
De smiler, blinker kækt med det ene øje eller vender øjne mod himlen, når 

vi åbner mails, sms’er eller er på Facebook og Instagram. Emojis er ikke til at 

komme uden om:-) Små ikoner, der giver highfives, går med mundbind eller 

tørklæder. – Det lyder som pynt, men handler om store ting som identitet 

og minoriteter. For emojis er for alle, og deres fravær er lige så iøjnefaldende 

som en blinkende smiley. Faktisk er de så normale, at det kan ødelægge 

den gode stemning, hvis ikke de er der, og vi bare må nøjes med bogstaver 

og ord. Men hvorfor er vi så glade for de små gule ansigter i vores skrift-

lige kommunikation? Og hvorfor elsker vi bare hjerter? Det kan december 

måneds Tænkepause om netop emojis af Tina Thode Hougaard, smilende 

sprogforsker og ekspert i sociale medier ved Institut for Kommunikation og 

Kultur, Aarhus Universitet, formidle næsten helt uden emojis.

 

”Siden vi begyndte at chatte i slutningen af 1990’erne, har 
onlinesproget fascineret mig. Dengang forsøgte vi at få krops- 
sproget med ved at skrive forkortelser som *S* eller *G*, der 
betød ’smiler’ eller ’griner’. Nu er de afløst af emojis.” 

”De sociale medier påvirker vores sprog, så vi udvikler media- 
lekter, dvs. mediespecifikt sprogbrug. Når vi interagerer på 
skrift, har vi en bunke ressourcer såsom hashtags, emojis, gifs 
og memes. Med dem bliver vores kommunikation appel- 
lerende og handlekraftig på nye måder. ”
– Tina Thode Hougaard

TINA THODE HOUGAARD

Lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Hendes 

forskningsområde er sprog, interaktion og retorik i sociale medier. Hun har 

blandt andet undersøgt, hvordan vi kommunikerer om sygdom og død på 

Facebook, men også hvilken rolle et hashtag som #DetKuHaVæretMig spiller 

i online fora.
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