Kreativ tegnsætning
Kreativ tegnsætning bruges bl.a. til at udtrykke følelser, stemninger, holdninger, humor,
ironi osv. og svarer ofte til det kropssprog vi bruger i en mundtlig samtale. Kreativ
tegnsætning omfatter fx smileyer og alternativ brug af spørgsmålstegn og udråbstegn og
sætter et andet præg på en tekst end den 'almindelige' tegnsætning.

Store bogstaver
Du kan bruge store bogstaver til at fremhæve ord, orddele eller længere passager:
Det var en FANTASTISK tur.
Husk at halvdelen af selskabet er KØDspisere.
Pas på: Store bogstaver opfattes af mange som om man råber.

Smileyer
Du kan bl.a. bruge smileyer til at udtrykke hvad du synes om noget og til at nuancere dine
udsagn:
Han gik igen :) (Dvs. jeg er glad for at han gik igen).
Jeg synes du er åndssvag ;-) (Dvs. jeg mener det ikke så slemt som det måske kan lyde).
Der er utrolig mange varianter af smileyer – her har vi bare brugt to af de mest almindelige.
Bemærk: Smileyer fungerer bedst i uformelle tekster.

Spørgsmålstegn og udråbstegn
I den kreative tegnsætning kan to eller flere udråbstegn i træk fx bruges til at udtrykke at du er
overrasket eller undrer dig, og det kan også bruges til at gøre et spørgsmål ekstra insisterende
eller til at udtrykke skuffelse:
Han sagde nej!!!
Så du kommer ikke selvom du havde lovet det???

Tøveprikker
Du kan bruge tøveprikker (dvs. to, tre eller flere punktummer i træk) for at antyde at noget er
uafsluttet, eller at du fx tøver med noget. Hvis det der mangler, består af hele ord, bruger man
mellemrum foran tøveprikkerne:
Jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre … (Dvs. jeg har ikke truffet en beslutning).
Jeg kører gennem byen nu … (og jeg ved ikke helt hvor jeg skal køre hen, måske vil du have
mig på besøg?).

Hvis det der mangler, kun er en del af et ord, bruger man ikke mellemrum:
Hvad f… tænker du på?

Punktum
Normalt skal du sætte punktum når en sætning slutter, men du kan også bruge punktum til at
fremhæve en uselvstændig sætning eller en del af en sætning:
Han kom. Tre kvarter for sent.
Han dømte straffe til hjemmeholdet. Som havde givet ham en Ferrari til jul.

HVIS DU VIL VIDE MERE
– Hent ”Sproghjælp” som app i App Store og på Google Play
– Find links og læs mere på sproget.dk

