do it ….  

ES7 I’m sorry. Don’t open the door because the alarm is connected. You can’t open the door 

ES8 Stop. Please. There are alarm 

ES9 Be careful, sir. It’s dangerous to open the door 

ES10 N/A 

ES11 Boss. Stop it 

ES12 Please. Don’t open the door because it’s a security door it should be closed 

ES13 Please. Stop!  

 
 

 



I.16 

OPHÆVELSE AF TVANG 
 

4a  Flytte-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at vi er hjemme hos dig. Du taler i telefon med din engelske ven, John. Du skal flytte til 

en ny lejlighed i morgen. Du har tidligere bedt din engelske ven om at hjælpe dig med at flytte. Han 

har lovet dig at hjælpe selvom han hverken har tid eller lyst. Nu viser det sig at din familie kommer 

for at hjælpe dig, og det er derfor ikke længere er nødvendigt at din engelske ven også hjælper til. Han 

ringer nu for at bekræfte jeres aftale om at han skal komme og hjælpe. Du vil gerne sige til ham at han 

ikke behøver at overholde aftalen, så du siger derfor på engelsk:   

DK1 John. You know I have had to go for the new flat and you will help me. But you don’t have to help 

me because my family is coming so you will be free. But thank you for your help. 

DK2 Tomorrow my family come and help me with the move or this thing. You will not come 

DK3 About the moving from my apartment. It’s not necessary for you to be there because my family is 

now here to help me. 

DK4 Oh. I’m very glad that you will help me but it’s not necessary. My family is coming helping. 

DK5 John. I have all the help I need. I know you are busy, so you can be excused from the help tomorrow.

DK6 You don’t need to come tomorrow because I agreed with my family and friends that they will help 

me. 

DK7 John. I need you no more and thank you because you will help me. 

DK8 It’s not necessary that you are coming to help because I get some help from my family. 

DK9 Bent. I don’t need your help because I have some other that can do it for me. 

DK10 You don’t have to help me anyway. 

DK11 Oh. Thanks for your call. I have a lot of volunteers for this…for the help I need. So I don’t need 

your help, sorry 

DK12 John. My family is coming to help me tomorrow so you don’t need to come anyway. 

DK13 Listen, John. It’s really not necessary anymore. My family is coming, we are plenty of people. 



I.17 

OPHÆVELSE AF TVANG 
 

4a  Flytte-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en su casa. Usted está hablando por teléfono con su amigo inglés. Mañana 

va a cambiar de casa. Le ha pedido a su amigo inglés, John, que le ayude con la mudanza. Le ha 

prometido ayudarle aunque no tiene tiempo ni ganas para hacerlo. Resulta que viene su familia 

para ayudarle por lo cual ya no hace falta que le ayude su amigo inglés. Ahora le llama su amigo 

inglés para confirmar su compromiso de ayudarle con la mudanza. Quiere decirle que no es 

necesario que cumpla con el compromiso, así que le dice en inglés: 

ES1 Hi John. you don’t have to worry anymore about the moving because I have the help of my 

family 

ES2 Hi John. Thank you for your cooperation but my family comes now and can help me with the 

mudanza 

ES3 John. Tomorrow no is necessary for me you work for the transport in the house 

ES4 N/A  

ES5 Thanks for your help but it’s no necessary for the family will help 

ES6 N/A 

ES7 John. Thank you. But it’s not necessary. My family is helping me moving my home. It’s not 

necessary. Thank you very much 

ES8 Hey John. Don’t worry about the moving. It’s not necessary to help me 

ES9 Don’t worry. It’s not necessary you help us 

ES10 N/A 

ES11 John. Thank you, but it’s not necessary you help 

ES12 John. You don’t need to come at my home cause now I have enough people to help me. Thanks 

for your help if you want you’re still welcome 

ES13 John. I have a gift for you. It’s not necessary to go to my home to help me 



I.18 

OPHÆVELSE AF TVANG 
 

4b  Anbefaling-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at vi er på dit arbejde. Du har søgt en stilling hos et udenlandsk firma. Din 

engelske chef har lovet at skrive en anbefaling til dig selvom han egentlig ikke har tid til det. 

Men nu har det udenlandske firma lige ringet til dig og sagt at de ikke behøver en anbefaling 

alligevel. Du er nu på arbejde og løber tilfældigvis ind i din engelske chef på gangen. Han 

gentager sit løfte om at skrive dig en anbefaling og du vil derfor sige til ham at han ikke 

behøver at overholde sit løfte, så du siger på engelsk: 

DK1 Hey boss. You know I will go for abroad to a new job and you want to give me a good… 

you have told me recommendation. Now I have just talked to the manager and they have 

told me that I don’t need anything, so thank you for your help even. 

DK2 I have talked with my new chef. He say you are not make this anbefaling. 

DK3 I already got the new job so don’t do anything about the …  

DK4 Oh. Don’t waste your time cause it’s not necessary. 

DK5 Sir. It’s too late for the recommendation, so you don’t need to make it anyway. 

DK6 Oh. I just talked to the company and they don’t need some references so you don’t need to 

bother. 

DK7 I have the new job and I have …this is not necessary that you can skrive sådan en der. 

DK8 You don’t need to write a anbefaling because I dont need it anymore. 

DK9 You don’t need to make a CV for me because I’ve got the job anyway. 

DK10 You don’t have to write my anbefaling anyway. 

DK11 I just talked to the other company and I don’t need this speech or this writing anyways so 

you don’t need to do it. 

DK12 Sorry boss. I don’t need it anyway. 

DK13 Listen. It’s really not necessary anymore. I don’t need it for the application I’m making so 

just forget about it. 



I.19 

OPHÆVELSE AF TVANG 
 

4b  Anbefaling-scenariet – spansk  

Scenarie Imagínese que estamos en el trabajo. Usted ha solicitado un puesto de trabajo con una 

empresa extranjera. Su jefe de Inglaterra le ha prometido escribir una carta de 

recomendación aunque no tiene tiempo para hacerlo. Pero le acaba de llamar la empresa 

extranjera  diciéndole que no necesita una carta de recomendación. Ahora está en el lugar 

de trabajo y por casualidad encuentra al jefe de Inglaterra en el corredor y él le repite su 

compromiso de escribirle una carta de recomendación. Quiere decirle que ya no es 

necesario que cumpla con el compromiso, así que le dice en inglés:  

ES1 Thank you for your help but I don’t need your help anymore 

ES2 Excuse me Mr. The letter…don’t try to do it my compromise letter because I can do it 

myself. 

ES3 Mr. X. No is necessary for me escribir the card for my recommendation anymore. 

ES4 Excuse me. Letter de curriculo vitae no is necessary 

ES5 Thanks for all but it’s not necessary. It’s not necessary to write the letter but thanks for all 

ES6 Hey. Just don’t worry so much for the letter. My new company don’t want it  

ES7 Oh boss. It’s not necessary anymore the letter. Thank you for the letter but it’s not 

necessary cause the company doesn’t need it 

ES8 It’s not necessary to have the letter. I only need to talk to you 

ES9 Don’t worry. I don’t need now this letter perhaps in the future I need your help 

ES10 N/A 

ES11 I don’t need the letter of recommendation 

ES12 Hello. Don’t care about the letter cause I’ve been talking just now to the company and 

they don’t need it. Thanks for your help 

ES13 Thanks John. But now it’s not necessary the letter. Thanks to you in advance 



I.20 

MULIGHED 
 

5a  Cigaret-scenariet – dansk 

Scenarie Forestil dig at vi er på en bar. Du sidder på en bar sammen med en af dine engelske 

venner, John. I er begge rygere og vil sammen gå ud for at ryge en cigaret. I er ved at rejse 

jer da du opdager at cigaretterne ligger på bordet ved siden af din ven, og du vil derfor lige 

have ham til at tage dem med, så du siger på engelsk: 

DK1 Oh John. Now we have to go for a smoke but we have to go outside but please remember 

your cigarettes on the table. 

DK2 Can you take the cigarettes? 

DK3 Please, give me the package of cigarettes. 

DK4 Could you please bring the cigarettes? 

DK5 Please, remember the cigarettes John. 

DK6 Could you please bring the cigarettes? 

DK7 You forget your cigarette, John. 

DK8 Don’t forget your cigarettes  

DK9 John. Will you take the smoke with you? 

DK10 Could you please bring my cigarettes for me? 

DK11 I forgot the cigarettes. Please. Take them over there. 

DK12 John. Could you please bring the cigarettes? 

DK13 Please. Bring my cigarettes. 

 



I.21 

MULIGHED 
 

5a  Cigaret-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en un bar .Usted está en un bar junto con uno de sus amigos 

ingleses, John. Ambos son fumadores, y quieren ir fuera para fumar un cigarrillo. Al 

levantarse descubre que los cigarrillos se quedan sobre la mesa cerca de su amigo. Para que 

los lleve le dice en inglés: 

ES1 Please. Don’t forget to take your cigarettes 

ES2 John, please. Take the packet of cigarettes. I can’t remember to take it 

ES3 Sorry John. Is possible for you traer my tobacco? Please 

ES4 N/A 

ES5 John. I forget the cigarettes. Can you go inside to take it 

ES6 Please. Could you take with you the cigarettes? I forgot 

ES7 Please John. Get the cigarettes cause we are going to smoke and I forget it 

ES8 Please. Take my cigarettes of the table 

ES9 John. You are missing the tobacco. You are missing the cigarettes 

ES10 John. The cigarettes. Please…for smoking 

ES11 N/A 

ES12 John. Could you please go back and take the cigarettes? 

ES13 John. Take them 

 



I.22 

MULIGHED 
 

5b  Læge-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at vi er hos lægen. I denne situation skal du svare som lægen ville gøre. Du er i 

udlandet og er taget til lægen fordi du har ondt i halsen. Du er lige kommet ind på hans 

kontor og har fortalt ham at du har ondt i halsen. Du har sat dig ned, og lægen vil gerne 

undersøge din hals hvorfor det er nødvendigt at du lige åbner munden. Derfor siger han 

til dig på engelsk:    

DK1 I can see you have some problem with your throat. So please. Open your mouth so I can 

see. 

DK2 Can you open? When I can see in your hals. 

DK3 Please. Open your mouth because I have to look in your throat. 

DK4 Could you please open your mouth? I have to see you. 

DK5 Open your mouth, please. 

DK6 Please. Open your mouth. 

DK7 Please. Can you open your mouth and I can look it? 

DK8 Please. Open your mouth so I can inspect your throat. 

DK9 Please. Can you open up the hvad hedder mund…? 

DK10 Could you please open the mouth, please? 

DK11 Please. Open your mouth I have to look in your throat. 

DK12 I’m gonna look at your throat. Please. Open your mouth 

DK13 Will you please open your mouth? I need to examine it. 

 



I.23 

MULIGHED 
 

5b  Læge-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en el consultorio del médico, su respuesta debe ser la del médico. 

Usted está en el extranjero en el consultorio del médico. Le ha consultado porque le duele 

la garganta lo cual acaba de contarle. Está sentado/a, y el médico quiere examinarle la 

garganta por lo cual es necesario que abra la boca. Por eso le dice el médico en inglés:  

ES1 Please. Open the mouth so I will be able to see the throat 

ES2 Please. Can you open your mouth? 

ES3 Open the mouth 

ES4 Please. Open la boca 

ES5 Can you open your mouth please? 

ES6 I have to inspect your throat. Could you open your mouth as much as you can? Please 

ES7 Please. Open your mouth. I need to examine you 

ES8 Please. Open your mouth. I need to take a look of it 

ES9 Sorry. Could you open the mouth? I need to examine you into the throat 

ES10 Open the boca 

ES11 Open la boca no sé 

ES12 Could you please open the mouth? Cause I need to look inside 

ES13 Please. Open the mouth and take out the tongue 

 



I.24 

MULIGHED U/BENEFICE FOR MODTAGER 
 

6a  Frokost-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at vi er til frokost hjemme hos dig. Du er hjemme hos dig selv hvor du spiser 

frokost med nogle venner. Du vil gerne have noget salat, men du ikke nå salatskålen. Den 

står på bordet ved din engelske ven, John. Du vil gerne have at han rækker dig salaten, så 

du siger på engelsk: 

DK1 John. Can I get the salad? Because I want to taste the salad 

DK2 Give me the salad 

DK3 Could you please give me the salad, please? 

DK4 John. Would you please pass the salad? 

DK5 John, please. Pass me the salad 

DK6 John. Could you please pass me the salad? 

DK7 Could you give me the salad, please? 

DK8 Would you please pass me the salad? 

DK9 Please. Will you give me the salad? 

DK10 Could you please give me the salad? 

DK11 John, please. Give me the salad 

DK12 John. Could you please handle me the bowl of salad? 

DK13 Please. Pass me the bowl. 

 



I.25 

MULIGHED U/BENEFICE FOR MODTAGER 
 

6a  Frokost-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en su casa, almorzando..Usted está en casa almorzando con unos 

amigos. Le apetece un poco de la ensalada que está en la mesa al lado de su amigo inglés, 

John. Quiere que le pase la ensalada por lo cual le dice en inglés: 

ES1 John. Can I have a little more of that salad? Could you pass it back? 

ES2 John. Can I try to taste your salad please? 

ES3 John, please. The salad please 

ES4 Please. Salad here 

ES5 Can you pass me the salad please? 

ES6 Please, John. Can I borrow the salad bowl? 

ES7 Please, John. Give me the salad 

ES8 Please, John. Could you please take me the salad? 

ES9 Sorry, John. Could you pass me the salad? 

ES10 John. The salad, please 

ES11 Please. Give me the salad 

ES12 John. Could you please pass me the salad? 

ES13 Please. Give me the dish or the salad 

 



I.26 

MULIGHED U/BENEFICE FOR MODTAGER 
 
6b  Mælke-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at vi er i et supermarked. Du er i et supermarked for at købe mælk. Ved siden 

af dig og foran hylderne med mælk står en ældre engelsk herre. Du vil gerne have ham til 

at række dig en mælk, så du siger til ham på engelsk: 

DK1 Ok. Is it ok that you help me? I want to have 1 liter of milk, I can’t reach it myself. You 

can help me? 

DK2 Will you give me one of this milk? 

DK3 Could you please give me a bottle of this milk? 

DK4 Could you please pass me a milk? 

DK5 Sir. Could you please pass me a bottle of milk? 

DK6 Would you please pass me a milk? 

DK7 Please. Could you forgive me the milk? 

DK8 Could you please hand me a liter milk or bottle of milk, can of milk? 

DK9 Please. Can you help me with the get milk for me? 

DK10 Would you like to give me a milk? 

DK11 Excuse me, sir. Can you please give me some milk? 

DK12 Could you please hand me a brick of milk? 

DK13 Could you hand me a…one milk, please? 

 



I.27 

MULIGHED U/BENEFICE FOR MODTAGER 
 

6b Mælke-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en el supermercado. Usted está en el supermercado para comprar 

leche. A su lado y delante del estante con la leche está un viejo señor inglés. Quiere que le 

pase una leche, así que le dice en inglés: 

ES1 Please. Could you take a bottle of milk please? 

ES2 Excuse me, sir. Can you give me…? 

ES3 Please, Mr. X. Bottle of milk please 

ES4 Excuse me. Milk I want please 

ES5 Please. Can you pass the milk? 

ES6 Sorry to disturb you, please. Could you lend me the milk close to you? 

ES7 Sorry, please. Could you give me a bottle of milk? Thank you 

ES8 Could you please give me the milk? 

ES9 Could you help me please? I need this milk? 

ES10 N/A 

ES11 Please. Can you give me the milk? 

ES12 Could you please pass me some milk…a bottle of milk? 

ES13 Sorry. Could you pass me one? 

 



I.28 

NØDVENDIGHED 
 

7a  Dør-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at vi er på dit arbejde. Du er på din arbejdsplads og står og diskuterer noget 

med en af dine engelske kollegaer. I står tæt på en åben dør men der er meget larm 

udenfor så du kan hverken koncentrere dig eller høre hvad din kollega siger. Du står 

længst væk fra døren og din engelske kollega står lige ved siden af den. Du har allerede 

bedt ham om at lukke den to gange, men han har ikke gjort det endnu. Du kan slet ikke 

høre hvad han siger, så det er nødvendigt at han lukker døren. Derfor siger du til ham på 

engelsk: 

DK1 John. Now you have been trying to tell my something but I have told you more times that 

I can’t hear you. Please. Close the door 

DK2 I cannot understand what you say. Can you close the door? 

DK3 There’s a lot of noise outside, so could you please close the door? 

DK4 Would you please close the door cause I can’t hear a thing 

DK5 Please, John. Shut the door, so I can hear what you are saying 

DK6 N/A 

DK7 Could you lukke the door please? I cannot hear what you say to me 

DK8 I prefer we close the door to ease the conversation 

DK9 Please. Will you close the door please? 

DK10 Sorry. But you have to close the door 

DK11 I can’t hear what you say so we have to shut the door 

DK12 Hey John. It’s impossible for me to hear what you’re saying. Couldn’t you please close the 

door? 

DK13 John. Close the door, damn it. I can’t hear anything 

 



I.29 

NØDVENDIGHED 
 

7a  Dør-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en el trabajo. Usted está en el lugar de trabajo discutiendo una 

cosa sobre el trabajo con su compañero inglés. Están al lado de una puerta abierta, pero 

hace mucho ruido afuera por lo cual no puede concentrarse ni oír lo que dice su 

compañero inglés. Usted está al lado opuesto de la puerta, y su compañero inglés está muy 

cerca de la puerta. Ya le ha pedido dos veces que la cierre, pero todavía no lo ha hecho. 

No puede oír a su compañero inglés por lo cual es necesario que cierre la puerta. Por eso 

le dice en inglés: 

ES1 Please. The communication is impossible there are too much noise outside. Could you 

please go close the door and then we will continue? 

ES2 Excuse me, John. Can you close the door? I can’t hear you 

ES3 John, please. Close the door 

ES4 Please. Door close it, please 

ES5 Sorry. Can you please close the door now 

ES6 Sorry. Could you please first listen to me a little bit and close the door? It’s very noisy 

outside 

ES7 John, please. Could you close the door cause outside is very noisy and I can’t hear you. 

Please. Close it 

ES8 Please. Close the door. For the last time 

ES9 Excuse me, John. I like you to close the door. The noise is quite hard 

ES10 John. Close the door 

ES11 John, please. Close the door 

ES12 John, please. Close the door because I cannot hear you 

ES13 N/A 

 



I.30 

NØDVENDIGHED 
 
7b  Vand-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at vi er hos lægen. Du er i udlandet og er taget til lægen fordi du er blevet syg. 

Du sidder nu inde på lægens kontor og har det meget skidt. Du har allerede bedt om et 

glas vand to gange, men lægen har endnu ikke reageret. Nu har du det virkeligt dårligt, og 

du kan mærke at du besvimer hvis ikke du får noget vand. Derfor siger du på engelsk: 

DK1 Doctor. I’m coming here for you my health is not very bad. I need some water now, or I 

will collapse 

DK2 I’m very very crank. Can you give me a glass of water? 

DK3 I’m not very well. Please. Give me some water 

DK4 Please. I’m very sick and I think I’m gonna faint. Could you bring me a glass of water? 

DK5 Please. Give me some water or I’ll pass out on your floor here, and then you’ll have a 

more serious situation than you have now 

DK6 Would you please pass me a glass of water? I will faint if I don’t get something to drink 

DK7 Could you give me some water? I’m very sick and I’m maybe I collapse. 

DK8 Please. Pass me a glass of water. I feel really bad. 

DK9 Please. Can I get some water? Because I’m very sick now. I think I be dizzy. 

DK10 I really need a glass of water 

DK11 I need to have some water now because otherwise I will drop down the chair. 

DK12 Sorry. I really need a drink now. I feel really sick 

DK13 Excuse me. But I’m feeling real bad now. I really need a glass of water 

 



I.31 

NØDVENDIGHED 
 

7b  Vand-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en consultorio del médico. Usted está en el extranjero, y ha ido al 

médico porque ha caído enfermo. Ahora está en el consultorio del médico, y se siente muy 

mal. Ya le ha pedido un vaso de agua al médico dos veces, pero todavía no ha 

reaccionado. Ahora se siente muy muy mal, y va a desmayarse si no tiene un vaso de agua, 

así que le dice al médico en inglés: 

ES1 Please. I need some water I’m very ill 

ES2 Excuse me, doctor. Can you give me a glass of drink of water? I feel sick 

ES3 Doctor. Is necessary for me the water because I… 

ES4 N/A 

ES5 I feel very ill. Please. Can you pass me a glass of water? 

ES6 Sorry, doctor. I will fall down if you will not bring me a glass of water 

ES7 Doctor. I’m very very sad. Could you bring me a glass of water, please? 

ES8 Please. I need a cup of water or I will dead 

ES9 Sorry. Could you help me with water? I’m not feel good 

ES10 Please. The water 

ES11 I need water, please 

ES12 Please. Give me some water. Because if not I’m going to die 

ES13 Please. I’m very bad. I need the water 

 



I.32 

UNØDVENDIGHED 
 
8a  Lygtepæl-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at vi går på gaden. Du er ude at gå en tur sammen med din engelsktalende ven, 

John. Han er meget optaget af at fortælle dig en historie og har ikke lagt mærke til den 

lygtepæl der er lige foran ham. Du er bange for at han skal gå ind i lygtepælen og vil derfor 

advare ham, så du siger på engelsk: 

DK1 John. We are talking and talking. But please. Take care. Please. Look at the car and the 

lights and be sure there will be no damage 

DK2 Can you see this lygtepæl? 

DK3 Please. Take care 

DK4 Watch out! 

DK5 John. Mind the lightcolumn. 

DK6 Hey. Watch out! 

DK7 N/A 

DK8 N/A 

DK9 Watch the pind   

DK10 Be careful. There’s a lygtepæl. 

DK11 Take care 

DK12 John. Watch out. There’s a pole in front of you 

DK13 Look out! 

 



I.33 

UNØDVENDIGHED 
 

8a  Lygtepæl-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos en la calle. Usted anda por la calle con su amigo inglés, John. Él le 

está mirando contándole una historia, y no nota que hay una farola en el camino delante 

de él. Teme que vaya a chocar con la farola, y quiere advertirle así que le dice en inglés: 

ES1 Be careful 

ES2 John. Alert!  

ES3 John. Danger! Or warning!  

ES4 Look! 

ES5 Oh. Be careful, John 

ES6 Watch out, John. There’s a hole in front of you. Stop, please 

ES7 Please. Take care. Stop! 

ES8 Take care, John. 

ES9 Be careful! 

ES10 John. Caution! 

ES11 John, please. Take care 

ES12 John. Take care of the light 

ES13 John!  
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UNØDVENDIGHED 
 
8b  Fortov-scenariet – dansk  

Scenarie Forestil dig at du går på gaden i England. Du er i England og ude at gå en tur da du ser et 

stort hul i fortovet. Der kommer en ældre engelsk mand gående imod dig. Du bemærker 

at han ikke går særlig godt, og du er bange for at han vil falde i hullet. Du vil gerne advare 

ham så da du passerer ham, siger du derfor på engelsk: 

DK1 Oh lady, please. Look at the street. You can see a very big hole in the street in front of 

you? Please. Take care, take care. I don’t think you are aware of that 

DK2 Can you see this hole it’s very big? You can go around? 

DK3 Please. Take care. Because there is some walking on the… 

DK4 Please. Watch out. There’s a hole in the fortov 

DK5 Sir. Mind the hole in the pedestrian street 

DK6 Please. Know there is a hole in the ground 

DK7 Please. stop stop stop! There’s a hole in the street 

DK8 N/A 

DK9 Watch the hole, please 

DK10 Hello. Be careful for the big hole in the middle of the brick 

DK11 Please. Take care. There’s a hole in the road 

DK12 Sir, please. Take care. There’s a hole in the pavement here 

DK13 N/A 
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UNØDVENDIGHED 
 
8b  Fortov-scenariet – spansk 

Scenarie Imagínese que estamos andando por la calle en Inglaterra. Usted está en Inglaterra, y 

caminando por la calle nota que hay un hoyo en la acera. Un poco más adelante viene un 

anciano inglés en dirección hacia usted. El anciano no anda muy bien. Teme que el 

anciano inglés caiga en el hoyo. Le quiere advertir sobre el hoyo, así que al cruzarle le dice 

en inglés: 

ES1 Sorry, please. Be careful of that hole in the path 

ES2 Excuse me, grandpa. In the road there are a hole 

ES3 Stop. Is danger for you this hole in the street 

ES4 Excuse me. Hole! 

ES5 Be careful, sir. There’s a hole. You can damage 

ES6 N/A 

ES7 Oh, sorry. Take care. Cause there’s a hole behind you. Take care 

ES8 Mr. Take care with the hole in front of you 

ES9 Sir. Be careful with the hole in the floor 

ES10 Caution! 

ES11 Please. Take care 

ES12 Sorry, sir. Take care of this hole on the floor. You can get damaged 

ES13 Sorry. Stop!  
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