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Valgfri: Øvelse 1 eller 2 
 
Disse øvelser skærper din bevidsthed om sprogets 
indvirkning på smagens betydninger 
 

Øvelse 1: Smag og diskurs i teorien (15 
minutter) 
 
Foretag en diskursanalyse af uddraget fra Camilla Plums Ælle Bælle Frikadelle (2005). Fokuser 
særligt på tekstens ækvivalenskæder, som knyttes til nodalpunkterne mad, smag og sundhed. 
Prøv efterfølgende at skabe en antagonistisk diskurs til Camilla Plums diskurs om samme emne.  
 

Øvelse 2: Smag og diskurs i teorien (15 minutter) 
 
Rekvisitter: F.eks. et stykke frisk frugt eller grønt  
Fremskriv to antagonistiske diskurser om smagen af din frugt/grøntsag. Dine to diskurser skal 
blot skrives frem som to rækker af modsatrettede ækvivalenskæder. Husk på, at din diskurs er 
måden, som du italesætter et emne på; i dette tilfælde smagen af din frugt/grøntsag. Din diskurs 
viser derfor din holdning til nodalpunktet. 
 
Diskursanalytiske begreber (hentet fra Diskursanalyse i dansk, Systime 2014) 
 

• Nodalpunkt: Tekstens nøglebegreb og omdrejningspunkt, der etableres en diskurs 
omkring. 

• Ækvivalenskæde: En kæde af ord, som italesætter nodalpunktet på en bestemt måde. 

• Flydende betegner: Indholdstomme plusord, som får deres betydning gennem diskursen, 
og som flere diskurser kan kæmpe om at udfylde. Det kunne være ord som 
”acceptabelt”, ”normalt” osv. 

• Konnotationer: Medbetydninger. 

• Antagonistiske diskurser: Kæmpende diskurser, der repræsenterer modsatrettede 
holdninger. 

• Hegemonisk diskurs: Den herskende diskurs. 

• Dialektisk forhold: Gensidig påvirkning 

• Faircloughs tredimensionelle model: 
o Tekstens egen dimension: Teksten, der skal analyseres. 
o Den diskursive praksis: Teksten set i forhold til tekstproduktion og modtagelse. 
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o Den sociale praksis: Teksten sættes i relation til det omgivende samfund. 
 

• Antagonismepar: Modsætningspar inden for et diskursivt felt: 
o Oppe-nede: Modsætning mellem oppe og nede i samfundshierarkiet. Begge 

positioner kan italesættes positivt. 
o Ude-inde: En modsætning mellem at være inkluderet og ekskluderet. 
o Før-efter: Tidslig modsætning, hvor begge poler kan italesættes som positive eller 

negative. 
o Højre-venstre: Politisk og historisk modsætning mellem liberalisme og socialisme. 


