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SPROGS STATUS I FREMTIDSPERSPEKTIV 

Tore Kristiansen og Anne Holmen 

Et longitudinalt projekt 

Arven fra Jens Normann Jørgensen 

Dette er det fjerde bind i en serie der er kommet med et nyt bind hvert tiende år siden 

1991 (se indholdsfortegnelserne i de tre foregående bind som bilag til denne indledning): 

Jørgensen, Jens Normann (red.) 1991: Det danske sprogs status år 2001 – er dansk et truet sprog?  

Københavnerstudier i tosprogethed 14. 

Holmen, Anne & Jens Normann Jørgensen (red.) 2000: Sprogs status i Danmark år 2011. 

Københavnerstudier i tosprogethed 32. 

Jørgensen, Jens Normann & Anne Holmen (red.) 2010: Sprogs status i Danmark 2021. 

Københavnerstudier i tosprogethed 58. 

Som det fremgår, var det Jens Normann Jørgensen der var initiativtager til, og senere ho-

vedkraft i videreførelsen af, det longitudinale projekt som med jævne mellemrum siden 

1991 har gjort nedslag i danske sprogforskeres syn på hvordan sprogsituationen vil udvikle 

sig ti år frem i tid. Siden forrige nedslag er Jens gået bort – alt for tidligt, kun 62 år gammel, i 

2013 – ellers ville han med sikkerhed have inviteret os her i år til igen at stikke fingeren i 

jorden og skue fremad mod 2031. Når vi med dette bind viderefører projektet ’sprogs sta-

tus i fremtidsperspektiv’, er det for at fastholde et vigtigt aspekt af den rige sprogvidenska-

belige arv Jens efterlod sig: viljen til at gøre en forskel til det bedre. 

Det var godt fundet på at bede kollegaerne om at se ti år frem i tiden. Når vi redegør 

for hvordan sprogsituationen har været og er, er det nemt at begrænse sig til at beskrive 

uden at vurdere. Det er straks sværere at spå om fremtiden uden at vurdere om ændringer 

er til det bedre eller værre. I 1991 gjorde Jens vurderingsperspektivet eksplicit ved at spør-

ge ”– er dansk et truet sprog?”. I invitationen til at bidrage spurgte han: ”Har vi brug for en 

dansk sprogpolitik?”. 

Nu findes der jo altid sprogpolitik i kraft af den måde sprogbrug og sprogbrugere 

(sprogning og sprogere i Jens’ terminologi) bliver behandlet på i samfundet, så det påtræn-

gende spørgsmål var og er om vi er bevidste (nok) om at det forholder sig sådan, og om vi 

ikke som sprogsamfund ville være tjent med at diskutere og formulere retningslinjer for en 

bedre behandling af sprogerne og deres sprog. Det er i den sammenhæng at arven fra Jens 

og projektet ’sprogs status i fremtidsperspektiv’ får sin helt særlige betydning og værdi. 

Fra ’dansk sprog’ til ’sprog i Rigsfællesskabet’ 

Når man ser på hvordan titlerne i serien ’sprogs status’ er blevet ændret over årene, synes 

det at antyde en udvidelse af fokus: fra dansk sprog – til sprog i Danmark – og nu til sprog i 

Rigsfællesskabet. Titelændringerne har utvivlsomt en betydelig signalværdi med hensyn til 

hvordan den ’dansk-relaterede’ sprogsituation (skal) opfattes, men de betyder på ingen 

måde at situationens kompleksitet ikke fra start af har været gennemgående til stede i se-

rien (se indholdsfortegnelserne til de foregående bind i appendikset) – om end i visse hen-

seende blot som presserende erkendelse af at der er ’nok at tage fat i’ og rigeligt med 

mangler. Jens begyndte forordet i seriens første bind med at beklage at behandlingen af 
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emnet ’truet sprog’ manglede bidrag fra Grønland og Færøerne, samt fra ”repræsentanter 

for mindretalssprogene i Danmark, [herunder] tegnsprogsbrugerne [der] har en århund-

redlang undertrykkelse at berette om”. Det sidste er også en mangel i dette bind, men der 

er bidrag fra Grønland og Færøerne, leveret af repræsentanter med hhv. grønlandsk og 

færøsk som førstesprog. Mangler til trods, bidragene i bindet giver som helhed betragtet 

en ret bred dækning af Rigsfællesskabets mange sprogområder, i forskellig grad krydret 

med vurderinger og spådomme om fremtiden. 

 

At spå om fremtiden 

Nu er det som bekendt svært at spå om fremtiden, især den menneskeskabte, for det er 

ikke naturlove der driver historiens gang. Hvor nemt sprogforandring erfares og erkendes 

som menneskeskabt, afhænger af den samfundsmæssige kontekst man gør sig sine erfa-

ringer om sprog og sprogbrug i. I indledningen til sin artikel i dette bind peger Jacobsen på 

at befolkningerne på Færøerne og i Island deles om en vigtig historisk erfaring: Det kollaps 

som sprogforskerne omkring år 1800 (Svabo, Rask) forudså for færøsk og islandsk under 

indflydelsen fra dansk, skete ikke – fordi ”[...] der i løbet af 1800-tallet opstod en bevægelse, 

som ændrede historiens gang, en bevægelse, som påskønnede og dyrkede nationale 

sproglige og kulturelle værdier”. Det er værdiassociationerne – skabt og afledt af sprog- og 

kulturpolitik – der afgør sprogs skæbne. Den erfaring har generel gyldighed, og derfor er vi 

ikke mere sikret end vores kollegaer fra dengang mod at tage fejl når vi vil forudse hvad 

der vil ske med sproget. Vi er som dem henvist til at bygge vores prognoser på de tenden-

ser vi ser i tiden. Men erfaringen er også, og vigtigst, at udviklingen kan påvirkes. 

 

Gamle og nye emneområder 

Bidragene til bindet grupperes efter hvorvidt de, i forhold til de tidligere tre bind, knytter an 

til projektets ’klassiske’ emneområder eller inddrager nye sådanne. 
 

(1) Fire artikler behandler emneområder der ikke tidligere har været behandlet i ’sprogs 

status’-serien. Ud over bidragene fra Færøerne (Jacobsen) og Grønland (Kleemann-

Andersen) er der to artikler om mediesprog (Thøgersen; Madsen & Stæhr). 

 

(2) Tre artikler ser på mødet mellem dansk og minoritetssprogene i dagens danske sam-

fund – med fokus på forskellige former for ideologisk magt der indgår i dette møde som 

det finder sted i retslig sammenhæng (Karrebæk & Kirilova), i skolesammenhæng 

(Kristjánsdóttir), og i vennegrupper (Møller) – og bidrager dermed til at fastholde og videre-

udvikle en af de veletablerede problemstillinger i ’sprogs status’-serien: 
 

(1991) – Gimbel: Magtsproget dansk 

(2001) – Holmen & Jørgensen: Har vi en dansk sprogpolitik? Om holdninger til sproglig mangfoldighed i Danmark 

 – Kristjánsdóttir: Kan dansk være et dræbersprog? 

(2011) – Holmen & Jørgensen: Skærpede holdninger til sproglig mangfoldighed i Danmark 

 

(3) To artikler har fokus på dansk i konkurrence/samspil med engelsk (Mortensen & Haber-

land; Gregersen, Holmen & Larsen) – og dermed fastholdes og videreudvikles en anden 

veletableret sprogpolitisk diskussion i ’sprogs status’-serien: 
 

(1991) – Brink: Nordens folkesprog i fare? 

 – Haberland, Henriksen, Phillipson & Skutnabb-Kangas: Tak for mad! Om sprogæderi med dansk som livret 

(2001) – Brink: Engelsk i dansk. Udvikling, status, normering 

 – Haberland: Kan dansk overleve som kultursprog? 

 – Phillipson: English, or no to English in Scandinavia? 

 – Phillipson: En sprogpolitik for Danmark 
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(2011) – Phillipson: Danish language policy: Nothing world-class here 

 – Haberland: Noget om, hvem der ejer det danske sprog, og hvem der truer det – og om domæne- 

          begrebets storhed og fald 

 – Preisler: Engelsk og dansk: Funktioner og status – nu og i nærmeste fremtid 

 

(4) Tre bidrag diskuterer begreber af central vigtighed for ’begribelsen’ af variationen i mo-

derne dansk: ’sted’ (Quist), ’distinkt/reduceret udtale’ (Pharao), ’rigsdansk og dialekterne’ 

(Kristiansen & Maegaard) – og lægger sig dermed i forlængelse af en tredje sprogpolitisk 

diskussion der har været fast på ’sprogs status’-projektets dagsorden: 
 

(1991) – Kristiansen: Vi har brug for et sprogpolitisk paradigmeskifte 

 – Hansen: Sprogpolitik 

 – Søndergaard: Er rigsdansk et magtsprog? 

(2001) – Hansen: Normering og sprognævn 

 – Kristiansen: Normering og holdninger 

(2011) – Kristiansen: Den herskende sprogideologis almægtighed – om (ikke) at gribe chansen når den byder sig 

 

De følgende kortfattede omtaler af hvert af de i alt 12 bidrag har fokus på hvordan forfat-

terne beskriver og vurderer udviklingen (fra fortid over nutid til fremtid) på det sprog-

område de behandler. 

 

Sprog på Færøerne og i Grønland 

 

På Færøerne og i Grønland ved befolkningerne af erfaring, historisk og aktuelt, at det er 

magtrelationer der afgør hvordan sprogbrug og sprogbrugere bliver behandlet i samfun-

det. I kraft af det danske sprogs tilstedeværelse og rolle i deres samfund ved færinger og 

grønlændere god besked om at ’sprogs status’ drejer sig om sprogpolitik. 

 På Færøerne er der næppe nogen der ikke er bekendt med den puristiske tendens i 

sprogpolitikken (rettet i første række mod danismer og nedertyske affikser indkommet via 

dansk) der udvikledes på øerne (ligesom på Island, og i øvrigt også i den nynorske mål-

bevægelse) som led i den 1800-talsbevægelse der ”påskønnede og dyrkede nationale 

sproglige og kulturelle værdier”. 

 I Grønland har der i de senere år været en omfattende offentlig debat i forbindelse 

med at det nyetablerede Selvstyre vedtog en sproglov i 2009 som gjorde grønlandsk til 

officielt sprog, uden at dansk er nævnt. Dette indebar en ændring fra loven om det forud-

gående Hjemmestyre (fra 1978), hvor der stod at grønlandsk er hovedsproget, men at der 

skulle undervises grundigt i dansk, og at begge sprog kunne bruges i offentlige forhold. 

 

Jógvan í Lon Jacobsen: Færøsk i et fremtidsperspektiv 

Som baggrund for forsigtige prognoser for færøsk i fremtiden, giver Jacobsen en oversigt 

over hvad den nutidige sprogforskning ser ske på Færøerne, dels mht. sprogbrug, dels 

mht. sprogholdninger. 

 Med hensyn til styrkeforholdet mellem den centralfærøske varietet (med hovedbasis 

i Tórshavn) og andre dialekter tyder resultaterne for en række lingvistiske variabler på be-

vægelse fra dialekt til centralfærøsk, med de unge som spydspids i bevægelsen. Jacobsen 

ser det som sandsynligt at denne udvikling vil fortsætte, men minder om muligheden for 

en modreaktion i befolkningen (se ovenfor om den færøske erfaring i sektionen om ’at spå 

om fremtiden’). Udviklingen i retning af centralfærøsk finder nogen men ikke entydig støtte 

i resultaterne fra de holdningsundersøgelser der er foretaget på Færøerne. 

 Hvad den traditionelt stærke purisme angår, vurderer Jacobsen at opbakningen er 

aftagende blandt sprogforskere idet ordbøger og grammatikker i dag er mere åbne end 
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tidligere for importeret sprogstof. – På den anden side viser han til en holdningsundersø-

gelse der fandt at de unge er generelt positive over for purismen i forhold til danske låne-

ord. Ligeledes kan han rapportere at der i de senere årtier er blevet arbejdet energisk med 

at lave og udgive ordlister til flere og flere fagområder, og at der bag disse udgivelser ofte 

står privatpersoner som er engageret i udviklingen af det færøske sprog i almindelighed, og 

som gerne ser den traditionelle puristiske bevågenhed fastholdt. Jacobsen vurderer at den 

stigende, brede interesse for sådant terminologiarbejde skal ses mod baggrund af den 

tiltagende globalisering. Globaliseringen gør at purisme-problematikken i dag også gælder i 

forhold til indflydelsen fra engelsk. Heller ikke i så henseende viser de foretagne holdnings-

undersøgelser noget entydigt mønster. 

 

Camilla Kleemann-Andersen: Den evigt nærværende koloniale fortid 

Kleemann-Andersens artikel behandler sprogdebatten i Grønland i tiden før, under og efter 

vedtagelsen af sprogloven fra 2009 (og bygger på hendes prisbelønnede specialeafhand-

ling Plastic Flowers and Tongue-less Greenlanders – Feelings in the Language Debate in 

2009-2019, Grønlands Universitet 2020). Debatten har drejet sig om hvordan forholdet 

mellem grønlandsk og dansk bør være i skole og offentlig forvaltning, og om hvordan ud-

viklingen i forholdet kan styres politisk i kraft af love og regler. Hvordan skal rettigheder og 

pligter fordeles? Med basis i Sara Ahmeds teori om følelsers kulturelle og politiske rolle i 

postkoloniale samfund viser og pointerer Kleemann-Andersen hvor følelsesmæssigt (iden-

titetsmæssigt) sensitivt dette spørgsmål er i en befolkning hvor mange grønlændere bare 

taler grønlandsk, en del grønlændere bare taler dansk, og danskerne bare taler dansk – og 

hvor denne sprogsituation har lange rødder i historiske relationer af dominans og under-

kastelse på alle samfundsområder. 

 Kleemann-Andersens analyse og diskussion indeholder ikke rigtig nogen prognose. 

Artiklens overskrift – ”den evigt nærværende koloniale fortid” – læses nok bedst som en 

beskrivende karakteristik af nutidens debat. Men i dette binds sammenhæng ligger det jo 

lige for at læse overskriften som et udsagn om at den fremtidige sprogsituation i Grønland 

for evigt vil være præget af den koloniale fortid – uanset hvordan den udvikler sig med 

hensyn til sproglige rettigheder og pligter for de forskellige grupper i befolkningen. Og så-

dan må det jo nødvendigvis være (også på Færøerne og i Norge vil den koloniale fortid væ-

re ’evigt nærværende’, på godt og på ondt) – men dermed er ikke sagt at sprogsituationen 

ikke kan udvikles til noget de fleste (i alle befolkningsgrupper) kan opleve som mindre pro-

blematisk (og bedre) end den fortidige og nutidige situation. Det bliver spændende at se 

hvad der skrives om sprogs status i Grønland når fremtidsperspektivet om ti år er 2041. 

 

Sprog i medierne 

 

Når man tænker på den uomtvisteligt afgørende betydning de æterbårne lydmedier (radio 

og fjernsyn) har haft – og har – for folks erfaringer med hvordan forskellige sprogbrug 

værdsættes i sprogsamfundet, må det siges at være på tide at ’medierne’ kommer med 

som nyt (ikke tidligere behandlet) emne i ’sprogs status’-serien. Det er på tide ikke i mindst 

fordi vi i nogen tid allerede har levet i en overgangstid mellem et medieunivers af i går og 

et medieunivers af i morgen. Begge artiklerne her i medie-sektionen ser nærmere på det 

vadested de står midt i, med hovedvægten på hvert sit ben, hhv. fortidens DR og fremti-

dens ’sociale medier’. Det er interessant at begge artikler ender med at se på overgangen 

som en evolution snarere end en revolution, i den forstand at meget af den ideologi der er 

i spil (i form af sprognormer) føres med over fra medieuniverset af i går til medieuniverset 

af i morgen. 
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Jacob Thøgersen: ”At bevare” og ”at udvikle” det danske sprog: DR’s sprogpolitiske forplig-

telser og afrapporteringer af sprogpolitisk arbejde. 

På baggrund af sin mangeårige beskæftigelse med sproget i DR, siger Thøgersen at han i 

sin artikel ”vil se fremad ved at se tilbage” – med fokus på hvordan Kulturministeriet har 

pålagt DR en rolle som sprogpolitisk aktør ved brug af såkaldte public service-kontrakter. 

 Artiklen belyser dels hvordan rollen som sprogpolitisk aktør udstikkes i public ser-

vice-kontrakterne, dels hvordan DR selv argumenterer for deres opfyldelse af rollen. Der-

med tegnes et billede af ”hvad der i det kulturpolitiske centrum som Kulturministeriet og 

DR repræsenterer, opfattes som sprogpolitisk værdifuldt arbejde”. Thøgersen konkluderer 

at ”[b]illedet er et hvor sprogpolitisk arbejde i meget høj grad sidestilles med korrekthed og 

(konservative) kvalitetskriterier, og sammenhængen mellem public service-medier og 

dansksproget indhold er så tæt at de to ting næsten opfattes som synonyme. Når man fra 

politisk side opstiller mål for sprogpolitisk arbejde, handler det om andelen af danskprodu-

cerede (= -sprogede) programmer, og når man fra DR’s side afrapporterer sit sprogpolitiske 

arbejde, fremhæves især systemer for korrekthed og korrektur og ’stemme- og taletræ-

ning’”. Dette er den arv Thøgersen finder ved at se tilbage på hvilken sprogpolitisk rolle DR 

har spillet i sin ”sidste tid som sand medieoligark”, og på hvilken forståelse af medieinstitu-

tioners rolle i forhandling af sprogs status som gives videre til det nye medielandskab. 

 Når han ser fremad, ser Thøgersen en diversificering af mediemarkedet. I stedet for 

flow-tv og -radio på en håndfuld kanaler, vil vi se ”100-vis af tematisk kuraterede kanaler/ 

anbefalelsesalgoritmer af typen: ’hvis du kunne lide dette program, vil du sikkert også sy-

nes om…’.” Men selv om de æterbårne mediers tid er ved at være forbi, har de etableret 

idealer og normer som kommer til at trække spor også efter at public service-medierne 

som koncerner er forsvundet. Thøgersen viser til forskningsbaseret evidens for at privat-

producerede videoer (som på You Tube) trækker på genrer og sproglig stil som kan gen-

kendes fra tv i public service-alderen. I så henseende er de at betragte som evolutioner af 

monopolmedierne, ikke som revolutioner. Han vurderer at den kulturpolitiske linje som 

afspejles i public service-kontrakterne ”har for bred politisk appel til at den forsvinder bare 

fordi de store medieoligarker mister terræn”. 

 

Lian Malai Madsen og Andreas Candefors Stæhr: Sociale medier – standardsvækkelse og 

sproglig liberalisering? 

At ’medierne’ ikke tidligere har været behandlet i ’sprogs status’-serien i betydningen ’socia-

le medier’, kan ikke på samme måde som mht. DR være egnet til forbavselse, for som Mad-

sen & Stæhr indleder med at sige, så sker den omfattende og hurtige vækst i brugen af 

sociale medier i tiden efter 2010. 

 Indledningsvis tegner de et billede af hvordan dominerende ”mediepessimistiske 

diskurser” i samfundet forstår denne eksplosive udvikling som ”standardsvækkelse og 

sproglig liberalisering” af stærkt bekymrende art. Heroverfor stiller Madsen & Stæhr den 

socialkonstruktivistisk baserede sprog- og medieforskning der betragter mennesket som 

bevidst selvreflekterende agent og lægger vægten på hvordan de sociale medier åbner for 

kreativ sprogbrug og personlig udfoldelse i nye former for sproglig interaktion. Men samti-

dig understreger de at også internettet og dets mange muligheder for social interaktion 

skal ses som sociale rum der er ”normativt regulerede på samme måde som andre sociale 

kontekster, hvilket indebærer en ’kultivering’ af både social opførsel og sproglig diversitet”. 

Positionen underbygges med forskningsdata der belyser hvordan digital medieret interak-

tion indgår på mange forskellige måder i menneskers hverdag. Digitalt medieret interakti-

on er blevet en integreret del af hverdagssproget; online og offline kontekster smelter i 



6 

 

stigende grad sammen, og skellene mellem professionel og uformel kommunikation er 

blevet mindre skarpe. 

 Madsen & Stæhr tænker sig at denne udvikling muligvis kan medføre at standard-

normen kommer til at spille en mindre dominerende rolle i nogle kommunikationssam-

menhænge hvor den tidligere har været taget for givet, og at en vis standardsvækkelse og 

sproglig liberalisering i den forstand ikke er usandsynlig. Men hvad undervisningssystemet 

angår, finder de ikke noget der tyder på at digitalt medieret sprogbrug påvirker standard-

normens status. Derfor tror de at værdiassociationerne mellem beherskelse af standardor-

tografi, intelligens, seriøsitet og akademisk kompetence vil fortsætte med at have relevans 

og blive udnyttet i kommunikationssituationer hvor det bliver opfattet som væsentligt. 

 

Mødet mellem dansk og minoritetssprogene 

 

Hvornår og hvordan opleves beherskelse og efterlevelse af sproglige normkrav som væ-

sentligt? Den problemstilling sættes i relief i de følgende tre artikler, som analyserer de 

sprogbrugsnormer der gøres gældende eller kommer i spil når dansk og minoritetssproge-

ne mødes inden for tre så vidt forskellige kontekstuelle rammer som retssalen, undervis-

ningssystemet, vennekredsen. Artiklerne er fælles om at problematisere, dels kravet eller 

forventningen om etsprogethed (i modsætning til en accept af flersprogethed), dels den 

underliggende ideologiske forståelse af samhørighed mellem territorie, mennesker og 

sprog (den etno-lingvistiske eller etno-nationale antagelse). 

 

Martha Sif Karrebæk og Marta Kirilova: Retssproget er dansk: Sproglige ideologier i grund-

lovsforhør med tolk 

Karrebæk & Kirilova tager udgangspunkt i Jens Normann Jørgensens begreb om po-

lysprogning, som på sprogbrugsniveauet drejer sig om hybriditet (brug af træk fra sprog 

der anses for forskellige sprog eller varieteter), og som på sprognormsniveauet drejer sig 

om anerkendelsen af sproglig hybriditet. Det der skal anerkendes, er at trækkene er brugt 

med en hensigt om at kommunikere et bestemt budskab i den kontekst det bruges. Jør-

gensen var især optaget af unges kreative sproglige adfærd. Som Karrebæk & Kirilova på-

peger, kan der vanskeligt tænkes en mere diametral modsætning til unge menneskers 

sproglige leg end retssprogets institutionaliserede normer, men deres hensigt er alligevel 

at vise ”hvordan mange af Jørgensens pointer også er relevante i dette ekstremt regulerede 

og formelle regi”. 

 Det gør de ved at analysere fem udskrevne og oversatte uddrag af lydoptagelser fra 

retsmøder. Tilstede er den sigtede, en tolk, en anklager, en forsvarer og en dommer. De 

involverede sprog er, foruden dansk, arabisk (i tre af uddragene) og spansk (i to af uddra-

gene). Analyserne viser at retten følger det Jørgensen kaldte for dobbelt etsprogetheds-

normen. Deltagerne taler ét sprog hver. Tolken taler naturligvis to sprog, men forventnin-

gen er at de holdes klart adskilt, og tolkens praksis bidrager til at opretholde den dobbelte 

etsprogethedsnorm. En sigtets bidrag på andre sprog end tolkesproget anerkendes ikke. 

Retten er ikke indstillet på at flersprogede individer anvender deres samlede sproglige re-

pertoire i betydningsforhandling – polysprogning er generelt ikke en mulighed. 

 Afslutningsvis peger Karrebæk & Kirilova på at sproglig regulering kan have fordele 

for de retslige repræsentanter. Uden et sprogligt repertoire som retsrepræsentanterne 

mestrer, svækkes den retslige indsigt og sikkerhed. Deres betænkelighed retter sig mod 

den ideologiske forståelse af samhørighed mellem territorie, mennesker og sprog (den 

etno-nationale antagelse) der ligger til grund for rettens dobbelte etsprogethedsnorm. De 

finder det ”egentlig ret interessant” at der ikke sker væsentlige forandringer af denne for-
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ståelse på trods af samfundets ændringer (den høje grad af mobilitet m.m.) – og deri ligger 

vel (det kan i hvert fald læses som) et implicit udsagn om at ændringer i samfundets mate-

rielle basis ikke per automatik fører til ændringer i den ideologiske (herunder sprogpoliti-

ske) overbygning. Hverken ideologisk stabilitet eller ideologisk forandring kommer af sig 

selv. Eksplicit peger de på den manglende professionalisering af tolkeområdet som ”helt 

uforståelig i et retssamfund i 2021” og siger at ”det kunne vi ønske os blev ændret inden 

den næste udgivelse i denne serie”. 

 

Bergþóra Kristjánsdóttir: Sprogbæredygtighed i politisk spændetrøje 

Kristjánsdóttir opererer i sin artikel med en modstilling af ’sprogbæredygtighed’ over for 

‘dræbersprogethed’. Hun understreger at disse begreber ikke refererer til egenskaber ved 

sprog som sådan, men til det livspotentiale henholdsvis dræberpotentiale som udvikles i 

relationerne mellem sprog gennem bevidste sprogpolitiske handlinger. I artiklen analyse-

res denne problemstilling som den findes i mødet mellem dansk og minoritetssprogene i 

dansk skole og fremtræder i partiprogrammer, lovgivning om udvalgte undervisnings- og 

skoleforhold, curriculære tekster, politiske diskurser om undervisningspraksis og eksem-

pler på organisering af undervisning. 

 Tilgangen er ’kritisk diskurs’-analytisk, med øje ikke bare for hvad der står at læse, 

men også for ’hullerne’ (hvad der kunne have stået). En hovedpointe er at de sidste årtiers 

regeringsbærende politiske partier, Socialdemokratiet og Venstre, nok kan have idealer om 

frihed og lighed og flersprogethed i teorien, men at dansk skolepolitik i praksis har været 

og er indrettet på assimilation og etsprogethed. Den vurderende sammenligning der åbner 

for muligheder, sker ved at se mod Sverige: ”Diskursen om svensk uddannelsespolitik ar-

gumenterer ud fra forskningsbaseret faglighed, mens dansk uddannelsespolitik trækker på 

en integrationsdiskurs, forstået som assimilation”. 

 Kristjánsdóttir konkluderer at ”[e]tsproget og monokulturel demokratiforståelse ska-

ber daniseringsstrategier, civiliseringsstrategier om man vil, over for skolens tosprogede 

elever, der udmønter sig i diskriminerende skoletabermodeller”. Hun minder om at Jens 

Normann Jørgensen advarede mod en sådan udvikling allerede i 1985 og begræder at vi 

her 35 år senere kan konstatere at hans bange antagelse om sprog- og uddannelsespolitik-

ken har vist sig at holde stik. Kristjánsdóttir tror ikke på snarlig ændring i dansk politik på 

dette område, men afslutter alligevel med at pege på at der er inspiration at hente i svensk 

uddannelsespolitik, samt i FN’s forskellige dokumenter om menneskerettigheder og bære-

dygtig udvikling. 

 

Janus Spindler Møller: Etnolingvistisk cornering 

Også i Møllers bidrag indgår forestillingen om en tæt knyttet sammenhæng mellem et 

sprog og et folk (den etnolingvistiske antagelse) som ideologisk forklaringsramme for den 

interaktionelle praksis der analyseres og vurderes: etnolingvistisk cornering – dvs. interak-

tionelle situationer hvor nogen føler sig trængt op i en krog af en etnolingvistisk antagelse. 

Med Møllers ord: ”Cornering beskriver [...] metaforisk, hvordan en person kan placere en 

anden i et sprogligt hjørne, som personen i den pågældende kontekst ikke finder menings-

fuldt eller af andre grunde ikke ønsker at være i.” 

 I artiklens første del underbygges begrebets indhold og nødvendighed empirisk ved 

at inddrage eksempler fra den internationale litteratur som alle indeholder elementer af 

institutionel magt og viser hvordan institutionelt forankrede sprogideologier kommer kon-

kret til udtryk i interaktion. Artiklens anden del viser med eksempler fra samtaler mellem 

københavnske skoleelever hvordan etnolingvistisk cornering også findes som oplevelser 

blandt klassekammerater og i vennegrupper. Møllers hovedbudskab i tilknytning til ek-
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semplerne er at ”[de] viser, hvordan disse oplevelser er med til at forme deltagernes sprog-

ideologiske refleksioner og bliver sat i relation til andre omverdensforståelser. Med andre 

ord illustrerer [eksemplerne], at etnolingvistisk cornering potentielt har konsekvenser, der 

rækker langt ud over den enkelte samtale”. 

 I det perspektiv afslutter Møller med at eksemplificere og fremhæve at det ikke nød-

vendigvis skaber problemer eller ubehag hver gang sprog og etnisk identitet inddrages i 

interaktionelle situationer. Han anfører som artiklens afsluttende pointe at ”[b]egrebet 

etnolingvistisk cornering inviterer til at reflektere over, hvordan og på baggrund af hvilke 

antagelser man som menneske italesætter kompleksitet i sproglig og identitetsmæssig 

henseende med et blik for samtalepartnernes reaktioner – ikke til at holde op med at itale-

sætte det”. Men denne refleksion skulle gerne føre til færre negative oplevelser med etno-

lingvistisk cornering, for som Møller siger: ”Oplevelsen af at blive talt ud af et fællesskab 

har naturligvis konsekvenser for menneskers velbefindende i Danmark på den lange bane”, 

og han tilføjer: ”dette er hovedårsagen til, at jeg mener, at denne undersøgelse af etnoling-

vistisk cornering er relevant i en antologi, der omhandler Sprogs status i Rigsfællesskabet 

2031”. 

 

Mødet mellem dansk og engelsk 

 

Da Jens Normann i 1991 spurgte ”– er dansk et truet sprog?”, var det nok først og fremmest 

engelsk der var tænkt på som en mulig trussel (næppe af Jens, men af andre sprogforskere 

og sproginteresserede i den offentlige debat). Den første af de to artikler i denne sektion 

ser 30 år bagud i tid og forsøger at vurdere hvor rimeligt det var, og er, at opfatte engelsk 

som en trussel mod dansk. – Da Jens videre spurgte, ”Har vi brug for en dansk sprogpoli-

tik?”, var det ikke mindst med tanke på udviklingen i styrkeforholdet ’dansk–engelsk’ (dertil 

også udviklingen i styrkeforholdene ’rigsdansk–dansk som andetsprog’ og ’rigsdansk–

dialekterne’). Her i 2021 har Københavns Universitet vedtaget en sprogpolitik, og den drejer 

sig først og fremmest om styrkeforholdet ’dansk–engelsk’. Det er temaet i den anden arti-

kel.  

 

Janus Mortensen og Hartmut Haberland: Hvornår kommer ulven? 

Mortensen og Haberland tager udgangspunkt i at det var sprogforskere i krydsfeltet mel-

lem sprogvidenskab og sprogpolitik der omkring 1990 begyndte at advare mod ’domæne-

tab’. I første bind af denne serie (i 1991) var Haberland selv med til at varsko at ulven (læs: 

engelsk) kommer og ’æder dansk’. I dette bind har Mortensen og Haberland sat sig for at 

gøre status: Var og er der en ulv, hvor farlig var og er den egentlig, for hvem og for hvad? 

 Indledningsvis tegner forfatterne et billede af brugen af domænebegrebet i dansk 

offentlig debat, dels mht. omfanget (inklusive en kvantitativ oversigt over udviklingen i de 

store dagblade), dels mht. det altdominerende fokus på at engelsk truer dansk – hvilket 

fremhæves som problematisk fordi det skygger for det forhold at brugen af engelsk i Dan-

mark medfører at engelsk i langt højere grad fortrænger andre sprog end dansk. 

 Dernæst diskuterer forfatterne, med solid forankring i egen forskning, omfang og 

betydning af engelskbrugen på de danske universiteter, og især brugen af dansk vs. en-

gelsk som videnskabssprog. Her er det en central pointe at selv om internationalt oriente-

rede forskningsmiljøer gerne publicerer deres resultater på engelsk, så er videnskab i disse 

miljøer en dynamisk social praksis, kendetegnet ved sproglig og kulturel diversitet – ”de 

sproglige ressourcer som deltagerne kollektivt råder over, hvilket i en dansk kontekst ofte 

inkluderer dansk, bliver brugt på forskelig vis i den videnskabelige proces”. I øvrigt frem-

hæver forfatterne at den sproglige kompleksitet som kendetegner danske universiteter i 
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dag, kræver at der opereres med et bredt begreb om videnskabssprog som ikke bare dre-

jer sig om forskningen (videnskab som proces og produkt), men også omfatter den forsk-

ningsbaserede undervisning, administrationen, og den almene videnskabsformidling. 

 Der er ingen tvivl om at internationaliseringen af universiteterne har medført at 

engelsk i dag spiller en meget større rolle end for 30  år siden, men med basis i forsknings-

litteraturen afviser forfatterne at internationaliseringen betyder at dansk forsvinder. De 

peger enddog på enkelte tegn til at ”strømmen kunne se ud til at være vendt en smule” og 

tænker sig ”en ny bølge i internationaliseringen, en ’Internationalisering 2.0’, hvor balancen 

mellem det internationale og det nationale (herunder engelsk som det ’internationale’ 

sprog og dansk som det lokale sprog) er til genforhandling og på vej til at finde en ny 

indbyrdes balance”. Dette synes imidlertid at gælde mere for undervisningsområdet end 

for området videnskabelige publikationer, hvor kvantitative opgørelser fra Roskilde 

Universitetscenter og Københavns Universitet viser tiltagende dominans for forsknings-

publikationer på engelsk. 

 Overordnet set bliver konklusionen at ulven er kommet, og at den har været her i en 

rum tid, men at den ikke nødvendigvis er så farlig for det danske sprogs status som man 

kunne have frygtet. Foreløbig har den vist sig langt farligere for andre fremmedsprog der 

traditionelt har spillet en stor rolle på danske universiteter (og i det danske uddannelses-

system i det hele taget), især fransk og tysk. Forfatterne undlader at spå om fremtiden, 

men bemærker afslutningsvis at de yngre generationer af sprogforskere ikke synes at dele 

de gamles frygt for domænetab. 

 

Frans Gregersen, Anne Holmen og Sanne Larsen: En utopisk-realistisk sprogpolitik – nogle 

scenarier som udgangspunkt for en kritisk diskussion af Københavns Universitets nye 

sprogpolitik 

Artiklen gør rede for og diskuterer den sprogpolitik der er udviklet for Københavns Univer-

sitet under parolen om parallelsproglighed – dvs. som en problematik der drejer sig om 

hvordan forholdet mellem dansk og engelsk skal forstås og administreres som ’balanceret 

tosprogethed’. Forfatterne diskuterer hvor balanceret tosprogetheden fremstår sådan som 

den beskrives i sprogpolitikken i forhold til de forskellige grupper og funktioner der udgør 

universitetets dagligdag. De præciserer problemstillingerne, dels mht. til den nødvendige 

skelnen mellem akademisk sprog og dagligdags sprog som gennemsyrer sprogpolitikken 

uden at blive ekspliciteret, dels mht. hvilke kompetencer (tale og lytte, skrive og læse) der 

er i spil ved de forskellige kommunikationssituationer som undervisere og studerende skal 

kunne beherske. Forfatternes hovedpointe er at implementeringen af sprogpolitikkens 

principper kræver at der tænkes specifikt. Der gives illustrationer på hvad dette indebærer, 

fx at ”tænkeskrivningens genrer (noter, logbøger, refleksionsnotater m.m.)” på mange uni-

versitetsfag udgør en ligeså essentiel studiekompetence som det at kunne læse, mens der 

på andre universitetsfag kan være behov for at ”tænke i ’at kunne tale’ som to færdigheder: 

monolog og dialog”. Mediering i bred forstand – dvs. alle former for gengivelse af (ho-

ved)indholdet af en given tekst, ikke bare dem der foregår i et andet medie – omtales som 

en vigtig kompetence for studerende på et internationaliseret universitet der som KU an-

vender både dansk og engelsk. 

 Forfatterne skriver også om hvorfor og hvordan mulighederne for at tilegne sig kom-

petencer i andre sprog end engelsk burde styrkes på universitetet. Der peges på at de stu-

derendes forudsætninger for at kunne bygge videre på sprogkompetencer erhvervet i 

gymnasieskolen har ændret sig drastisk, og at der skal en særlig indsats til for at andre 

sprog end engelsk kan komme i spil som studiekompetencer. I artiklens perspektiv inde-

bærer det ikke mindst at man fra fremmedsproguddannelsernes side er villig til at droppe 
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skepsisen over for at blive inddraget som instrumentel i forhold til en anden faglighed. 

”Fagene må [...] besinde sig på at de ikke kan insistere på at man skal tage eller kunne ’hele’ 

faget før man er noget værd. Det giver ingen mening at insistere på Goethe hvis det er den 

tyske version af coronaepidemien der skal undersøges”. 

 Artiklen afsluttes med en mere almen diskussion af sproglig diversitet som mål og 

udfordring i universitetssammenhæng. For forfatterne er det ”indlysende at diversitet er en 

god ting” – det giver flere perspektiver, flere muligheder, flere tilgange til verden – men 

samtidig ”truer [diversitet] med at sætte den indbyrdes samtale mellem grupperinger i 

bero” (hver gruppe isolerer sig i hvert sit ekkokammer) – med mindre universitetet lykkes 

med at opbygge ”et så vidt muligt magtfrit rum [...] til så vidt mulig magtfri diskussioner”. 

Det må være universitetets grundlæggende (sprog)politiske ambition, for ”[d]iversitet uden 

sammenbindende foranstaltninger og institutioner der er forpligtet på at få diversiteten til 

at blive reel for den enkelte, kan medføre fundamental splittelse”. 

 

Begribelsen af variation i moderne dansk 

 

Vi har brug for begreber for at (be)gribe og vurdere hvordan sprogbrugen og sprogbruger-

ne bliver behandlet i samfundet og for at forholde os vurderende til det der sker – begre-

ber som trussel, purisme, domæne(tab), internationalisering, globalisering, etnolingvistisk 

antagelse/cornering, etsprogethed, tosprogethed, flersprogethed, polysprogning, parallell-

sproglighed, diversitet... 

 At diversitet er en god ting, synes aldrig at have været indlysende for nogen når vi 

her til sidst bevæger os ind på det område af dansk sprogpolitik hvor det drejer sig om 

forskelle og variation i dansk. Målsætningen, bevidst eller ubevidst, synes altid at have væ-

ret etsprogethed: udbredelse af et standardsprog (rigsdansk) og skabelse af et homogent 

sprogsamfund. Dialekterne og dialektbrugerne er blevet behandlet derefter – og er ved at 

være en saga blot. 

 Men der er selvfølgelig stadig en dansksproglig virkelighed med forskelle og variation 

– som vi trænger begreber til at (be)gribe. Begreberne vi bruger afspejler hvordan vi opfat-

ter den sproglige virkelighed – og har på godt og på ondt konsekvenser for hvordan sprog-

brugen og sprogbrugerne behandles i samfundet. I den forstand er begribelsen (konceptu-

aliseringen) i sig selv et sprogpolitisk anliggende. De tre artikler i denne sektion har det til 

fælles at de lægger op til diskussion af nogle bestemte begreber og deres anvendelse og 

anvendelighed inden for udforskningen af dagens dansksproglige virkelighed. Det drejer 

sig i tur og orden om vores konceptualiseringer af – ’sted’, – ’distinkthed og reduktion’, – 

’rigsdansk og dialekterne’. 

 

Pia Quist: Nålepude eller kludetæppe? – teoretiske konceptualiseringer af ’sted’ 

Ouists udgangspunkt er at menneskernes (og informanternes) begreber om tid og sted 

nødvendigvis må være nogle andre i urbane senmoderne bysamfund end de var i rurale 

traditionelle landbomiljøer. Hun gør rede for humangeografen Doreen Masseys kritiske 

diskussion af begrebet om ’tid-rum-sammentrækning’ som et postmoderne kendetegn og 

vilkår, og følger hende i at tænke at vi har brug for et stedsbegreb konstitueret af både 

samtidighed og mangfoldighed (simultaneity and multiplicity) til at beskrive de komplekse 

sammenhænge mellem tid og sted i relation til menneskers forskellige erfaringer i verden. 

Quists pointe er at Masseys kritik og alternative konceptualisering af tid og rum kan inspi-

rere og overføres til en diskussion af sociodialektologiens beskrivelser af sprogsamfund og 

sprogbrugeres positioner i tid og rum: ”En forståelse af sted gennem et samtidighedsper-

spektiv tilbyder nemlig en måde – eller i hvert fald et forsøg på en måde – at konceptualise-
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re det konstituerende ved tid og sted i de typer af sprogsamfund som vi i dialektforsknin-

gen beskæftiger os med, herunder ikke mindst de samfund som vi nogle gange beskriver 

som diverse, eller superdiverse”. 

 I Quists artikel (som i det LaPUR-projekt hun ledede) repræsenteres det sprogligt 

diverse (eller superdiverse) samfund af Odenseforstaden Vollsmose, mens landsbyen Byl-

derup i Sønderjylland måske er det mest traditionelt dialekttalende sprogsamfund i Dan-

mark. Quist gør rede for hvordan den inter- og intraindividuelle sprogbrug i de to samfund 

varierer med social og situationel kontekst, men hendes pointe er at vi med den slags be-

skrivelser ”stadig befinder [...] os i et horisontalt perspektiv med en ahistorisk stikprøve-

beskrivelse af den sproglige variation på de givne lokationer”. Derfor ønskede LaPUR-

projektet at udvikle ”en mere dynamisk og også flerdimensionel forståelse af sted [...] og 

stedernes betydning for sprog og sprogbrugere”, og til det formål udvikledes et ’indeks 

over lokal tilknytning’ til brug i analysen af sprogbrugen. Quist siger: ”Med vores forsøg på 

at operationalisere deltagernes tilknytning til henholdsvis Bylderup og Vollsmose blev den 

individuelle sprogbrugers historie, aktive engagement og fremtidsplaner mere fremtræ-

dende, og det blev tydeligt at ikke alle deltager i de sociolingvistiske praksisser med samme 

udgangspunkt (og med samme forestillet fremtidspunkt). Analysen af stedstilknytning in-

korporerede et vertikalt perspektiv i vores beskrivelse i form af det tidslige element, og 

dermed er vi en smule nærmere den ’stedets multiplicitet’ som Massey argumenterer for”. 

 I Quists udlægning er ’kludetæppe’ hos Massey en metafor for den europæiske 

tænknings traditionelle måde at opfatte verden på som sammensat af forskellige steder 

med forskellige karakteristika (forskellige folk, forskellige sprog og dialekter), og ’nålepude’ 

er en mulig metafor for sted forstået som rum fyldt af forskellige historier om før, nu og 

efter: ”Sted er dermed en her-og-nu gennemskæring af de utallige historier som vi alle le-

ver på ethvert givet tidspunkt”. Quist skriver at billedet af sprogfællesskabet som et klude-

tæppe passer rimelig godt på Bylderup, men er en dårlig metafor for Vollsmose – og under 

alle omstændigheder er pointen at ”samtidighed og multiplicitet er karakteriserende for 

alle steder”. Og dermed lyder udgangsbønnen som følger: ”[D]ersom vi ønsker at begribe 

de komplekse sammenhænge mellem inter- og intraindividuel variation i tid og rum, er 

Masseys begreb samtidighed nyttigt. Vertikal og horisontal variation krydser hinanden i 

den enkelte sprogbruger. Krydsningens konstellation bestemmes af et samspil mellem 

erfaringer og orienteringspunkter (fortid, nutid, fremtid) og den konkrete, situerede kon-

tekst – nu som i 2031”. 

 

Nicolai Pharao: Dansk udtale i 2031 – året hvor vi har lært at tale ordentligt? 

Det spørgsmål artiklens titel stiller om dansk udtale i 2031, er af typen ‘hvornår holdt du op 

med at slå din kone?’ (præsupposition: Du har slået din kone), for der er en præsupposition 

om at vi ikke har lært at tale ordentligt. Det er næppe Pharaos mening at det forholder sig 

sådan, men det er bestemt et velkendt synspunkt i det danske sprogsamfund at dansk – i 

kraft af en århundreder-lang og stadig virkende tendens til ’svækkelse’ af enkeltlyde og 

stavelser – er blevet et ’utydeligt’ sprog. Det bliver i gængs udlægning gerne til at ’dansker-

ne sjusker med udtalen og skal lære sig at tale ordentligt’. 

 Fonetikerens tilgang til forklaring vil være at enkeltlyde og stavelser rammes af re-

duktionsprocesser i sprogernes mund, sådan at det (muligvis) går ud over genkendelighe-

den i sprogernes ører – og dermed forståelsen. Pharao lægger op til en diskussion af 

’sproglig tydelighed og forståelse’ på grundlag af forskning i ’distinkt og reduceret’ tale – 

med inddragelse af både det artikulatoriske og det auditive/kognitive perspektiv – og den 

diskussion udgør en vigtig tilgang til ’konceptualiseringen’ (beskrivelsen og vurderingen) af 

variationen i moderne dansk. 
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 Artiklens første del behandler ’reduktioner i munden’. Det forklares at begrebet om 

’reduktion’ i artikulatorisk forstand bygger på at sproglyde klassificeres som ’svagere’ (mere 

’reduceret’) jo åbnere talekanalen er under frembringelsen. Således er approksimanten [ð] 

en ’reduceret’ udtale af den ’distinkte’ lukkelyd [d]. Samtidig indføres et begreb om ’forven-

tet’ lyd: Det er kun når sprogbrugeren kan forvente en lukkelyd, at en approksimant kan 

opfattes som en reduceret variant, og altså ikke når man forventer en approksimant. Pha-

rao gennemgår en række undersøgelser og konkluderer: ”Ser man samlet på resultaterne 

fra disse undersøgelser, tegner der sig et billede af at reduktion af enkeltlyde og stavelser 

snarere end at være lemfældig omgang med udtalen, er et fænomen der hvis ikke styres så 

i hvert fald formes af regelmæssigheder af både strukturel og funktionel karakter”. 

 Artiklens anden del behandler ’reduktioner i øret’. Med henvisning til de omtalte re-

gelmæssigheder i den talendes reduktioner, ræsonnerer Pharao: ”[D]a den lyttende også 

selv samtidig er taler, er det ikke urimeligt at antage at disse regelmæssigheder er lytteren 

bekendt, og at de ligefrem forventes at optræde i talestrømmen”. Det er tværtimod rimeligt 

at antage ”at vi som lyttere forventer og kan bruge reduktion, uanset hvad vi mener om 

reduceret udtale rent æstetisk (eller om de mennesker der reducerer oftere end os selv)”. 

Pharao har selv stået bag nogle eksperimentelle undersøgelser der har haft fokus på evne 

til at genkende enkeltord med hhv. distinkt og reduceret udtale, både i isolation og i kon-

tekst i form af semantiske primes: ”Samlet set tyder resultaterne fra disse ordgenkendel-

sesforsøg på at der er processeringsomkostninger når danske lyttere skal afkode et tale-

signal der indeholder reducerede segmenter. Det er med andre ord tilsyneladende lidt 

sværere at forstå hvad der bliver sagt, når talen er reduceret”. 

 Pharao er ikke blind for det problematiske i at bruge resultater fra ordgenkendelses-

forsøg til at drage slutninger om forståelse i almindelig samtale. Man kunne også antyde at 

det centrale begreb om ’forventning’ skal udfoldes og præciseres for at bringe diskussionen 

af reducerede versus distinkte varianter videre. Hvem forventer hvad hvornår, og hvorfor? 

Hvor kommer forventningen fra? Ud over henvisningen til den lyttendes kendskab til re-

gelmæssighederne i den talendes reduktioner indeholder artiklen ansatser til en inddra-

gelse af den rolle indlæringen af skriftsproget spiller for ”den ideologisk betingede forkær-

lighed for såkaldt distinkte former”. Som Pharao siger: ”Det bliver spændende at se hvad de 

næste 10 års forskning i udtalereduktioner i mund og øre vil vise”. Han tilføjer: ”[M]an har 

lov til at håbe at 2031 i stedet for at være året hvor vi endelig har lært at tale ’mere korrekt’, 

er året hvor det viser sig at vi er blevet bedre til at høre efter hvad der bliver sagt, uanset 

hvordan det bliver udtalt”. 

 

Tore Kristiansen og Marie Maegaard: ”Rigsdansk og dialekterne” i fremtidsperspektiv 

Den dominerende diskurs om sproglig norm og variation i det danske sprogsamfund, den 

som alle kender og gerne deltager i, er diskursen om ”rigsdansk og dialekterne”. Den sprog-

lige virkelighed som ”rigsdansk og dialekterne” siger noget om, har ændret sig radikalt i 

løbet af den tid diskursen har eksisteret. Dermed er det også blevet sværere at opnå enty-

dighed og enighed når disse termer bruges til at beskrive og forstå dansk sprog i dets vari-

ationer. 

 Kristiansen & Maegaard vil gerne bidrage til udviklingen af et mere principielt grund-

lag for diskussionen i fremtiden. De går frem ved at skelne mellem tre aspekter af sprogvi-

denskabelig beskæftigelse med rigsdansk og dialekt – 1. bestemmelse af kategorierne, 2. 

analyse af (ændringer i) styrkeforholdet, 3. tanker om fremtiden og sprogvidenskabens 

rolle – og bygger deres diskussion på et begreb om sociolingvistisk forandring som invite-

rer til at anskue modsætningen rigsdansk–dialekt som etableret i sprogsamfundet i tre 

dimensioner, af henholdsvis social, socialpsykologisk og lingvistisk art. Der gøres rede for 
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hvordan den sproglige virkelighed kan beskrives, og eventuelt eksperimentelt operationali-

seres og måles, på en række parametre inden for hver af de tre dimensioner – og for hvor-

dan der (kan) lægges forskellig vægt på dimensionerne og parametrene såvel i bestemmel-

sen af rigsdansk og dialekt som forståelseskategorier som i analysen af ændringer i styrke-

forholdet (socialt, ideologisk, lingvistisk) mellem dem. 

 Som Kristiansen & Maegaard ser det, vil fastholdelse af rigsdansk og dialekt til at tale 

om dansk sprogvirkelighed som den ser ud i dag, måtte implicere at rigsdansk mere og 

mere associeres med ’MODERNE københavnsk’ (og ikke som før med ’KONSERVATIV køben-

havnsk’), mens dialekt mere og mere associeres med ’MODERNE københavnsk med ikke-

københavnsk prosodi’ (og ikke som før med ’traditionel dialekt’). Bortset fra at en sådan 

fastholdelse af rigsdansk og dialekt ikke bidrager til at fremme større entydighed og mere 

meningsfuld diskussion, peger Kristiansen & Maegaard på et sprogpolitisk dilemma: En 

fastholdelse af diskursen om ’rigsdansk og dialekterne’ bidrager hverken til forståelse af 

den radikale ændring af sprogsamfundet som københavnifisering/afdialektalisering, eller til 

erkendelse af drivkræfterne bag ændringen. Dette ville anderledes kunne tematiseres i en 

diskurs hvor den sproglige variation omtales som aksanger af standarddansk (eller bare 

som danske aksanger). I en sådan diskurs ville rigsdansk blive overflødig, mens dialekt ville 

forblive associeret med de traditionelle dialekter og ville kunne bruges entydigt om den 

stilistiske brug af dialektrester der også findes i unges sprog. – Uanset terminologi er den 

vigtige opgave for fremtiden at få grundtrækkene i en sociolingvistisk forståelse og diskus-

sion af ’norm og variation’ indarbejdet i den officielle diskurs. 
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Bilag: De tre foregående bind i Sprogs Status-serien – indholdsfortegnelser 

 

Jørgensen, Jens Normann (red.) 1991: Det danske sprogs status år 2001 – er dansk et truet sprog? 

Københavnerstudier i tosprogethed 14. 

 

Jens Normann Jørgensen: Forord 

Tore Kristiansen: Vi har brug for et sprogpolitisk paradigmeskifte 

Erik Hansen: Sprogpolitik 

Georg Søndergaard: Er rigsdansk et magtsprog? 

Jørgen Gimbel: Magtsproget dansk 

Karen Margrethe Pedersen: Dansk i Sydslesvig 

Lars Brink: Nordens folkesprog i fare? 

Hartmut Haberland, Carol Henriksen, Robert Phillipson & Tove Skutnabb-Kangas: Tak for 

mad! Om sprogæderi med dansk som livret 

 

 

Holmen, Anne & Jens Normann Jørgensen (red.) 2000: Sprogs status i Danmark år 2011. 

 Københavnerstudier i tosprogethed 32. 

 

Anne Holmen & Jens Normann Jørgensen: Forord 

Erik Hansen: Normering og sprognævn 

Tore Kristiansen: Normering og holdninger 

Lars Brink: Engelsk i dansk. Udvikling, status, normering 

Anne Holmen & Jens Normann Jørgensen: Har vi en dansk sprogpolitik? Om holdninger til 

sproglig mangfoldighed i Danmark 

Karen Margrethe Pedersen: Dansk i Sydslesvig – funktion, status og sprogpolitik 

Hartmut Haberland: Kan dansk overleve som kultursprog? 

Robert Phillipson: English, or no to English in Scandinavia? 

Robert Phillipson: En sprogpolitik for Danmark 

 

 

Jørgensen, Jens Normann & Anne Holmen (red.) 2010: Sprogs status i Danmark 2021. 

 Københavnerstudier i tosprogethed 58. 

 

Anne Holmen & Jens Normann Jørgensen: Sprogs status i Danmark 2021 

Bergþóra S. Kristjánsdóttir: Kan dansk være et dræbersprog? 

Tore Kristiansen: Den herskende sprogideologis almægtighed – om (ikke) at gribe chansen 

når den byder sig 

Kirsten Refsing: Hvordan ainu blev ”ainu” 

Robert Phillipson: Danish language policy: Nothing world-class here 

Hartmut Haberland: Noget om, hvem der ejer det danske sprog, og hvem der truer det – og 

om domænebegrebets storhed og fald 

Petra Daryai-Hansen: Repræsentationernes magt – sproglige hierarkiseringer i Danmark 

Bent Presiler: Engelsk og dansk: Funktioner og status – nu og i nærmeste fremtid 

Anne Holmen & Jens Normann Jørgensen: Skærpede holdninger til sproglig mangfoldighed 

i Danmark 
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FÆRØSK I ET FREMTIDSPERSPEKTIV 

 

 

Jógvan í Lon Jacobsen 

 

Indledning 

 

I bogen Fremtidsnorsk – norsk språk i 2050 siger Lars S. Vikør, at ”[…] den utviklinga vi har 

sett lenge, held fram, og at dei endringane som vil slå ut innan 2050, vil vere slike som vi 

kan sjå tendensar til i dag” (Vikør 2020, 14). Med afsæt i dagens færøsk vil jeg tillade mig at 

forudsige noget om færøsk i fremtiden, hvilket er en risikabel affære. I denne artikel foku-

seres der på følgende temaer: dialekt, grammatik, holdning til dialekt, holdning til purisme 

og fagsprog. Den begrænsede spalteplads tillader kun et flygtigt overblik uden dybtgående 

analyser. Artiklen er egentlig en statusrapport med et forsigtigt blik ind i fremtiden. 

For at kunne analysere sproglige forhold må man naturligvis have et datagrundlag. 

Da man ifølge tingenes natur ikke har data fra fremtiden, bliver man nødt til at tage andre 

metoder i brug. I praksis betyder det, at jeg bygger mine prognoser på igangværende æn-

dringstendenser og -processer og fremskriver dem. En forudsætning for at kunne udtale 

sig om fremtiden er naturligvis, at prognosen bygger på valide data fra en forholdsvis lang 

periode. Hvis man i denne periode kan se nogle generelle tendenser i materialet, er det 

ikke usandsynligt, at de vil fortsætte. Og det vil jeg forsøge at udnytte. Fx viser dialektun-

dersøgelser tendenser til nivellering og regionalisering, og en sådan udvikling vil formentlig 

fortsætte, medmindre der opstår en modreaktion i befolkningen imod en sådan udvikling. 

Men selvom man har adgang til pålidelige data til sine prognoser, kan der opstå uventede 

og uforudsete ting, som kan ændre historiens gang. Eksempler på det er Rasmus Rasks 

(1787-1832) spådom om det islandske sprogs dystre fremtid i begyndelsen af 1800-tallet 

(Rask 2002, 86) og Jens Chr. Svabos (1746–1824) karakteristik fra 1770’erne af et færøsk 

sprog i total opløsning (Matras 1970, X–XI). Lykkeligvis blev hverken Rasks eller Svabos 

domme ’effektueret’. Det, som skete, var, at der i løbet af 1800-tallet opstod en bevægelse, 

som ændrede historiens gang, en bevægelse, som påskønnede og dyrkede nationale 

sproglige og kulturelle værdier. Det var lige det, man havde brug for dengang for at undgå 

det store kulturelle kollaps både på Færøerne og i Island. 

 

Dialekter 

 

Dialekterne er i stadig ændring, hvor tendensen er en stigende nivellering. Her vil fokus 

være på enkelte ændringer i udtale og i det grammatiske system. Da der ikke eksisterer 

færøske dialektundersøgelser i virkelig tid, baseres disse fremskrivninger på dialektunder-

søgelser i tilsyneladende tid. Dataene bygger på studenterarbejder på institut for færøsk 

ved Fróðskaparsetur Føroya (Færøernes universitet), Tórshavn i perioden 2005–2020. 

Her følger en kort præsentation af nogle resultater fra dialektundersøgelser på tre 

øer: Sandoy, Streymoy og Suðuroy. Fokus er på nogle udvalgte karakteristiske dialekttræk, 

som står svagt og antagelig vil svækkes endnu mere i den kommende tid. Dialektnivellerin-

gen vil stadig foregå efter 2031, formodentlig med endnu svagere dialekttræk end i 2021. 

Færøerne har ingen ’officiel’ udtalenorm. Dialektbrug er accepteret både i offentlig og pri-

vat sammenhæng. Det skulle alt andet lige være en fordel for dialektbrug. Hvorvidt hoved-

stadsdialekten opfattes som en prestigedialekt er et uafklaret spørgsmål (Bugge 2018; 

Bugge og Jacobsen 2018). I det følgende vil centralfærøsk blive omtalt som standard, de 

andre varieteter som dialekter. 
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Figur 1. Kort over Færøerne, forsynet med de relevante stednavne 

 

 

Sandoy 

I november 2019 udførte denne artikels forfatter sammen med et hold studerende på Fæ-

røernes universitet en undersøgelse af 10- og 15-årige elevers sprogbrug på øen Sandoy i 

den sydlige del af landet (jf. kortet). Informanterne var elever i 3., 4. og 9. klasse. Til sam-

men var der 31 elever, 17 i den yngste gruppe (3. og 4. kl.) og 14 i den ældste årgang. Me-
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toden bestod af samtaler, afkrydsningsspørgsmål og oplæsning. Her vil jeg kort præsentere 

nogle resultater for tre karakteristiske variabler i dialekten på Sandoy: 
 

1. Bestemt/ubestemt form af ord for familiemedlemmer 

2. Personlige og possessive pronominer i 1. og 2. pers. flertal 

3. Udtalen af kort ó 
 

Den første variabel gælder variation mellem bestemt og ubestemt form af ord for familie-

medlemmer, bl.a. den bestemte dialektform mamman ’moren’ overfor den centralfærøske 

ubestemte form mamma ’mor’, når der refereres til ens egen mor. Mønstret er entydigt til 

fordel for den centralfærøske form uanset formalitetsgrad (samtale, afkrydsning). Det sam-

lede antal forekomster af dialektformen mamman var 10, mens den ubestemte centralfæ-

røske form mamma blev brugt 88 gange i samtalerne og i afkrydsningsspørgsmålene i 

begge aldersgrupper. Ifølge Johannesen, som undersøgte denne variabel på Sandoy i 2005, 

opstod variationen mellem bestemt og ubestemt form hos personer, som var født i perio-

den 1980-1990, dvs. hos dem, der var mellem 15 og 25 år, da hun lavede sin undersøgelse 

(Johannesen 2005). Resultatet af vores undersøgelse i 2019 går klart i retning af stigende 

standardisering og faldende dialektbrug af denne variabel. 

De personlige og possessive pronominer i 1. og 2. pers. flertal har afvigende former i 

forhold til centralfærøsk. Også her er der stor variation. Dialektformerne i 1. pers. er 

[o:gʊn] <okum> ’os’ (akk. og dat.) og [o:gaɹa] <okara> ’vores’ (gen.), mens de centralfærøske 

former er [ɔʰk:ʊn], <okkum> og [ɔʰk:aɹa] <okkara>. I 2. pers. er dialektformerne [tʰi:gʊn] 

<tykum> (akk., dat.) ’jer’ og [tʰi:gaɹa] <tykara> ‘jeres’ (gen.), mens de tilsvarende centralfærø-

ske former er [tʰɪkʰ:ʊn] <tykkum> og [tʰɪkʰ:aɹa] <tykkara>. Her viser svarmønstret en klar 

aldersrelateret forskel, hvor de 15-årige anvender flere centralfærøske former end de 10-

årige. Eller sagt på en anden måde: De lokale former står stærkest i den yngste alders-

gruppe. Dette kan tolkes som en form for gruppedannelse blandt teenagerne, hvor sprog-

ændringer hyppigt forekommer. Om der er tale om dialektændringer eller en livsfaseæn-

dring, kan denne undersøgelse ikke give svar på (om livfaseændring, se Hudson 1999: 14–15). 

Udtalen af kort ó med dialektvarianten [ɔ] og den centralfærøske variant [œ], fx [fɔl̥k] 

og [fœl̥k] <fólk> ’folk’ viser stor variation. De dialektale former brugtes mere end de tilsva-

rende centralfærøske former såvel i de frie samtaler som i oplæsningen i begge alders-

grupper. Dog er det interessant, at variationen er forskellig både på tværs af aldersgrupper 

og indsamlingsmetode. Den procentuelle fordeling mellem dialekt og centralfærøsk i sam-

talerne ses i Diagram 1: 
 

 
Diagram 1. Fordelingen mellem dialekt og centralfærøske former i samtalerne 
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I samtalerne blev dialektformerne mere brugt end de centralfærøske former i begge al-

dersgrupper. Forskellen er yderst tydelig hos de yngste. I oplæsningen var andelen af cen-

tralfærøske former langt større end i samtalerne i begge aldersgrupper; ca. 40 % i hver 

gruppe læste op med centralfærøsk udtale. En forklaring på de forholdsvis mange central-

færøske former i oplæsningen kan være, at eleverne var bevidste om udtalen og derfor 

valgte de formentlig mere prestigefyldte umarkerede centralfærøske varianter (Jacobsen 

2020). 

 

Streymoy 

En sociolingvistisk undersøgelse fra 2005 af dialekten i den nordlige del af Streymoy viser 

betydelig aldersmæssig variation, hvor den yngste generation anvender færre traditionelle 

dialektformer og har en udtale der i højere grad er skriftsprogsbaseret end hos den ældste 

generation. Denne tendens belyses med fire variabler:  

 

1. Vokal foran konsonantgrupper 

2. Udtalen af stj i forlyd 

3. Bøjning af nomen agentis-ord i bestemt flertal 

4. Udtalen af tryksvagt i og u 

 

I alt var der 21 informanter med, fordelt på tre aldersgrupper (16–34 år, 35–59 år og 60+). 

Undersøgelsen peger imod mindre dialektbrug blandt de yngste sprogbrugere. Dette ses 

bl.a. i udtalen af vokaler foran konsonantgrupper af typen týskt ’tysk’, roykti ’røg’, som er 

gået fra at være udtalt med monoftong [tʰʊkst], [ɹʰɔktɪ] til diftong [tʰʊi:kst], [rʰɔi:ktɪ]. Den 

dialektale udtale af konsonantgruppen <stj> i forlyd, som traditionelt har været udtalt som 

[ʃ] fx <stjørna> som [ʃœdna] ’stjerne’, høres nu kun sporadisk blandt de ældste informanter 

og er helt fraværende hos de yngste. Den almindelige udtale er nu [sdjœdna]. Disse æn-

dringer skyldes dels påvirkning fra skriftsproget, altså en skriftsprogsbaseret udtale, dels 

påvirkning fra andre dialekter samt centralfærøsk. 

De yngste informanter anvender en mindre kompliceret grammatik end de ældre 

f.eks. i de bestemte former af nomen agentis-ord af typen lærari ’lærer’ i nominativ og ak-

kusativ bestemt flertal. De ældste informanter bibeholder den gamle distinktion mellem -nir 

i nominativ (lærararnir) og -nar i akkusativ (lærararnar), mens de yngre informanter i høj 

grad anvender -nir-formen både i nominativ og akkusativ. Denne synkretisme er i øvrigt 

tydelig over hele landet. Forklaringen kan være analogi, som sker i de unges grammatiske 

system. Analogi kan både være i form af en regeludvidelse og en regelindsnævring. I vores 

tilfælde udvides nominativformen til også at kunne bruges med akkusativfunktion, dvs. 

som objekt, samtidigt med at brug af akkusativformen indsnævres (jf. Papazian 2007, 163). 

En anden interessant variabel i denne dialekt er udtalen af tryksvagt -i og -u, som i 

særlig grad i den nordligste del af dialektområdet (Tjørnuvík og Haldórsvík) er faldet sam-

men til [ɪ]. Undersøgelsen viste, at de to ældste aldersgrupper havde bevaret det gamle 

sammenfald, mens de yngste informanter i høj grad differentierede mellem i og u efter 

fordelingen i retskrivningen og i den centralfærøske variant. Realisationen af de tryksvage 

endelsesvokaler er altså aldersbetinget (Jónsdóttir 2005). 

 

Suðuroy 

I en kvalitativ undersøgelse fra 2020 af dialekterne i to bygder på Suðuroy, Sumba og Hval-

ba, kan man se den samme tendens, som ældre undersøgelser fra øen peger på, nemlig at 

nogle af de sjældne dialekttræk er på retur. Det drejer sig om dialekttræk med begrænset 

geografisk udbredelse og med få sprogbrugere. I denne undersøgelse er der seks infor-
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manter: fire unge (en dreng og en pige fra hver bygd, født mellem 1999 og 2002) og to æl-

dre mænd, en fra hver bygd (født i 1912 og 1916). De to ældste informanter blev fundet i 

instituttets båndarkiv; optagelserne med dem er fra 1971 og 1988. De unge blev inter-

viewet til denne undersøgelse. Her fokuseres der på tre variabler: 

 

1. Udtalen af g+fortungevokal samt gj- som [j] 

2. Hiatus-indskud 

3. Personlige pronominer i 1. og 2. pers. flertal 

 

Den dialektale udtale af ord som fx <genta> ’pige’ og <gjógv> ’kløft’ var [jen̥ta] og [jɔgv]. Un-

dersøgelsen viser, at dialektformen med [j] er fraværende i de unge informanters sprog (de 

var ca. tyve år gamle på optagelsestidspunktet). En anden sproglig variabel, som samvarie-

rer med alder, er hiatus-indskud mellem vokaler, hvor de ældste informanter har bevaret 

den traditionelle dialektudtale uden hiatusindskud, fx [sø:a] <søga> ’historie’, mens de yng-

re informanter anvender den centralfærøske form med hiatusindskud, [sø:va]. På den an-

den side har alle seks informanter bevaret dialektformerne af de personlige pronominer i 

1. og 2. pers. flertal [o:gʊɹ] <okur> ’vi’ (centralfærøsk vit) og [tʰi:gʊɹ] <tykur> ’I’ (centralfærøsk 

tit). Årsagen er antagelig, at disse former er fælles for hele øen, men er forskellige fra cen-

tralfærøsk, som har vit ’vi’ og tit ’I’  

Disse undersøgelser viser, at de unge er mindre dialektale end de ældre. Og denne 

proces med variation og dialektudtyndning vil formentlig fortsætte og resultere i sprogæn-

dringer (Næs 2020). 

 

Ændringer i grammatikken 

 

Færøsk er et kasussprog med tre aktive kasus: nominativ, akkusativ og dativ. Genitiven har 

en mere begrænset anvendelse især i talesproget og bliver i stedet omskrevet til præposi-

tionsfraser, fx súkklan hjá gentuni ’pigens cykel’. Nogle studier viser med al tydelighed, at 

der sker ændringer i den færøske grammatik. Her skal vi kort berøre fire grammatiske fæ-

nomener, som er i ændring. De to første angår kasusbrug efter præpositionen fyri, det 

tredje drejer sig om udvikling fra syntetisk henimod analytisk syntaks, mens det fjerde ved-

rører ordbaseret bøjning af en type importord.  

Brugen af dativ er aftagende i færøsk (Jónsson 2009). Præpositionen fyri styrer tradi-

tionelt både akkusativ og dativ, hvor kasus er styret af semantikken. Tidsangivelser ved fyri 

kræver traditionelt dativ, fx 

 

(1a) Fyri eini (dat.) viku síðani 

        ’For en uge siden’ 

 

Men her ser vi, at især de unge i høj grad accepterer akkusativ: 

 

(1b) Fyri eina (akk.) viku síðani 

        ’For en uge siden’ 

 

En kvantitativ spørgeundersøgelse med 98 informanter viste, at 43,9 % af de yngste infor-

manter mellem 14 og 17 år accepterede akkusativsætningen. I de to ældste aldersgrupper 

(20–45 år og 60+) var accepten af akkusativen betydeligt mindre, hhv. 29,6 % og 23,5 % (jf. 

Diagram 2 nedenfor).  
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I forbindelse med lokativ stedsangivelse (på sted) tager fyri traditionelt dativ, eksem-

pelvis fyri rættinum ’for retten’, mens allativen (til sted) står i akkusativ: 

 

(2a) Tríggjar konur stóðu fyri rættinum (dat.) ákærdar fyri at hava koyrt við kenning  

        ’Tre kvinder stod for retten anklaget for spirituskørsel’. 

 

Men her er der også aldersmæssig variation mellem dativ og akkusativ, idet de yngste in-

formanter i langt højere grad accepterer akkusativen med lokativ semantik: 

 

(2b) Tríggjar konur stóðu fyri rættin (akk.) ákærdar fyri at hava koyrt við kenning  

        ’Tre kvinder stod for retten anklaget for spirituskørsel’ (jf. Diagram 2) 

 

41,8 % af de yngste vurderede akkusativsætningen for at være korrekt. Det tilsvarende tal 

for akkusativen hos de 60+ var 11,8 % (Jacobsen og Petersen 2014; jf. Barnes 2001). 

 

 
 

Diagram 2. To eksempler på anvendelse af akkusativ i stedet for dativ i tre aldersgrupper 

 

Foruden denne tendens med stigende brug af akkusativ i stedet for dativ, er der en anden 

modsatrettet variation/udvikling i gang mht. præpositioner. Det gælder sammensatte præ-

positioner med et stedsadverbium foran, fx frammanfyri ’foran’. De sammensatte præposi-

tioner med fyri som hoved tager traditionelt akkusativ med lokativisk semantik, eksempel-

vis: 

 

(3a) Bólturin liggur framman fyri málið (akk.) 

        ’Bolden ligger foran målet’ 

 

(if. en ortografisk regel skrives sammensatte præpositioner med styrelse i to ord). I sådan-

ne konstruktioner erstattes akkusativen ofte med dativ: 

 

(3b) Bólturin liggur framman fyri málinum (dat.) 

        ’Bolden ligger foran målet’ 

 

Grunden er ifølge Hjalmar P. Petersen sammenhængen mellem semantik og kasus, hvor 

dativ udtrykker lokativ (stedet hvor), mens akkusativen udtrykker allativ (stedet hvortil) 

(Petersen 2018, 74).  

En anden strukturel ændring, som er almindelig i talesproget, er at gradbøjning af 

adjektiver i komparativ og superlativ ofte erstattes af analytiske formuleringer med mere 

og mest i stedet for bøjningsendelser (Petersen 2010). Resultatet af en kvantitativ undersø-

gelse fra 2008 med 194 informanter fra hele landet og i alle aldre viste, at den analytiske 
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struktur er yderst almindelig uanset alder og geografi, og det forklarer Petersen med, at 

ændringen er så fremskreden, at de ældste også anvender den. Opbakningen til formule-

ringen meira sjúkur ’mere syg’ ses i Diagram 3 (jf. Petersen 2010, 13).  

 

 
 

Diagram 3. Opbakning til formuleringen meira sjúkur ’mere syg’ i tre aldersgrupper 

 

Det sidste grammatiske eksempel gælder ordbaseret bøjning af importord i neutrum og 

femininum med finalt -a, af typen tema (n) ’tema’ og pitsa (f) ’pizza’. Fra puristisk hold har 

man forsøgt at indplacere disse ord i eksisterende bøjningskategorier, hhv. den svagtbøje-

de neutrumsklasse (med -a i alle kasus) og den svagtbøjede femininumsklasse (med -a i 

nominativ og -u i oblik kasus). Men i folkemunde bliver bøjningsendelserne tilføjet hele 

ordet, fx i best.ent.: tema-ið, pitsa-in, best.flt.: tema-ini, pitsa-irnar i stedet for de rekom-

manderede stammebøjningsformer tema-ð, temu-ni, pits-an, pits-urnar (Zieseler 2018). 

Der er en ”generel tendens til, at færøsk grammatik er ved at ændres pga. ordimporten” 

(Simonsen og Sandøy 2008, 61). 

 

Holdning til dialekt 

 

En anden vinkel på sprogets fremtid er at undersøge holdning til dialekt og et evt. dialekt-

hierarki på Færøerne. Spørgsmålet om holdning til dialekt blev undersøgt i en meningsmå-

ling i MIN-projektet (Moderne importord i språka i Norden). Et af spørgsmålene drejede sig 

om holdning til brug af dialekt i radio og fjernsyn i stedet for en officiel norm. Ca. 60 % af 

informanterne var positive over for brug af dialekt (Jacobsen 2012, 55). Et andet interessant 

spørgsmål er, om der findes et dialekthierarki på Færøerne. I en masketest i 2015 om 

holdning til dialekt blandt 15-årige skoleelever på fem skoler fordelt over hele landet, 

fremgik det, at eleverne ikke havde nogen forestilling om et dialektalt hierarki på Færøerne. 

Undersøgelsen viste ingen signifikante sammenhænge mellem dialekt og personligheds-

træk hos maskerne (jf. Bugge 2018; Bugge og Jacobsen 2018). I den samme undersøgelse 

blev eleverne også bedt om at tilkendegive på et spørgeskema, hvordan de troede at fæ-

ringer som helhed ville rangere de færøske dialekter på en skala mellem smuk og grim. 

Spørgsmålet havde denne formulering: ”Hvørja støðu heldur tú føroyingar hava til hesi 

bygdarmálini? 1 = hægst; 9 = lægst” [Hvilken holdning tror du færinger har til disse dialek-

ter? 1 = højest; 9 = lavest]. Dialekterne, som eleverne skulle rangere, var fra Norðuroyggjar, 

Eysturoy, Tórshavn, Suðuroy, Vágar (jf. kortet). Og der fremkom et interessant svarmønster, 

nemlig at Tórshavn-dialekten blev placeret øverst på skalaen på samtlige skoler. Et sådant 

svarmønster er yderst interessant, fordi det indikerer, at eleverne har en forestilling om et 

færøsk dialekthierarki. Termen Tórshavn-dialekt må ikke forveksles med centralfærøsk, 

fordi Tórshavn-dialekten refererer til varieteten i og omkring hovedstaden Tórshavn, mens 

centralfærøsk bruges som en sprogvidenskabelig term om en overdialektal varietet med 

udgangspunkt i hovedstadsområdet men med tydelige skriftsproglige træk. 
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I en anden masketest fra 2015 om holdning til Suðuroy-dialekten og hovedstadsdia-

lekten blandt gymnasieelever på Suðuroy blev to dialektprøver afspillet for respondenter-

ne. Den ene var en lokal kvinde, den anden en kvinde fra Tórshavn. Det viste sig, at elever-

ne tilskrev hovedstadskvinden flere positive personlighedstræk end kvinden fra Suðuroy. 

Kvinden fra Tórshavn scorede højere end kvinden fra Suðuroy på næsten alle person-

lighedsskalaer. Kvinden fra Tórshavn blev opfattet som klogere, mere målrettet, mere cool 

osv. end kvinden fra Suðuroy. De positive adjektiver, som tildeltes hovedstadskvinden, in-

dikerer, at hovedstadsvarianten havde højere prestige end den lokale variant (Skaale 2015). 

Resultaterne i de to masketester modsiger hinanden, idet den landsdækkende ma-

sketest ikke viste noget dialekthierarki, mens Suðuroy-testen viste en tydelig præference 

for Tórshavn-masken i forhold til Suðuroy-masken. Årsagen til de modsatrettede testresul-

tater skal formentlig søges i, at de to masketester havde forskellige formål og var meget 

forskellige i deres testdesign. Den landsdækkende test, som blev udført på fem skoler over 

hele landet, indeholdt femten stemmer (fra fem lokaliteter, tre stemmer fra hver lokalitet), 

som respondenterne skulle vurdere og siden lokalisere. Antallet af respondenter var 204 

med en gennemsnitsalder på 15 år. Denne test eliciterede holdninger til mange dialekter, 

og den viste ikke noget dialekthierarki. Den sidstnævnte masketest hentede kun data fra 

Suðuroy og eliciterede holdninger til Suðuroy-dialekten og Tórshavn-dialekten. I denne test 

optrådte der kun to masker, som respondenterne skulle vurdere. I denne undersøgelse var 

der 43 respondenter med en gennemsnitsalder på 19 år. Her blev Tórshavn-dialekten mere 

positivt vurderet end Suðuroy-dialekten. Forskelle i antal masker (hhv. 15 og to) samt in-

formantudvalgene (hhv. 204 15-årige skoleelever fra hele landet og 43 19-årige gymnasie-

elever fra Suðuroy) er formentlig en del af forklaringen til de modsatrettede resultater. 

I en spørgeundersøgelse om dialektbrug hos nogle personer, som var flyttet fra peri-

ferien (Suðuroy, Norðuroyggjar, Norðureysturoy) til centrum (Tórshavn), viste det sig, at 

personerne fra Suðuroy i højere grad end de øvrige tilflyttere tilpassede deres sprog til den 

tórshavnske variant. Hovedstadsvarianten tillægges formentlig især for tilflytterne fra 

Suðuroy nogle værdier i retning af prestige og autoritet, som anses for at have stor betyd-

ning i sådanne ændringsprocesser (jf. Jacobsen 2011). 

 

Holdning til purisme 

 

I 1889 fremsatte sprogforskeren Jakob Jakobsen (1864–1918) en sprogpolitisk programer-

klæring i avisen Dimmalætting, hvori han udtrykte sin bekymring for sprogets elendige 

forfatning og foreslog en puristisk løsning af problemet (Jakobsen 2018, 49). Siden dengang 

har purismen kendetegnet den officielle færøske sprogpolitik og gør det stadigvæk. Styrken 

i purismen har varieret op gennem tiderne, og i løbet af de seneste årtier har opbakningen 

været aftagende. Det kan man bl.a. se i ordbøger og grammatikker, hvor inkorporering af 

fremmede elementer er vokset betragteligt. Den samme tendens kan man formentlig også 

udlæse af en formulering i indledningen til Donsk-føroysk orðabók (Petersen og Staksberg 

1995): 

 

Málbrúk er alra søk, og málpolitikkurin eigur tí eisini at skipast sum alra søk. 

’Sprogbrug er en sag for alle, og sprogpolitikken bør derfor også organiseres som 

en fælles sag’. 

 

Denne formulering betyder velsagtens, at sprogpolitikken bør være mere demokratisk og 

derved mindre elitær (læs: mindre puristisk). Ordbogen bærer et umiskendeligt præg af 

denne holdning; således indeholder ordbogen mange importord, bl.a. 475 ord med oprin-
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deligt nedertyske affikser (de såkaldte anbeheitelse-ord). Det tilsvarende antal nedertyske 

ord i den mere puristiske ensproglige ordbog, Føroysk orðabók (Poulsen et al. 1998) er 273. 

Således findes der blandt de færøske synonymer i Donsk-føroysk orðabók fx begravilsi (da. 

begravelse), erkennilsi (da. erkendelse), forskrúvaður (da. forskruet), bundinheit (da. af-

hængighed). Fra puristisk hold fraråder man at bruge sådanne ord på skrift. De tilsvarende 

ord i Føroysk orðabók bygger på hjemlige morfemer, hhv. jarðarferð ’begravelse’, sann-

kenning ’erkendelse’, ørvitisligur ’forskruet’ og bundinskapur ’afhængighed’. 

En sociolingvistisk undersøgelse af holdning til purisme og engelske importord viste, 

at de veluddannede havde en mindre puristisk holdning end dem med kortere eller ingen 

uddannelse (Jacobsen 2012, 64). Om det siger den danske sprogforsker Jacob Thøgersen, at 

det kan få negative konsekvenser for purismen på sigt, hvis en puristisk holdning forbindes 

med lavsocial status (Thøgersen 2004). Thøgersens vurdering bygger på holdningsdata fra 

meningsmålingen i MIN-projektet (jf. ovenfor), som svar på direkte spørgsmål i telefonin-

terview. 

En masketest om holdninger blandt unge færinger til færøsk, færøsk-engelsk kode-

skift og engelsk viste, at der ingen signifikante forskelle var i vurderingen af maskeperso-

nen, uanset om han talte færøsk eller kodeskiftede. På den anden side viste undersøgel-

sen, at maskepersonen blev vurderet rigere og mere veluddannet, når han talte færøsk og 

kodeskiftede, end når han talte udelukkende engelsk. Aldersdimensionen viste, at teen-

agerne opvurderede den engelske maske i forhold til de ældre elever (Andreasen 2020, 49, 

58). Informantudvalget bestod af 146 elever på gymnasie- og diverse faguddannelser.  

En masketest af unge færingers holdning til brug af hhv. færøske ord og danske lå-

neord i færøsk viser, at de unge generelt er positive over for purismen. Undersøgelsen 

bygger på holdningsdata til brug af danske importord i færøsk (Møllebro 2012). I forhold til 

Thøgersens vurdering, som byggede på svar på direkte holdningsspørgsmål (jf. ovenfor), 

undersøgte Møllebro vurderinger af sprogbrugere ved brug af en masketest. I masketesten 

skulle respondenterne vurdere sprogbrugere, som talte færøsk med henholdsvis danske 

låneord og færøske afløserord. Masketesten viste, at oplæseren med de færøske afløser-

ord blev vurderet mere positivt end den ’danske’ oplæser på alle parametre, især på intelli-

gens- og uddannelsesskalaen. Møllebro konkluderer, at “Skal man fremstå seriøs og udvise 

autoritet, er det vigtigt, at man taler “korrekt” uden danske låneord” (Møllebro 2012, 57). 

Informanterne i Møllebros undersøgelse var 84 elever, 42 gymnasieelever og 42 lærlinge 

fra teknisk skole i Tórshavn inden for hhv. frisør- og elektrikerfaget. 

Som det fremgår af det foregående, vurderer Thøgersen og Møllebro purismens 

fremtidige styrke forskelligt. Thøgersens vurdering bygger på holdningsdata i forhold til 

engelske importord (som svar på direkte spørgsmål i en meningsmåling), hvorimod Mølle-

bros vurdering bygger på holdningsdata i forhold til danske importord (som vurdering af 

sprogbrugere i en masketest). Direkte adspurgt svarede færingerne, fordelt på uddannel-

sesniveau, på en måde, som sammenfattes med følgende formulering: ”større kendskab til 

engelsk (i kraft af længere uddannelse) giver større engelskvenlighed” (Jacobsen 2012, 64). 

Men i masketesten var resultatet omvendt: Jo højere uddannelse, jo mindre engelskvenlig-

hed. Tore Kristiansen konkluderer således om den færøske masketest: ”Det færøske total-

resultat (national > engelsk) [dvs. den færøske maskes relative opvurdering i forhold til den 

engelske] er mindre klart hos de lavt uddannede og lavtlønnede” (Kristiansen 2006, 169). 

Der er således evidens i den færøske MIN-undersøgelse for, at forskel i elicitering af data, 

giver forskel i holdningsresultater, hvad uddannelsesbaggrund angår. 
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Fagsprog 

I løbet af de sidste par årtier har der været stor interesse for at udvikle færøsk fagsprog. 

Formålet med fagsprog er at standardisere en entydig og effektiv sprogbrug på et fagom-

råde. Udgangspunktet for terminologiarbejde er begrebet, derfor er tilgangen onomasiolo-

gisk i forhold til leksikografi, hvor ordet er udgangspunktet og som derfor er semasiologisk 

(Bergenholtz et al. 1997). Den principielle forskel mellem terminologi og leksikografi er 

mindre tydelig i sprog med normative ordbogstraditioner, som fx færøsk (Jacobsen 2003, 

141–149). 

På sprogrådets hjemmeside (malrad.fo) er der adgang til ca. tyve fagordlister, men 

der er også andre fagordlister, som ikke findes på hjemmesiden (hjemmesiden besøgt 16. 

november 2020). 

De ældste færøske fagord stammer fra århundredskiftet 1800–1900. Det drejer sig 

om to håndskrevne hæfter i geometri, fra 1899 og 1901. Forfatteren var Rasmus Rasmus-

sen (1871–1962), en af stifterne af den nyetablerede Føroya Fólkaháskúli i 1899. Rasmus-

sen har antagelig brugt dette materiale i sin undervisning. Det, som særkender disse ter-

mer, er at ordpurismen helt enkelt er fraværende. I stedet for anvendes danske og interna-

tionale termer, delvis tilpassede: centrum, cirkul, diametur, diagonálur, explement-vinkul, 

figurur, geometri, geometriskur, kompliment-vinkul, kongruentur. 

I løbet af 1900-tallet udkom der mange fagbøger og skolebøger mm. Samtidig blev 

der arbejdet intenst med fagterminologi, og resultatet udeblev ikke: grammatik (1908), 

botanik (1910, 1950), zoologi (1935, 1951), administration (1960), fysik (1969), jura 

(1980’erne), geologi (1980’erne) og medicin (1989). 

I løbet af de sidste årtier er der kommet mange fagordlister. I alfabetisk rækkefølge 

kan nævnes: biologisk nomenklatur, biologisk diversitet, fodboldterminologi, forsikrings-

terminologi, IT, handel og økonomi, kvalitetsstyring og -sikring, LGBT-ordliste, matematik, 

olie, radioamatørfeltet, sprog og litteratur, teleterminologi og valgterminologi. 

Denne oversigt, som i øvrigt ikke er udtømmende, viser den store interesse, der er 

for udvikling af færøsk fagsprog. En stor del af disse ordlister er lavet af privatpersoner, 

som er engageret i udviklingen af færøsk generelt. De færøske termer bygger hovedsagelig 

på det puristiske princip lige som i almensproget – med undtagelse af geometriordlisten (jf. 

ovenfor). I Tabel 1 er der nogle få eksempler på færøske termer fra en ordliste inden for 

kvalitetsstyring og -sikring Góðskuleiðsla og góðskutrygging (Quality Management and Qua-

lity Assurance Vocabulary) (1996) forsynet med islandske, engelske og danske ækvivalenter: 

 

Færøsk Islandsk Engelsk Dansk 

eind eining entity entitet 

tilgongd ferli process proces 

starvsskipan verklagsregla procedure procedure 

vøra vara product produkt 

tænasta þjónusta service serviceydelse 

Tabel 1. Sammenligning af færøske, islandske, engelske og danske termer inden for kvali-

tetsstyring og -sikring 

  

Eksemplerne i Tabel 1 viser med al tydelighed puristiske termer i færøsk (og islandsk i øv-

rigt) i forhold til dansk, hvis termer er inspireret fra engelsk. 
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Hvad kan vi forvente? 

 

Det kan naturligvis diskuteres, i hvor høj grad temaerne i denne artikel er repræsentative 

for udviklingen af færøsk. Men et faktum er, at de viser nogle ændrings- og udviklings-

processer, som er i gang og som formentlig vil fortsætte. 

 I løbet af de sidste årtier er den dialektale variation svundet ind, og udviklingen i dia-

lekterne viser tendenser henimod udjævning og regionalisering. Det ser vi i Sandoy, 

Suðuroy og Norðurstreymoy, hvor de unge i stigende grad anvender centralfærøske stan-

dardformer. De unge flytter fra periferien ind mod centrum med den konsekvens, at ind-

byggerne i de små bygder for det meste er ældre mennesker. Denne udvikling vil forment-

lig fortsætte. Til gengæld er der en folkelig bevægelse i gang i øjeblikket med det formål at 

bevare den dialektale diversitet. Der var to store dialektarrangementer i løbet af 2019, det 

ene i Fuglafjørður på Eysturoy og det andet i Tvøroyri på Suðuroy, arrangeret af lokale dia-

lektentusiaster, begge med stort fremmøde. Hvorvidt en dialektbevægelse kan hæmme 

dialektnivelleringen, er dog tvivlsomt.  

Der er indikationer på, at den dialektale diversitet vil svækkes i fremtiden, især når 

man tænker på den faldende brug af dialekttræk hos de yngste. Man kan dog ikke se bort 

fra, at der kan være tale om livsfaseændringer hos den yngste generation. Det er ikke 

utænkeligt, at dialekten på Sandoy fortsat vil svækkes, da øen om kort tid vil få en undersø-

isk tunnelforbindelse til den centrale del af landet, og dermed blive mindre isoleret end før.  

Der er stor variation i brug af kasus, især i præpositionsforbindelser. Det er vanske-

ligt at udtale sig om, hvad der vil ske på det område, fordi ændringerne går i flere retnin-

ger. Dels oplever vi, at akkusativen vikarierer for dativ, dels at dativen kan vikariere for ak-

kusativen. Accepten af akkusativ for oprindelig dativ er størst hos de unge. Akkusativen kan 

være et livsfasefænomen, men det kan ikke udelukkes, at disse ændringer vil brede sig og 

blive et nyt drag i færøsk grammatik. Det samme kan forventes i den ordbaserede bøjning 

af importord med finalt -a, som er dominerende i uformelt talesprog, dvs. flertalsformer 

som fx pitsairnar ’pizzaerne’ og temaini ’temaerne’ i stedet for stammebøjning, pitsurnar og 

temuni.  

I masketesten blandt de 15-årige skoleelever, hvis formål var at elicitere vurderinger 

af sprogbrugere, var der ingen tegn på noget dialekthierarki. Til gengæld viste afkrydsnin-

gerne på et spørgeskema i den samme undersøgelse en ubetinget opbakning til hoved-

stadsdialekten som den smukkeste, når informanterne svarede på spørgsmålet: Hvilken 

holdning, tror I, færinger generelt har til disse dialekter? (Bugge 2018; Bugge og Jacobsen 

2018). Dvs. at der fremkom to forskellige testresultater med de to dataindsamlingsmeto-

der. Spørgeskemasvarene må ses som viden om sprogholdningerne i samfundet, som altså 

tyder på, at der findes et dialekthierarki. Men dette hierarki kom ikke frem i masketesten, 

hvor informanterne gav udtryk for deres egne holdninger. I holdningsundersøgelsen på 

Suðuroy scorede hovedstadsdialekten højere end den lokale dialekt (Skaale 2015). I begge 

undersøgelser var det unge informanter, der tilkendegav deres holdning. Det kunne tyde 

på, at den færøske holdning går i retning af ’danske tilstande’ med en opvurdering af ho-

vedstadsdialekten på bekostning af andre dialekter.  

De tendenser, som er omtalt ovenfor, peger ind i en fremtid, hvor den dialektale di-

versitet bliver mindre, hvor den grammatiske variation bliver større, og hvor purismens tag 

i sprogsamfundet og dets befolkning synes at kunne udvikle sig i to forskellige retninger. Til 

gengæld går vi en fremtid i møde med stigende interesse for færøsk fagsprog, som for al-

vor har skudt fart i løbet af de sidste tre årtier. Arbejdet med fagtermerne bygger på den 

puristiske ideologi. Den holder sig så vidt muligt til færøske morfemer og holder antallet af 

importord nede på et absolut minimum. Mens purismen i almensproglige ordbøger er af-
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tagende, er der intet, der tyder på, at purismen vil svækkes i de kommende år i arbejdet 

med at udvikle fagsprog.  

Af de fem parametre, som omtales i denne artikel, peger de fire første i retning af 

mindre dialektal diversitet og stigende standardisering, dialektnivellering, stigende gram-

matisk variation og en vis skepsis til purismen i almensproget. Derimod står purismen 

stærkt i arbejdet med fagsproget. Det er denne virkelighed vi står i i dag og som vil sætte sit 

præg på det færøske sprog i 2031 og sandsynligvis også efter det. Men så længe vi taler om 

ændringer, kan vi trods alt være tilfreds, fordi da ved vi, at sproget lever. Og det er ikke så 

lidt endda!  
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DEN EVIGT NÆRVÆRENDE KOLONIALE FORTID 

 

 

Camilla Kleemann-Andersen 

 

Denne artikel beskæftiger sig med sprogdebatten i Grønland vedrørende brugen af grøn-

landsk og dansk i perioden 2009–2019. Jeg fokuserer på tilblivelsen af sprogloven, der tråd-

te i kraft i 2010 (Inatsisartut 2010), og på de debatter der fandt sted før, under og efter til-

blivelsesprocessen. Som baggrund for dette fokus vil jeg redegøre for det historiske 

forhold mellem grønlandsk og dansk og for den udvikling, der ledte op til sprogloven. Med 

afsæt i Ahmeds (2014) begreber om ’smerte’ (pain) og ’kollektivet’ (the collective) vil jeg ana-

lysere de følelser, der ligger til grund for sprogdebatten, med det formål at belyse sprog-

lovens rolle som udløser og ideologisk spændingsfelt for debatten. 

 

Ahmeds smerte-begreb 

 

Mødet med verden står centralt i den australske postkoloniale queerteoretiker Sara Ah-

meds teori om følelsers kulturelle og politiske rolle i samfundet. Begrebet ’følelse’ dækker 

både emotion, feeling og sensation, og Ahmed bruger emotion som overordnet begreb, 

der dækker over de to andre. Mødet med et andet objekt eller subjekt udløser følelser, og 

disse følelser er med til at forme os: ”(…) emotions work to shape the ‘surfaces’ of individual 

and collective bodies” (Ahmed 2014, 1). Det engelske ord body dækker både over kroppen 

som et legeme og over en større samling eller gruppe (af nogen eller noget). Her benytter 

jeg begrebet ’kollektiv’ til at dække over den sidste definition. 

 Det er især Ahmeds smertebegreb (pain), der er interessant for mine analyser her. 

Hun anser smerten som noget, der gør os bevidste om vores krop igennem mødet eller 

sammenstødet med andre objekter: 

 

It is through the intensification of pain sensations that bodies and worlds materi-

alise and take shape, or that the effect of boundary, surface and fixity is produced 

(Ahmed 2014, 24). 

 

Smerten fra mødet med et andet objekt tillader os at lære vores krops udstrækning at 

kende, så vi bliver opmærksomme på vores adskillelse fra andre objekter og fra andre 

mennesker. Følelsen af mødet med andre mennesker er ikke kun det, der adskiller os fra 

andre mennesker, det er også det, der forbinder os med dem. Mødet med andre mennes-

ker efterlader deres ’aftryk’ (impression) på vores hud (Ahmed 2014, 25). Følelsen af dette 

aftryk på vores krop er forbindelsen til de andre. 

 

Fetichering af såret 

Smerte kan deles enten ved at man er vidne til en andens smerte eller igennem kollektiv 

smerte i forbindelse med fx erindringen om magtforholdet i en koloni eller om at have 

været genstand for udbredt racisme i et samfund. Begge disse smerter er betingede af, at 

den enkelte er i stand til at forstå den andens/de andres smerte uden selv at føle den 

direkte (Ahmed 2014, 31). Ahmed definerer denne form for smerte som en ’skade’ (injury) 

eller et ’sår’ (wound), og når skaden eller såret er kollektivt, så er smerten blevet politiseret, 

fordi den får samfundsmæssig betydning (Ahmed 2014, 31–32). 

 Hun argumenterer for, at en kollektiv smerte i nogle tilfælde kan transformeres fra at 

være en delt følelse til at blive identitetsskabende. Den transformation omtaler hun som en 
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tendens til at ’fetichere’ (fetishize) såret, hvilket er problematisk, fordi den tager såret ud af 

konteksten fra dengang man blev skadet eller såret: ”(…) the transformation of the wound 

into an identity cuts the wound off from a history of ‘getting hurt’ or injured” (Ahmed 2014, 

32). Transformationen gør, at man føler, man er såret, altså i nutid, selvom såret blev 

påført i fortiden, altså at man var såret (Ahmed 2014, 32). Ahmed ser tabet af den histor-

iske forankring som problematisk, fordi hun anser det for at være en gentagelse af 

påføringen af smerten (Ahmed 2014, 33). I en politiseringsproces må historien bag følelsen 

af kollektiv smerte ikke gå tabt, for ellers undgår man ikke at gentage ’fortidens synder’ 

(Ahmed 2014, 33). 

 Politiseringen af smerte har også en økonomisk dimension, hvor kollektiv smerte 

anses for at retfærdiggøre kompensation. Denne retfærdiggørelse gør det nødvendigt at 

definere ofre og skyldige, og det betyder også at smerten værdisættes i forhold til en even-

tuel kompensation (Ahmed 2014, 32). I en sådan proces er der stor sandsynlighed for, at 

der sker en fetichering af det sår, der har udløst smerten. Desuden skaber politiseringen af 

smerten et ulige magtforhold til fordel for dem, der allerede er magtfulde: ”Given that sub-

jects have an unequal relation to entitlement, then more privileged subjects will have 

greater recourse to narratives of injury (Ahmed 2014, 33). Som eksempel på dette peger 

Ahmed på den hvide mand som et normativt subjekt, der bliver fremstillet som offer for 

åbne grænser i nationale diskurser (2014, 33). 

 

Hadets organisering 

I mødet med andre opstår der følelser, og følelserne er med til at etablere og fokusere 

vores relationer til de andre. Relationerne danner fundamentet for kollektivet. Et sådan 

følelsesfuldt eller affektivt møde kan både være direkte eller medieret. Vi behøver altså 

ikke at møde den anden fysisk for at få et indtryk af vedkommende, og på baggrund af 

dette indtryk tillægger vi den anden egenskaber, og hermed opstår der kollektiver – klynger 

af kroppe med tilhørende egenskaber (Ahmed 2014, 54). 

 Aftrykket fra den anden efterlader som regel et positivt eller et negativt indtryk, der 

får os til at føle ’lighed’ (likeness) eller ’ulighed’ (unlikeness) i forhold til den anden, og det er 

her Ahmed bringer begreberne om ’kærlighed’ (love) og ’had’ (hate) ind i billedet (Ahmed 

2014, 52). Ahmed betragter følelser af had som økonomiske ud fra et marxistisk begreb 

om, at følelser får mere værdi, jo mere de cirkulerer. Hun mener, at følelser af had ikke 

nødvendigvis er bevidste, og henviser til Freuds begreb om ’ubevidste følelser’ (uncon-

scious emotions) (2014, 44). Det er følelser, som er resultat af en affektiv impuls, der 

fejltolkes og tillægges en anden betydning end den oprindelige (Freud 1964, 177). Det er 

især begrebet om had og dets relation til såret, der er interessant for analyserne her, fordi 

”(…) feelings of injury get converted into hatred for others, who become read as causing 

‘our injury’ (Ahmed 2014, 15). 

 I Grønland er diskursen om sprog meget følelsesladet, og det er også tilfældet i de 

eksempler jeg analyserer i det følgende. I debatterne er der ofte ’vi’- og ’dem’-konstruk-

tioner, der bliver brugt til at markere grænserne mellem de involverede parter skarpt. 

Desuden bliver der ofte diskuteret om rettigheder og offerstatus, og derfor er Ahmeds 

begreber om ’smerte’ og ’had’ nyttige værktøjer i analysen af disse debatter. I Grønlands 

nyere historie refereres der gerne til de ideologiske ’vi–dem’-processer som henholdsvis 

danificering og grønlandisering. Danificering bliver brugt om moderniseringsperioden, 

tiden efter 1953, hvor Grønland blev en del af Danmark, og dermed ikke længere har status 

af koloni. På det sproglige område betyder danificering at det danske sprog har prioritet. 

Omvendt bruges grønlandisering om den senere og aktuelle opprioritering af grønlandsk 

som samfundsbærende sprog. 
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Skitse af den historiske proces, der ledte op til sprogloven 2010 

 

For at forstå sprogdebatterne er det vigtigt at kende til den historiske kontekst for sprog-

situationen i Grønland. Selvom dansk har spillet en stor rolle i Grønland siden Hans Egedes 

ankomst i 1721 og den efterfølgende danske kolonisering, så har det grønlandske sprog 

altid været det dominerende sprog. 

 De hidtil ældste kendte skrifter på grønlandsk er ordlister fra 1654, der stammer fra 

fire grønlændere der blev ført til Danmark-Norge af David Dannel (Petersen & Rischel 1985, 

156). Ud over ordlisterne har forskellige missionærer gennem tiden udarbejdet grammat-

ikker og ordbøger. Dermed er skriftsproget i høj grad blevet skabt af missionærerne, der 

brugte sproget instrumentelt til at fremme den kristne mission (Berthelsen 2008, 144). 

 I slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet voksede grønlændernes åndelige, 

politiske og kulturelle bevidsthed, og perioden er kendt som fornyelsens tid. Den 

økonomiske udvikling i samfundet gjorde behovet for uddannelse større, og det betød 

også et øget fokus på dansk i skolen. Resultater blev, at dansk blev mere fremtrædende i 

det grønlandske samfund, og det blev den uddannede elites sprog, hvilket gjorde at det 

blev forbundet med høj social status (Berthelsen 2008, 148). 

 Da Grønlands Styrelse i Danmark i 1921 nedsatte en kommission, der skulle forbere-

de en ny lovgivning til administrationen i Grønland, blev et af målene, efter ønske fra Grøn-

land, at indføre dansk som et selvstændigt fag i skolen. Dette blev til realitet, da styrelses-

loven blev indført i 1925, selvom det først blev omsat i praksis i 1928. Indførelsen af dansk-

faget blev dog ikke en ubetinget succes, fordi de på semariet i Nuuk uddannede kateketer 

ikke magtede opgaven. Derfor foreslog Sydgrønlands Landsråd i 1937, at der skulle an-

sættes lærere fra Danmark til formålet. Selvom en gruppe kateketer advarede mod, at det 

kunne resultere i en forringelse i brugen af grønlandsk, blev forslaget generelt godt mod-

taget (Berthelsen 2008, 150). Der var endda nogle, der mente, at man skulle opgive det 

grønlandske sprog og erstatte det med det danske sprog, fordi de anså det grønlandske 

sprog som en hæmsko for udviklingen. 

 I 1950 gik dansk fra at være et selvstændigt fag til at blive delvist undervisningssprog. 

Skoleeleverne blev simpelthen opdelt i grønlandsksprogede og dansksprogede klasser. Det 

betød dels, at en gruppe grønlandske skoleelever voksede op udelukkende dansktalende, 

og dels at der opstod en social adskillelse mellem grønlandsksprogede og dansksprogede 

grønlændere. Med skoleloven fra 1967 blev danificeringen af skolevæsenet taget et skridt 

videre, da man lavede en forsøgsordning, der gik ud på at man ikke havde grønlandsk-

undervisning før man kom i 3. klasse. Efter forsøgsordningen blev lovforslaget reguleret, så 

det blev overladt de enkelte skoler at beslutte, om man vil undervise i grønlandsk fra 1. 

klasse eller først fra 3. klasse (Rosing Olsen 2016, 143). Opdelingen af eleverne i danske og 

grønlandske klasser ophørte først med folkeskolen fra 2002, der indførte den integrerede 

skole som forløber til Atuarfitsialak (”Den gode skole”) som er gældende den dag i dag 

(2021). 

 I 1970 blev der afholdt en konference i Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut med 

landsrådsformanden Erling Høegh i spidsen. På konferencen drøftede man Grønlands 

fremtid, og hvordan man i fremtiden kan styrke grønlændernes egen deltagelse af landets 

forvaltning. En vigtig del af disse drøftelser drejede sig om forholdet mellem grønlandsk og 

dansk, især i forbindelse med skolesystemet. Mogens Boserup, en af arkitekterne bag føde-

stedskriteriet,
1
 mente at det grønlandske sprog var en stopklods for ligestillingen mellem 

grønlændere og danskere i Grønland, og derfor skulle det afskaffes i de små klasser. 

Desuden argumenterede han for, at det grønlandske skriftsprog ingen fremtid havde, og at 

talesproget kun havde en funktion som kulturarv (Rosing Olsen 2016, 161). Denne vold-
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somme udmelding om det grønlandske sprog blev mødt med argumentet om, at eleverne 

havde behov for at blive undervist på grønlandsk så tidligt som muligt, fordi de elever, der 

havde grønlandsk som modersmål, dermed ville få et større udbytte af undervisningen 

(ibid.). Boserups udmelding blev generelt tolket som respektløshed over for det grøn-

landske sprog, og journalisten Uvdlorianguak Kristiansen forærede ham en kajak uden 

skindbetræk med ordene: ”Et Grønland uden det grønlandske sprog er som en kajak uden 

skindbetræk”.
3
 Resultat af konferencen resulterede i en retskrivningsreform af det grøn-

landske skriftsprog, som trådte i kraft i 1973. Reformen betød reelt, at det grønlandske 

skriftsprog blev fornyet; argumentet var at det gamle skriftsprog var for svært (ibid.). 

 Da selvstyret blev indført i 2009 (efter 30 års hjemmestyre), blev det grønlandske 

sprog det officielle sprog i Grønland, og i 2010 trådte sprogloven i kraft. Grundlaget for 

sprogloven findes i Hjemmestyreloven fra 1978, hvor man sikrede det grønlandske sprogs 

status som ”hovedsproget”, samtidig med at der ”skal undervises grundigt” i det danske 

sprog (Hjemmestyreloven, Grønlandsk Lovsamling1978). I Selvstyreloven fra 2009, kap. 7 § 

20, er formuleringen ændret til, at ”det grønlandske sprog er det officielle sprog” 

Inatsisartut (2009). 

 

Kun grønlandsk fra talerstolen! 

 

I forbindelse med at sprogloven trådte i kraft i maj 2010 forslog partiet Siumut, der var en 

del af oppositionen, at der fra 2013 kun skulle tales grønlandsk på talerstolen i Inatsisartut 

(Landstinget). Ud over de nye, grønlandske betegnelser for Landstinget (Inatsisartut) og for 

regeringen (naalakkersuisut) mente Siumut, at et dekret om kun at bruge grønlandsk fra 

talerstolen i Inatsisartut ville have været et stærkt signal om, at den nye sproglov også 

medførte konkrete forpligtelser over for brugen af grønlandsk (Lyberth 2010). Forslaget 

mødte modstand fra de andre partier, da de mente at et sådant krav ville indskrænke mi-

noritetsgruppers demokratiske ret til at følge med i landets styrelse. Blandt disse mino-

ritetsgrupper blev blandt andet nævnt grønlændere med dansk som modersmål, hvilket er 

Grønlands største sproglige minoritetsgruppe (Trondheim 2002, 190). 

 På daværende tidspunkt var der fire dansktalende Inatsisartut-medlemmer (Isaksen 

2010). Et af dem, Naaja Nathanielsen fra partiet Inuit Ataqatigiit (IA), argumenterede for, at 

ekskludering af ikke-grønlandsktalende grupper ikke ville motivere befolkningen til at tale 

mere grønlandsk, men at man derimod skulle styrke sproget gennem åbenhed og støtte 

(Andersen 2010). Siumut ville dog ikke trække forslaget tilbage, og de fik derfor folkerets-

jurist og professor Ole Spiermann til at vurdere de juridiske implikationer af det. Spier-

manns konklusion var, at der ikke var nogen juridiske hindringer, for at det ville kunne 

gennemføres (KNR 2010; Ejsing 2010). Alligevel lykkedes det ikke at overbevise de andre 

partier, der stadig var imod forslaget. Forhenværende Inatsisartut-medlem fra Atassut, 

Anders Nilsson, mente, at debatten var ude af trit med tiden og derfor ikke længere rele-

vant. Han anså det for at være et... 

 

(...) populistisk forsøg på at etablere en ny politisk platform, hvor de med næb og 

klør og billige argumenter vil forsøge at fastholde Grønland som et etnologisk, 

kulturelt og erhvervsmæssigt frilandsmuseum (Sermitsiaq.ag 2010). 

 

Denne debat var ikke den første om dette i Inatsisartut. Allerede i maj 1995 foreslog senere 

landsstyreformand (2009–2013) Kuupik Kleist fra IA, at der kun skulle tales grønlandsk på 

talerstolen i Inatsisartut. Dengang var Anders Nilsson også medlem af Inatsisartut, og da 

forslaget ville betyde, at han ville være nødt til at have en tolk til debatterne, mødte det stor 
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modstand fra hans partifæller i Atassut. Den daværende formand for Atassut, Daniel Skifte, 

sammenlignede efterfølgende udtalelsen og IA med Den Danske Forening, nynazisters 

grupperinger og andre fremmedhadske elementer (Brønden 1995, 2, 12). Debatten blusse-

de op igen i 2013, i valgkampen om pladserne i Inatsisartut, hvor Partii Inuit bragte temaet 

op. 

Ændringsforslag til sprogloven 

 

Sproglovens indførelse i 2010 fik dog ikke sprogproblematikkerne og diskussionerne til at 

forsvinde. Allerede i 2011 sendte flere virksomheder og myndigheder deres sprogpolitikker 

til selvstyret, da det nu stod i sprogloven at man skulle indsende sprogpolitikker (Grønlands 

Selvstyre 2011, 46), og i 2012 blev det første ændringsforslag stillet. Forslaget lagde vægt på 

at al annoncering, reklame og skiltning skulle være på grønlandsk, og at dansk og engelsk 

kunne bruges som supplement. Al skriftlig henvendelse til borgerne skulle også være på 

grønlandsk, medmindre borgeren udtrykkeligt tilkendegav at ville have det på dansk. Det 

samme princip skulle også gælde for juridisk bindende aftaler og kontrakter (Duus 2012). 

Regningen for disse tiltag skulle deles, så de involverede parter hver skulle betale sin del. 

 Ændringsforslaget til sprogloven havde til hensigt at tilgodese de grønlændere, der 

kun taler og forstår grønlandsk, og den daværende naalakkersuisoq (minister) for kultur, 

uddannelse, kirke og forskning, Mimi Karlsen fra IA, argumenterede for, at det ville forbed-

re serviceniveauet for denne gruppe (Olsen 2012, 8). Samtidig forsøgte man i ændrings-

forslaget at tage hensyn til de dansktalende grønlændere med muligheden for at ønske at 

få det på dansk. 

 Grønlands Arbejdsgiverforening (GA)
4
 og partiet Demokraatit var nogle af de mest 

fremtrædende modstandere af ændringsforslaget. Ifølge GA ville ændringen betyde, at 

små virksomheder ville få en ringere konkurrenceevne pga. øgede omkostninger og 

tidsforbrug i forbindelse med oversættelsesarbejdet, hvilket ville bremse udviklingen i 

Grønland. Desuden mente GA, at ændringen vil marginalisere de grønlændere, der kun 

taler og forstår dansk, og indskrænke deres ytringsfrihed (Grønlands Arbejdsgiverforening 

2012). Forslaget blev sendt til høring før Inatsisartuts forårssamlingen i 2012, men efter en 

blandet modtagelse især i erhvervslivet (se ina.gl under FM2012 pkt. 31
2
) blev det trukket 

tilbage. 

 

Protest mod manglende grønlandsk oversættelse 

 

I juni 2012 holdt boligudvalget i Inatsisartut møde, og ved mødet blev der fremlagt doku-

menter fra Danmark, som formanden Naaja Nathanielsen fra IA pga. tidsnød ikke havde 

fået oversat til grønlandsk. Det fik Kim Kielsen fra Siumut til at forlade mødet i protest med 

kommentaren, at han havde forståelse for, at tingene nogle gange skulle ske hurtigt, men 

at dette ikke måtte gå ud over de (kun) grønlandsktalende (Langhoff 2012a,b). Na-

thanielsen, som er dansktalende, svarede at man ikke burde sætte tingene i stå for at vente 

på oversættelser, da det ville være skadende for demokratiet. Desuden henviste hun til, at 

hun selv af praktiske grund ofte kun fik danske resumeer af dokumenter på grønlandsk, og 

at Kielsen også burde kunne udvise den samme pragmatisme. Hun tilføjede at man i 

fremtiden måtte finde en principiel løsning på dette problem, en løsning der ville gøre alle 

tilfredse (ibid.). 

 Det er klart, at dette blev en principsag for Kielsen, der rent faktisk forlod mødet, 

mens Nathanielsen legitimerede sin beslutning ud fra et princip om effektivitet og pragma-

tisme. De efterfølgende debatter i den grønlandske befolkning blev meget følelsesladede 

og kom mere til at handle om retten til at tale grønlandsk og kravet om respekt fra begge 
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parter. I debatterne var det dog gennemgående, at de dansksprogede blev anset som en 

hindring for, at det grønlandske sprog kunne blive ’fuldt funktionsdygtigt’. De blev ofte 

fremstillet som andenrangsborgere, fordi de ikke taler grønlandsk. Samtidig blev de anset 

for at være en trussel mod det grønlandske sprog, som de blev beskyldt for ikke at ville 

lære. 

 Kielsens handling var et udtryk for, at hans nationalfølelse var blevet stødt. Følelsen 

af at være mindre vigtig, fordi man taler grønlandsk, er et levn fra kolonitiden. I bund og 

grund handler det om at blive anerkendt som grønlænder, og om have de samme vilkår 

som danskere, uden at skulle kæmpe for det. Det faktum, at de omstridte dokumenter kom 

fra Danmark, gjorde kun ondt værre. Nathanielsens argument om, at Grønland er et tos-

proget samfund, og at det derfor ikke burde være nødvendigt med fuldstændig oversæt-

telse af alle dokumenter, bidrager til følelsen af utilstrækkelighed hos de grønlændere, der 

ikke kan det danske sprog ’godt nok’. I det hele taget viser hendes argumentation, at det 

asymmetriske magtforhold mellem dansk og grønlandsk stadig består, fordi det ubevidst 

antages at være normalt at grønlandsktalende forstår dansk, men ikke omvendt. I selv-

styreloven er kravet om ligeværdighed nedfældet: 

 

I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret 

til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og 

gensidig respekt i partnerskabet mellem Danmark og Grønland. Loven bygger i 

overensstemmelse hermed på en overenskomst mellem Naalakkersuisut og den 

danske regering som ligeværdige parter (Selvstyreloven 2009; min fremhævelse). 

 

Behovet for, at det i selvstyreloven fastslås, at grønlænderne vil anerkendes som et folk og 

opnå en position som ligeværdig partner (med Danmark og danskerne), viser tilstede-

værelsen af denne asymmetri som et vilkår i en postkolonial kontekst. 

 

Sprogdebatten er som et sår 

 

Ved valget i 2013 fik Partii Inuit to mandater valgt ind i Inatsisartut (består af 31 mandater) 

efter en valgkamp, hvor deres retorik efterfølgende fik Nathanielsen (IA) til at påpege at 

deres tone over for dansktalende grønlændere var både hård og polariserende. Et godt 

eksempel er deres præsentationsvideo fra valgkampen. Den spiller meget på inuitkulturen 

som det autentisk grønlandske, og bruger det til at lægge afstand til Danmark og den 

danske indflydelse på Grønland. På den måde fremstiller den det grønlandske samfund 

som opdelt i henholdsvis autentiske grønlændere, der vil det bedste for Grønlands fremtid, 

en såkaldt ind-gruppe, og udefrakommende (danske) elementer/personer, der er til skade 

for det grønlandske samfund, en såkaldt ud-gruppe. Nathanielsen mente endda at deres 

udtalelser om alt, hvad der havde med Danmark at gøre, var direkte racistiske (Broberg 

2013). 

 Randi Broberg (Ikke at forveksle med Hanne Broberg 2013), den ene af Partii Inuits 

Inatsisartut-medlemmer svarede igen på kritikken: ”Os, der kun taler grønlandsk, er dem 

der er mest udsatte i Grønland. Prøv nu at se vores situation: Vi er dem, der er mest ud-

satte selv i vores eget land” (Hansen 2013). Hun argumenterede videre med, at sprogdebat-

ten er meget følsomt, og at man bliver beskyldt for at være racistisk, når debatten er i gang. 

Hun pointerede at den er som et sår, som vækker mange følelser, men at man alligevel skal 

kunne tale om problematikker, der stammer fra koloniseringen, fordi de stadig eksisterer 

(Hansen 2013). Efterfølgende indkaldte Partii Inuit til et debatmøde, hvor der ville være 

tolke til stede, men selve indbydelsen blev kun sendt ud på grønlandsk (ibid.). 
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 Lad os kigge nærmere på Partii Inuits ærgrelse over at blive beskyldt for at være 

racistiske. Hvorfor bliver de kaldt racistiske, når de selv udtrykkeligt flere gange pointerer, 

at de ikke er qallunaaluartut (danskerfjendske) imod danskerne? Og hvorfor føler Na-

thanielsen sig nødsaget til at opfordre dem til at stoppe med danskerhadet. Broberg siger, 

at hun aldrig kunne finde på at opfordre til had mod andre mennesker, og heller ikke vil 

komme til det i fremtiden (Hansen, 2013). Hvilke mekanismer gør at man alligevel opfatter 

hendes mening som hadefuld og racistisk? 

 Videoen er et godt eksempel på, hvordan diskursen om grønlænderen som offer er 

blevet et narrativ i den nationale diskurs. Historien om skade og lidelse bruges som et ar-

gument for berettigelse: kalaaleq (grønlænderen) har ret til det og det i sit eget land. Ved at 

bruge ordet kalaaleq skaber man en distinktion mellem dem, som (ifølge Partii Inuit) er det, 

og dem, som ikke er det – og som heller ikke fortjener de samme goder som kalaaleq gør. 

Diskursen bliver, at fordi kalaaleq er blevet uretfærdigt behandlet og har lidt skade i sit 

eget land, i Kalaallit Nunaat (Grønland), så har hun/han ret til at kæmpe for sine ret-

tigheder. På den måde er der en ulige fordeling af magten, netop fordi kalaaleq, 

grønlænderen, bliver det normative subjekt, der har mere ret til en ’skades-diskurs’ end 

andre i Grønland har. 

 Smerte og lidelse bliver brugt som narrativer, og det normative subjekt bliver til of-

feret, som kræver retten til at blive behandlet retfærdigt. På den måde retfærdiggør man 

en diskurs, hvor den lokale, nunaqavissoq (direkte oversat: den, der rigtigt bor i landet), er 

den sårede. De øvrige, altså dem, der ikke bor i landet permanent, eller dem, der ikke taler 

det grønlandske sprog i denne sammenhæng, er dem, der sårer og truer eksistensen af 

sproget (kalaallisut = grønlandsk) – og dermed det normative subjekt. Der bliver altså sat 

lighedstegn mellem kalaaleq og kalaallisut i og med at sproget bliver opfattet som 

betingelsen for at kunne differentiere mellem dem, som er kalaaleq, og dem, som ikke er 

det. 

 Etableringen af kalaaleq (grønlænderen) som nunaqavissoq (den, der rigtigt bor i 

landet) og brugen af sproget som legitimering baner vejen for kærligheden til kalaallisut 

(grønlandsk) og dermed til dem, som taler det. Det baner til gengæld også vejen for op-

fattelsen af, at det er dem, der ikke taler det, der har påført kalaaleq smerte, og derfor 

bliver de ’forhadte’. Det er de udefrakommende, det vil sige de ikke-grønlandsksprogede i 

Partii Inuits retorik, der bliver genstand for had. Dermed rammer de både danskere, der 

bor i Grønland, og dansktalende grønlændere. Deres budskab skal altså forstås ud fra et 

postkolonialt perspektiv og ud fra det historisk-betingede asymmetriske magtforhold mel-

lem grønlændere og danskere i Grønland. 

 

Sproget er ikke lig med grønlandskheden 

 

Debatten om ændringsforslaget til sprogloven blussede op igen i 2015, hvor en ny 

markedsføringslov var til diskussion i Inatsisartut. Som optakt til diskussionen udtalte den 

daværende naalakkersuisoq for kultur, uddannelse, kirke og forskning, Nivi Olsen fra Dem-

okraatit, sig i Qanorooq (nyhederne) på KNR
5
 om vigtigheden af også at kunne tale dansk 

og engelsk. Hun ville have befolkningen til at forstå, at det grønlandske sprog ikke er lig 

grønlandskhed (KNR – Qanorooq 16.03. 2015). Nivi Olsens udtalelse bunder i, at debatten i 

Grønland har en tendens til at sætte sprogene (grønlandsk og dansk) op imod hinanden. 

Det betyder, at sprogbrug og valg af sprog er forbundet med følelser som skyld og util-

strækkelighed, hvilket ikke er usædvanligt i en postkolonial kontekst (Ngūgĩ 1986): 
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Is it right that a man should abandon his mother tongue for someone else’s? It 

looks like a dreadful betrayal and produces a guilty feeling. But for me there is no 

other choice. I have been given the language and I intend to use it (Achebe 1965, 

30). 

 

Achebes beskrivelse er også dækkende for forholdet mellem grønlandsk og dansk i Grøn-

land, og det er disse følelser Olsen gerne vil vende til noget positivt ved at gøre op med 

forestillingen om, at det grønlandske sprog er lig med grønlandskheden. 

 Olsens partikollega, den dansksprogede Michael Rosing, som også var en af de mest 

fremtrædende modstandere af ændringsforslaget fra 2012, bakkede op om hendes 

udtalelse, men der var andre, der så det anderledes. Især Inatsisartut-medlem Hans Eno-

ksen fra Partii Naleraq (fra Siumut indtil 2014), fandt Olsens udtalelse problematisk, og han 

indledte en heftig diskussion med Michel Rosing om det. 

 Enoksen gjorde det klart, at han var direkte forarget over Olsens udtalelse og den 

holdning den repræsenterede. Han understregede at han anså det som uhyrligt (tupin-

narluinnaqqissaarpoq), fuldstændigt uacceptabelt (ina.gl, under FM2015, punkt 91) og 

usolidarisk med de grønlandsktalende grønlændere at udtale sig sådan. Han argumen-

terede videre for, at Grønland blev set som et foregangsland blandt lande med oprindelige 

folkeslag, og stammefrænderne (inuit) i Canada og Alaska misundte grønlænderne deres 

mulighed for at brug deres sprog i hverdagen (ina.gl, under FM2015, punkt 91). 

 Her opbygger Enoksen et argument for at den grønlandske identitet er afhængig af 

sproget, og at det er det grønlandske sprog og dets brug, der gør grønlænderne til noget 

særligt. Han peger på anvendelsen af sproget i Grønland som en succeshistorie i en 

postkolonial kontekst. Men man ser også, at han indirekte taler på baggrund af den min-

dreværdige, undertrykte position som (mange) grønlændere føler i forhold til danskerne, 

når han taler om, at Grønland er et forbillede for oprindelige folk verden over. Han nævner 

FN, som anerkender Grønland som en pioner inden for sprogbrug.  

 Hans argumentation bunder derfor i behovet for anerkendelse set fra et grønlandsk 

perspektiv i et ulige dansk-grønlandsk forhold. I sin argumentation indtager Enoksen altså 

positionen som såret part, der feticherer såret fra kolonitidens magtstrukturer og trans-

formerer den kollektive smerte til at blive identitetsskabende. Derfor er holdningen til 

grønlandsk, som Olsens udtalelse giver udtryk for, ikke bare usolidarisk men også 

forræderisk over for det grønlandske folk i Enoksens optik. 

 Set fra denne position er de, der ikke går ind for det grønlandske sprogs fulde an-

vendelse, ødelæggende og en trussel mod den grønlandske identitet. Denne form for ar-

gumentation rammer især grønlændere som er vokset op som dansktalende. Rosing bliver 

symbol på denne gruppe, der ofte føler sig stemplet som ’mindre grønlandske’ eller som 

’danskere’ på grund af deres danske sprog og deres ’manglende’ grønlandske sprog. 

 Denne problemstilling er gennemgående i sprogdebatterne i Grønland, og den er del 

af en diskurs om, hvem der er (autentisk) grønlandsk, og hvem der ikke er. Rosing siger selv 

om denne problematik: 

 

Vi er mange grønlændere som er blevet fanget af historien, ved at vi er blevet op-

draget på dansk. Det er ikke vores skyld (…). (...) Det grønlandske sprog var under-

trykt i mange år i kolonitiden, det er meget beklageligt, jeg er et af produkterne af 

den kolonitid. Fordi dengang jeg var barn skulle alting foregå på dansk. Gør vi det 

godt igen ved at forlange at alting nu skal være på grønlandsk eller skulle vi indta-

ge en mere pragmatisk holdning? (Ina.gl, FM2015, pkt. 91). 
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I debatten argumenterede Rosing for at han og Demokraatit var fortalere for en pragma-

tisk tilgang til sprogspørgsmålet, en tilgang som de anså for at være mere respektfuld over 

for individet. Denne formulering var møntet på de deltagere i debatten, der talte om 

Olsens udtalelse som et udtryk for manglende respekt for de grønlandsktalende. Dette 

udløste argumenter om, at sådan en holdning var at agere lovløs i forhold til sprogloven, 

fordi den netop giver grønlandsk status som officielt sprog i Grønland. Andre argumen-

terede for, at man måske endda skulle stoppe med at oversætte til dansk fra grønlandsk 

som straf for manglende solidaritet med det grønlandske sprog blandt visse medlemmer af 

Inatsisartut. I Ahmeds terminologi (2014, 122ff.) kan sådanne argumenter ses som 

eksempler på at kærligheden til grønlandsk og respekten til den grønlandske befolkning 

bliver en kilde til had mod dem, der opfattes som trusler mod netop de følelser. 

 I sine undersøgelser af dansktalende grønlænderes plads i det grønlandske samfund 

problematiserer Gad (2005) diskursen om det grønlandske sprog som identitetsskabende, 

netop fordi der findes en gruppe dansktalende grønlændere. Ifølge ham bidrager 

diskursen til at skubbe de dansktalende grønlændere ud af det grønlandske fællesskab. 

Desuden er grønlændere, der kan dansk, vigtige for det grønlandske arbejdsmarked, for 

bevarelsen af Grønland som en velfærdsstat i fremtiden, samt for arbejdet for en grøn-

landsk selvstændighed (Gad 2005, 14f.). 

 

Tudefjæs på den røde løber 

 

I april 2017 opstod der debat om problematikken i, at grønlændere, der uddannede sig 

andre steder end i Grønland, ikke vendte tilbage, når de var færdiguddannede. En af grun-

dene, der blev angivet til, at dette var tilfældet, var, at de dansksprogede grønlændere ikke 

følte sig velkomne pga. tonen i debatten, identitetsdiskurserne og sprogbarrieren (KNR – 

Qanorooq 12.04. 2017). Det fik Facebook-brugeren Najaaraq Müller til at reagere med et 

opslag, hvor hun blandt andet skrev: 

 

Kan slet ikke fatte dansktalende grønlænderes tudefjæs om, at de ikke føler sig 

velkomne her. (…) De er født i den røde løber her i landet, så hvorfor kræve noget 

mere?! Lær dog sproget!!! (Sermitsiaq.ag 13.04.2017). 

 

Hvorefter hun opremsede de, efter hendes mening, økonomiske og uddannelsesmæssige 

privilegier, som de dansksprogede grønlændere nyder. Statusopdateringen blev flittigt delt 

og diskuteret ikke bare internt på Facebook men også i nyhedsmedierne.  

 Opslaget er tydeligvis henvendt til de dansktalende grønlændere, som ikke har lyst til 

at vende hjem, eftersom Najaaraq Müller har valgt at skrive den på dansk. Hun benytter sig 

af en meget direkte og hård retorik, hvilket sikkert var en stor del af grunden til, at hendes 

opslag fik så meget opmærksomhed. Men hvis vi kigger på følelserne bag ordene, kan man 

høre en form for afmagt. Den kenyanske forfatter og akademiker NgũgĨ wa Thiong’o’s 

beskrivelse af engelsk i uddannelsessystemet som det prestigefulde sprog, i modsætning til 

hans modersmål Gĩkũyũ, passer godt til det danske sprogs position i Grønland, dog med 

modifikationer: 

 

The attitude to English was the exact opposite: any achievement in spoken or writ-

ten English was highly rewarded; prizes, prestige, applause; the ticket to higher 

realms. English became the measure of intelligence and ability in the arts, the sci-

ences, and all the other branches of learning. English became the main determi-

nant of a child’s progress up the ladder of formal education (NgũgĨ 1986, 12). 
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Najaaraq Müllers afmagt i forhold til uddannelsessystemet bunder i, at grønlandsktalende 

skal kæmpe mere for at gennemføre en uddannelse end de dansktalende, fordi det er 

dansk, der er uddannelsessproget. I indledningen til antologien Demokrati og Magt i Grøn-

land remser Winther seks ting op, som selvstyrekommissionen gerne vil sætte på dagsor-

denen, og det sidste af disse punkter er ønsket om at bryde ud af det post-koloniale syn-

drom, hvor resignation og fremmedgjorthed hersker i befolkningen (Winther 2004,11). Det 

er den følelse af afmagt, der ligger til grund for ’smerten’ og ’hadet’ i Najaaraq Müllers op-

slag. 

 

Konklusion: Mindreværdet er til at tage og føle på 

 

Følelserne af afmagt og resignation i Grønland udspringer af en samfundsstruktur, der i høj 

grad er blevet opbygget på danskernes præmisser som (tidligere) koloniherrer. En sam-

fundsstruktur, som i vid udstrækning tilgodeser danskere og dansktalende grønlændere. 

Frustrationerne hos dem, som ikke bliver tilgodeset af denne samfundsstruktur, kommer 

især til udtryk i sprogdebatten, fordi sproget eller sprogene står som symbol på denne 

forskelsbehandling. 

 Den algeriske postkolonialteoretiker Frantz Fanon taler om, hvordan kolonitidens 

magtasymmetri ofte bliver bevaret i det postkoloniale samfund, fordi de tidligere 

koloniserede stadig føler sig utilstrækkelige og lider af mindreværdskomplekser (Fanon 

1967, 83ff.). Når danskere har skrevet om Grønland, bliver det ofte bemærket, at grønlæn-

derne lider af mindreværdskomplekser, og en undersøgelse af majoritets- og mino-

ritetsforhold kategoriserer den grønlandsktalende befolkning som en usikker majoritet i 

det grønlandske samfund (Krag 2007, 153). Derfor har de grønlandsktalende grønlændere 

nogle gange svært ved at acceptere en anden grønlandsk identitet end deres egen – 

eksempelvis dansktalende grønlændere. Grønlænderen har følt sig afvist af danskeren 

igennem tiden for ikke at være god nok. Nu vil man gøre oprør ved afvise det danske via 

sproget, og det resulterer i en meget kompleks og følelsesladet situation: 

 

Dansk i Grønland er altid en følelsesladet diskussion for både grønlændere og 

danskere. Mange danskere føler sig stødt, når grønlændere siger, at de gerne vil 

af med dansk. Grønlændere føler sig til gengæld i deres gode ret til at insistere på 

grønlandsk som hovedsproget i Grønland, i overensstemmelse med både hjem-

mestyrelov og selvstyrelov. At afvise dansk er imidlertid også en form for afvisning 

over for et land og et sprog, som mange grønlændere føler afviser dem (Thisted 

2018, 80). 

 

Mange undrer sig over, hvorfor det er så svært at gøre det grønlandske sprog fuldt funk-

tionelt i samfundet – i den forstand at det som majoritetssprog skal kunne bruges overalt. 

Men på grund af den historiske udvikling Grønland har været igennem, også sprogligt set, 

er det kompliceret. Folk havde store forventninger til sprogloven, da den trådte i kraft, og 

de første resultater begynder også at vise sig: Hvor det tidligere var en selvfølge, at man 

blev serviceret på dansk i det offentlige system, har man nu større mulighed for at blive 

betjent på både grønlandsk og dansk, end det var tilfældet før. 

 På trods af de mange debatter og kritikken fra flere sider har sprogloven været et 

positivt tiltag for den grønlandske befolkning, især for grønlandsktalende. Selvom den har 

været årsag til ophedede diskussioner og forsøg på at marginalisere diverse grupper i det 

grønlandske samfund, som de analyserede eksempler her tydeligt viser, så har den al-

ligevel formået at favne både dem, der taler grønlandsk, og dem, der ikke gør det. 
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Noter 

 
1
 Fødestedskriteriet er en aflønningsform indført i 1964, som opererede med forskellige 

vilkår for statsansatte i Grønland. Det betød at ansatte, der var født i Grønland, eller som 

fik fast bopæl inden for fem år, fik mindre i løn og dårligere vilkår i forbindelse med bolig, 

ferie etc., end dem, der var udsendt fra Danmark. Formålet var at undgå for stor social 

forskel mellem stats- og privatansatte grønlændere, og derved gøre det grønlandske 

erhvervsliv mere konkurrencedygtigt. Ordningen var dog meget kritiseret, men den bestod 

reelt frem til 1991 (lønnen blev dog udlignet i 1989) (Lidegaard 2009; Janussen 2017). 

2
 Ina.gl er Inatsisartuts hjemmeside. FM står for forårsmøde i Inatsisartut. 

3
 Den skindløse kajak blev også som symbol af det nationalistiske parti Partii Inuits i deres 

valgkamp i 2013, hvor de havde en betrækløs kajak med i valgstudier og valghaller. 

4
 Nu Grønlands Erhverv (GE). 

5
 Kalaallit Nunaata Radioa (Greenlandic Broadcasting Cooperation). 
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”AT BEVARE” OG ”AT UDVIKLE” DET DANSKE SPROG:  

DR’S SPROGPOLITISKE FORPLIGTELSER OG AFRAPPORTERINGER AF SPROGPOLITISK ARBEJDE 

 

 

Jacob Thøgersen 

 

Netop i en tid, der er mere fragmenteret end nogensinde før, hvor vi bruger flere 

medier end nogensinde før og henter vores informationer og oplevelser ind fra 

langt flere kilder end nogensinde før, er der brug for at vi også får tilbudt en fælles 

platform. […] Denne platform skal naturligvis være bred. Der skal være plads til 

det specielle, til det krævende, det brede, det lette og det lettilgængelige. Der skal 

være plads til både bredde og ”niche”. Uden bredde svinder interessen for licens-

kanalerne ind og dermed svækkes netop muligheden for at bringe os sammen om 

de samme informationer og oplevelser. Uden ”niche”-produktioner forsvinder be-

rettigelsen for disse kanaler. (Kulturminister Per Stig Møller, i Kulturministeriets 

public service-kontrakt med DR 2011–2014) 

 

I mit bidrag til denne samling om sprogs status i 2031, vil jeg beskrive public service-

mediers, mere konkret Danmarks Radios (DR), rolle i forhandlingen af sprogs status. Jeg vil 

se fremad ved at se tilbage på de sidste årtier og fokusere på hvordan DR igennem de så-

kaldte public service-kontrakter af Kulturministeriet er blevet pålagt en rolle som sprogpoli-

tisk aktør. Ca. hvert 3. år indgår DR's bestyrelse og den siddende kulturminister en kontrakt 

hvori Kulturministeriet udstikker retningslinjer og mål for de næste års medievirksomhed. 

Kontrakten beskriver betingelserne for den offentlige støtte institutionerne modtager, en 

støtte som for DR’s vedkommende i 2020 var i underkanten af 4 mia. kr. Kontrakten udstik-

ker dels nogle målbare kriterier, fx om hvor mange og hvilke kanaler der skal være; og dels 

nogle mere abstrakte, fx om at man i nyhedsdækningen skal være ”alsidig og upartisk” og 

skal have fokus på ”kvalitet og væsentlighed” (Public Service-kontrakten for 2019–2013, side 

3). Man finder også til tider de mere entydigt (symbol)politiske fordringer, som fx i kontrak-

ten fra 2019–2023 den ofte kommenterede passus om at: ”Det skal i DR’s programflader og 

platforme være tydeligt, at vort samfund bygger på folkestyre og har sin rod i kristendom-

men”. I denne sammenhæng er det særligt interessant at public service-kontrakterne også 

har afsnit om DR’s sprogpolitiske forpligtelser i form af særskilte afsnit om dansk (og andre) 

sprog. Public service-kontrakterne er snarere mediepolitiske dekreter fra et politisk flertal 

end ”kontrakter” i traditionel forstand (Lassen 2019), og de kan ses som et udtryk for at: ”en 

grundlæggende tillid til det institutionelle selvstyre, i de senere år [er] blevet afløst af en ny 

form for regulering, hvor lovgiverne mere detaljeret bestemmer, hvordan public service-

institutionerne skal udøve programvirksomheden” (Søndergaard 2013). De er bindende 

dokumenter, og DR’s finansiering er dermed direkte afhængig af opfyldelsen af bl.a. rollen 

som sprogpolitisk aktør. DR er endvidere forpligtet til årligt at afrapportere på opfyldelsen 

af kontrakten og dermed retfærdiggøre sin fortsatte støtte. Disse public service-

redegørelser er små selvstændige publikationer på omkring 50 sider med bestyrelsesfor-

manden og generalsekretæren som formelle afsendere. Redegørelserne skal, som det sig 

hør og bør under new public management, vise positiv udvikling på de opstillede mål og 

udpege potentiale for yderligere forbedring. Jeg mener at de to dokumenttyper, public 

service-kontrakterne og public service-redegørelserne, er vigtige dokumenter for forståel-

sen af sprogpolitik i vores tid. De siger ikke meget om den faktiske, praktiske sprogpolitik 

som udøves fra medieinstitutioner eller Folketinget, men de siger meget om ideologier om 

sprogpolitisk relevant og prisværdigt arbejde. Hvis noget nævnes som et mål i public ser-
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vice-kontrakten, må det anses som et prisværdigt mål; og de tiltag som DR fremhæver i 

deres afrapportering må dels opfattes som konkrete fortolkninger af de til tiden noget 

floromvundne fordringer, og dels i sig selv som rosværdige tiltag. Jeg antager at hvert ord 

er vejet på en guldvægt. Hvis jeg skulle skrive 50 sider for at retfærdiggøre min brug af 4 

mia. kr. (eller med lidt hurtig hovedregning 2 mio. kr. pr. ord), ville jeg i hvert fald overveje 

mine formuleringer nøje.  

 Public service-redegørelserne bliver efterfølgende kommenteret af Radio- og tv-

nævnet under Kulturstyrelsen i en formel udtalelse. Men min opfattelse er at disse doku-

menter er lange referater af public service-redegørelserne (ofte længere end redegørelser-

ne selv) uden meget nyt indhold andet end at redegørelsen er modtaget, accepteret og 

taget til efterretning. De er derfor ikke inddraget i denne analyse hvor jeg i stedet vil se på 

hvordan rollen som sprogpolitisk aktør udstikkes i public service-kontrakterne, og på hvor-

dan DR selv argumenterer for deres opfyldelse af rollen – og dermed hvad der i det kultur-

politiske centrum som Kulturministeriet og DR repræsenterer, opfattes som sprogpolitisk 

værdifuldt arbejde. Jeg skylder stor tak til Naja Bau Nielsen for indsigtsfulde kommentarer 

til en tidligere version af denne artikel, og for at give mig lov til at læse hendes analyse af 

DR’s sprogpolitik 2018 (Nielsen 2021). Alle fejl og mangler er selvsagt min skyld. 

 Indledningscitatet, der er taget fra public service-kontrakten 2011–2013, tegner bag-

grunden for min spekulation over statsmediernes rolle mht. sprogs status i rigsfællesska-

bet i 2031. Allerede i dette citat, som er skrevet i 2010, spås det indirekte at public service-

medier skal retfærdiggøre deres eksistens anderledes end i monopolets dage. Der præsen-

teres to til dels modstridende mål: Public service-medier skal nu ses i international konkur-

rence og skal retfærdiggøre deres eksistens ved popularitet, og det er samtidig medier med 

et nationsbyggende og opdragende formål. De samme to mål vil vi se gå igen i de sprogpo-

litiske fordringer: Public service-medier skal både være sprogligt konserverende (”bevaren-

de” som det hedder) og innovative (”udvikle” og ”afspejle” som det hedder). 

 Siden 2010 har vi set en eksplosion i diversiteten af medieudbud – først og fremmest 

gennem såkaldt sociale medier. Per Stig Møllers forudsigelser er blevet understreget af at 

online-medielandskabet er i færd med at blive monopoliseret af en håndfuld globale me-

dieplatforme som YouTube (ejet af Google), TikTok (ejet af det kinesiske ByteDance, men 

som har været i forhandlinger med Microsoft og Oracle), Twitch (ejet af Amazon) og Face-

book. Det er medier som leverer alt imellem entusiastiske amatører og rent kommercielle, 

reklamegenererende (evt. med salg for øje) ”kanaler”. Der er ingen public service-idealer 

(herunder ingen sprogpolitisk normering). Alt foregår efter frie markedskræfters logik (dvs. 

de største monopoler vinder), med det forbehold at en kanal til tider blokeres eller demo-

netizes, dvs. mister retten til at generere reklameindtægter, hvis indholdet falder deres 

algoritmer for brystet, fx hvis de er for politisk afvigende, viser nøgenhed, bruger (for man-

ge) bandeord osv. 

 Æterbårne medier – ligesom de danske dialekter – er døende. Men der er ingen tvivl 

om at de har haft stor indflydelse på standardisering af talesprog og ideologier for tale-

sprog i store dele af det 20. og starten af det 21. århundrede. Den tid hvor en enkelt eller et 

par institutioner fungerede som de facto gate keepere for adgang til mediesfæren er forbi. 

Men jeg antager at de stadig vil sætte deres spor et stykke frem. De har etableret idealer og 

normer som kommer til at trække spor også efter at public service-medierne som koncer-

ner er forsvundet eller transformeret til en form for kuratorer af lødigt og sandfærdigt 

’medie-content’. De nye sociale medier trækker på genkendelige genrer, troper og per-

sonaer. Hvis man fx ser på de mest populære danske YouTube-kanaler (se Thøgersen & 

Pharao 2020), vil man genkende både genrer og sproglig stil som peger tilbage på TV i pub-
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lic service-alderen. De privatproducerede videoer, ligesom lokal-kanalerne da vi fik dem i 

90’erne, er evolutioner af monopolmedierne, ikke revolutioner. 

 Det er derfor jeg mener at det giver mening at se tilbage på de sidste par årtiers kul-

tur- og mediepolitiske forvaltning af sprogs status for at se den arv der overdrages til det 

nye medielandskab anno 2031. Jeg tror ikke at 2020’erne bliver DR’s sidste årti som medie-

koncern, men i løbet af 2020’erne vil DR i højere og højere grad blive et nationalpolitisk 

projekt som kun vil udgøre en væsentlig del af medieforbruget hos de alleryngste (på linje 

med træ-legetøjet som velmenende forældre giver de små inden de får smag for det farve-

strålende plastik) og hos de allerældste som er vokset op med public service-monopolet. 

DR vil samtidig være nødt til at diversificere – en udvikling vi allerede ser. I stedet for en 

håndfuld kanalers flow-tv og -radio, vil vi se 100-vis af tematiske kuraterede kana-

ler/anbefalelsesalgoritmer af typen: ”hvis du kunne lide dette program, vil du sikkert også 

synes om…”. Flow-tv’s død er også spået i årevis, men nu gør jeg det altså igen. Samtidig ser 

jeg på hvordan DR forvalter sin sidste tid som sand medieoligark, og hvilken rolle DR har 

spillet for sprogs status i de første årtier af det 21. århundrede. 

 

Det juridiske rammeværk. Public service-kontrakten 

 

Siden 2003 er der udformet i alt seks public service-kontrakter (se link i litteraturlisten). I 

public service-kontrakten specificeres de politiske forventninger til hvilke opgaver DR bør 

udfylde i de kommende år. I alle årene spiller dansk sprog og kultur en stor rolle. I det føl-

gende vil jeg undersøge forskelle imellem de forskellige public service-kontrakter som et 

udtryk for skiftende (sprog)politiske interesser og satsningsområder. 

 Det overordnede billede er et af stabilitet. I 2003-kontrakten indføres der nogle pas-

sager som ofte gentages uredigeret – og enkelte gange i mere forvirrende form end i forri-

ge version (se Bilag 1 for en synoptisk opstilling af relevante passager i de seks kontrakter). 

2003-kontrakten udmærker sig også ved at være kortere end de andre kontrakter og ved at 

mangle de punktopstillinger med mål for DR’s virksomhed som senere bliver et tilbageven-

dende element. 

 I 2003-kontrakten hedder det at: ”I udsendelsesvirksomheden skal der lægges særlig 

vægt på dansk sprog og dansk kultur”. I 2007-kontrakten finder man det stort set ensly-

dende: ”DR skal lægge særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur”, men nu under den 

sigende overskrift ”spejle Danmark og danskerne”. Her betones altså repræsentation af 

variation snarere end det konserverende. De senere kontrakter mangler en sådan over-

ordnet sprog- og kulturpolitisk hensigtserklæring.  

 Under samme overskrift, ”spejle Danmark og danskerne” finder man i 2007-

kontrakten også: ”DR skal gennem en aktiv sprogpolitik medvirke til at bevare og udvikle 

det danske sprog, så lyttere, seere og brugere møder og oplever et korrekt og forståeligt 

dansk”. Igen er det en formulering der går ordret igen fra 2003-kontrakten, men som nu er 

blevet sat under en retningsgivende overskrift. I senere kontrakter flyttes passagen om en 

aktiv sprogpolitik væk fra de overordnede målsætninger og placeres i stedet under det 

punkt der behandler ”forpligtelsen til dansksprogede programmer”. Det får nu ordlyden: 

”DR skal desuden lægge vægt på et korrekt og forståeligt dansk i programmerne samt føre 

en aktiv sprogpolitik”. Der er to interessante pointer i det. For det første flyttes sprogpoli-

tikken fra et overordnet mål for hele organisationen til et mål der handler om sammen-

sætningen af programudbuddet herunder især andelen af dansksprogede programmer. 

For det andet går ”en aktiv sprogpolitik” fra at være et middel, ”gennem en aktiv sprogpoli-

tik…”, til at være et løst tilknyttet og abstrakt eller ubestemmeligt mål i sig selv: ”… samt føre 

en aktiv sprogpolitik”. Man skal nok passe på med at overfortolke, men jeg kan ikke undslå 
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mig en følelse af at sprogpolitikken er blevet efterhængt fordi ingen vidste hvad den betød 

eller skulle bruges til, men ingen ville tage ansvar for at slette den. 

 Flytningen af ”aktiv sprogpolitik” fører også til en ændring fra ”DR skal gennem en 

aktiv sprogpolitik medvirke…” til ”DR skal […] aktivt medvirke…”. Hvad man så end skal læg-

ge i tilføjelsen af ”aktivt” til ”medvirke”. Kan man forestille sig at være forpligtet på at med-

virke inaktivt...? 

 I alle kontrakter er der således et krav om at DR skal ”medvirke til at bevare og udvik-

le det danske sprog, så lyttere og seere møder og oplever et korrekt og forståeligt dansk”. 

Det er uklart i hvor høj grad det er et ”organisationsinternt” krav, altså et krav til den redak-

tionelle virksomhed, og i hvor høj grad det er et folkeoplysende krav, noget man kunne 

parafrasere som: ”Man skal opdrage folket så de (også) fremover anvender et korrekt og 

forståeligt dansk”. ”Medvirke til at…” peger i retning af det folkeoplysende projekt, mens 

”lyttere og seere oplever et korrekt og forståeligt dansk” virker som en redaktionel fordring. 

I 2019-kontrakten, som stadig er den gældende, indføres en interessant tilføjelse, nemlig 

”medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, herunder forskellige dialekter”. DR’s 

egen redegørelse for opfyldelsen af public service-kontrakten (DR’s public service-

redegørelse 2019) gentager ikke denne passus, og afrapporterer ikke på kravet. Det skal 

blive spændende at se hvad man fremover tænker sig at gøre. Det virker oplagt at der er et 

egnsudviklende formål med dette fokus på dialekter, et formål som til dels kan varetages 

af flere regionaltproducerede programmer, men gad vide om man også vil gøre noget me-

re sprogpolitisk aktivt for at repræsentere dialekter, eller om det vil stå i modstrid med 

konkurrencekravet. 

 Fra 2003-kontrakten indføres også en ”kulturstøttende” funktion, nemlig: ”DR skal 

lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur, 

herunder den danske kulturarv”. Samme ordlyd findes i 2007-kontrakten, men nu under 

overskriften ”stimulere kreativitet og kultur”. Det er interessant at samme formulering 

(med enkelte bemærkelsesværdige ændringer) genfindes i de senere kontrakter, men nu 

under overskriften ”stimulere kultur og sprog”. Mens 2003- og 2007-kontrakternes ordlyd 

kan læses som en opfordring til folkeopdragelse, virker senere kontrakters ordlyd mere 

fokuseret på erhvervsstøtte. Hvordan skal man forstå fordringen om at ”stimulere dansk 

sprog” hvis det ikke betyder i form af støtte til danskproduceret musik og drama? 2011-

kontrakten indfører (som mange nok husker) en passus om at DR skal formidle ”den krist-

ne kulturarv” (”fx ved at transmittere morgenandagter og dække kristne højtider” som det 

hedder i en fodnote). En mindre kontroversiel men sigende ændring er at ”den danske kul-

turarv” som i 2007-kontrakten underordnes det overordnede emne ”dansk kunst og kul-

tur”, i 2011-kontrakten sidestilles med ”dansk kunst og kultur”. Man kan sige at 2007-

kontrakten gør ”den danske kulturarv” til et historisk undersøgelsesobjekt – summen af 

dansk kunst og kultur – mens 2011-kontrakten cementerer ”den danske kulturarv” som et 

etableret objekt som der kan oplyses om (se Bilag 1). 

 I de tidlige kontrakter findes et særligt mål om dansksprogede programmer til børn 

som falder ud i senere kontrakter. Senere kontrakter optoner til gengæld en ”moral panic” 

(Cameron 1995) om programmer som kan skade børns ”fysiske og psykiske eller moralske 

udvikling” sådan at DR skal undgå at udsende ”pornografi eller umotiveret vold”.  

 Man kan sige at kontrakt-teksterne er hensigtserklæringer og pæne ord, mens det 

der virkelig betyder noget, er de målkrav der stilles op. Hvis man ser hvad der skal afrap-

porteres (og indskrives i regneark med positive – men ikke alt for positive – udviklinger), så 

har man nok fat i den egentlige forståelse af diskursen. I kontrakterne er det igen stabilite-

ten der er mest slående. I alle årene operationaliseres den aktive sprogpolitik som ”omfan-

get af dansksprogede programmer i tv”. I 2013 udvides ”dansksprogede” med ”program-
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mer med andet nordisk sprog”. Og fra 2011, det år hvor ”en aktiv sprogpolitik” løftes ud 

som et selvstændigt mål uden anknytning til praktiske mål, løftes en redegørelse for DR’s 

sprogpolitik også ud som et selvstændigt afrapporteringsmål. (Og det kan man jo more sig 

lidt over hvis man køber min tolkning at forfatterne ikke har vidst hvad målet indebærer). I 

2019-kontrakten omformuleres målet til at man skal afrapportere om ”DR’s indsats for det 

danske sprog”. Det virker trods alt mindre som en invitation til bullshit. 

 

Udviklingslinjer og et kig i krystalkuglen 

Det overordnede billede af public service-kontrakternes udvikling mht. sproglige krav, er en 

stigende vaghed – det virker som om sprogpolitik er gået fra et (vagt defineret) fokusområ-

de til en skåltale: Det skal stå der, men ingen har nogen rigtig investering i det. I det omfang 

der nævnes målbare krav, går det på produktionslandet, og det virker altså mere som et 

erhvervsstøttende mål end et egentlig kulturpolitisk. Med ”erhvervsstøttende” mener jeg 

her at DR forpligtes til ikke bare selv at producere tv, men også til at købe tv-produktioner 

af private virksomheder som dermed indirekte sikres statsstøtte. I den seneste kontrakt er 

det dog i det mindste specificeret hvad der skal afrapporteres mht. sprogpolitikken – nem-

lig konkrete tiltag og indsatser inden for det seneste år. Mere om det nedenfor. Derudover 

ser man et højere fokus på national assimilation. Dansk sprog er ikke længere en del af et 

tilgængeligheds- eller repræsentationsideal, men ses i stedet som emblematisk for dansk-

hed og dansk kulturarv.  

 Det er interessant at nordiske sprog og kulturer fremhæves mere fra 2013, og at 

”forskellige dialekter” er blevet skrevet ind i den nyeste kontrakt. Overordet kunne det tyde 

på at det ”store” begreb sprogpolitik har tabt luft, mens til gengæld nogle af de mere hånd-

terbare størrelser som ”regional variation” og ”nordiske sprog” bliver løftet frem. 

 Hvis man skal se fremad, tror jeg det er vigtigt at se public service-kontrakten og især 

den sproglige del som en del af en større kulturkamp der er anti-amerikansk, pro-

europæisk og pro-nordisk og i høj grad nationalromantisk – samt en politisk målsætning 

om større grad af privatisering og dermed erhvervsstøtte til dansk kulturproduktion. Jeg 

tror vi vil se et stadig øget fokus på danskproducerede programmer, på nordiske og euro-

pæiske programmer, og formentlig også på regionalt producerede programmer for at 

dække målet om støtte til dialekterne og øge en generel decentralisering af landet som vi 

også ser andre indikationer på i disse år. Der skal allerede afrapporteres på andelen af 

regionalt produceret landsdækkende radio (desværre er det gjort på en måde så det er 

svært at danne sig et overblik over udviklingen). Jeg tror vi vil se mere af det. Jeg tror også vi 

kan forvente at se et øget fokus på danskhed, ”den danske kulturarv”, ”den kristne kultur-

arv” osv., men man kan også fx med DR’s dækning af Eid, se en modbevægelse hvor man 

forsøger at dække (noget af) bredden af kulturelle og sproglige forskelle i Danmark. Så 

længe der ikke er kvoter for mængden af minoritetssprogsprogrammer eller det man kun-

ne kalde den diverse danske kulturarv, tror jeg ikke det får det helt store gennemslag. Og 

jeg tror der går lang tid før vi får de krav i en public service-kontrakt. Men måske i 2031? 

 

Sprogs status i programudbuddet 

 

Nedenfor diskuterer jeg DR’s afrapportering på opfyldelsen af de sprogpolitiske krav som 

stilles i public service-kontrakterne. Men først ser jeg på afrapporteringen af andelen af 

danskproducerede (og andre) programmer i TV, som jeg (og Kulturministeriet i øvrigt) tager 

som et mål for andelen af dansksprogede programmer.
1
 Sammenregningerne tager ud-

gangspunkt i DR public service-redegørelser for årene 2003–2019 (Figur 1). 
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 Mellem 2010 og 2011 ændres afrapporteringspraksis. I stedet for kun at se på før-

stegangsudsendelser, går man over til at se på alle udsendelser. Det fører til en mærkbar 

stigning i antallet af udenlandske programmer, da mange af de programmer som relativt 

sjældent genudsendes, fx nyheds-, debat-, underholdnings- og sportsudsendelser, altid 

tæller som danskproducerede. Bemærk i øvrigt at der typisk er flere danskproducerede 

udsendelser i lige år og især hvert 4. år, 2004, 2008, 2012, …, nemlig i de år hvor der er OL 

og EM/VM i fodbold og dermed flere (danskproducerede) sportsudsendelser (en betragt-

ning der også nævnes i rapporterne). 
 

 
 

 

 
 

Figur 1. Andelen af dansk og fremmedproducerede programmer i DR-TV. 
*I de år man opgiver oprindelsesland, ligger Norden omkring 5 %, Europa 25–30 %, USA 15 % (se fx rapporten fra 

2018) 
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 2013 viser en væsentlig stigning i antallet af udenlandskproducerede programmer. 

2013 var året hvor DR lancerede tre nye kanaler, Ramasjang for de små børn, Ultra for de 

større og DR3 for yngre voksne, samtidig med at nyhedskanalen Update lukkede.
2
 Man 

nedlagde altså en kanal som var 100 % dansksproget (til trods for navnet), til fordel for 

kanaler med en høj andel af udenlandske serier o.l. 

 Ellers er det overvejende billede et af stabilitet og over de sidste år med en stigende 

tendens for det danskproducerede indhold. Hvis man har en opfattelse af at DR i højere og 

højere grad sender internationale (= engelsksprogede) programmer, er det altså ikke et 

billede der understøttes i rapporternes optællinger. 

 Der er flere væsentlige ting at bemærke her: For det første den næsten trivielle 

sammenhæng som opstilles mellem dansk-produceret og dansksproget. Det tages for givet 

at man kan måle sprogpolitik ved at se på produktionsland. Det synes ellers ikke trivielt i en 

tid hvor man også fremhæver internationale co-produktioner og hvor danske filmprodu-

center konkurrerer på et internationalt marked ved at producere på engelsk. For det andet 

at der skal afrapporteres på andelen af danskproducerede/-sprogede programmer og at 

der forventes en stigende andel. Og endelig at man fra DR’s side sørger for at have (eller i 

hvert fald kunne afrapportere) en stigende andel af dansksprogede programmer. Til sam-

men fortæller det at kravet om dansksprogede programmer behandles som raison d’etre 

for public service-medier: Det er de danskproducerede/-sprogede programmer som er 

årsagen til at have nationale medier. Måske er denne ukommenterede målsætning om at 

public service-medier i Danmark er og i stigende grad skal være dansksprogede dét stær-

keste udsagn om sprogs status i Danmark. 

 

Afrapportering af sprogpolitisk arbejde  

Som antydet ovenfor mener jeg at det er interessant at se på hvad DR afrapporterer som 

sit sprogpolitisk relevante arbejde inden for de seneste år. Det giver et billede af hvordan 

det diffuse ”føre en aktiv sprogpolitik” forvaltes, og det giver samtidig en indikation af hvad 

der på et givet tidspunkt er kulturpolitisk velanset. Det må forventes at der fremhæves 

resultater som er glorværdige, ikke dem som er kritisable. 

 

 
 

Figur 2: Omfanget af den sprogpolitiske redegørelse i DR’s public service-redegørelse 
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 Et første mål for det sprogpolitiske arbejde, er hvor meget plads det gives i den årlige 

public service-redegørelse. Figur 2 viser udvikling i længden af den sprogpolitiske redegø-

relse i antal ord. I de første år ses der en stigning i omfanget. Den afspejles i teksten ved at 

sprogpolitikken introduceres i 2008 som ”en ny sprogpolitik for DR” (se Bilag 2 for en sy-

noptisk opstilling af de relevante afsnit). I takt med at sprogpolitikken konkretiseres (kan 

man forestille sig), gives den mere plads. 2011–2013 er stort set enslydende afrapporterin-

ger. De konkrete tiltag der afrapporteres, veksler, men de overordnede mål og kriterier er 

de samme. Fra 2013 til 2014 sker der et skarpt fald i omfanget. Den samlede rapport for-

kortes fra 2013 til 2014 (fra ca. 34 000 ord til ca. 21 000 ord), men den sprogpolitiske rede-

gørelser forkortes relativt mere, fra ca. 1000 ord (eller ca. 2 A4-sider) til godt 100 ord (½ 

spalte). Som andel af den samlede public service-redegørelse svarer det til en stigning fra 

ca. 2,5 % i 2008 til ca. 4 % i 2009–2010, og derefter et fald til mellem ½ og 1 % mellem 2014 

og 2019. 

 Fra 2014 til 2019 har afrapporteringen været stort set ordret den samme med und-

tagelse af et afsnit om en intern stilguide som introduceres i 2017 og har været nævnt i 

rapporterne siden (se Bilag 2). 

 

Sprogpolitikkens formål 

Fra 2011 er DR forpligtet til at afrapportere på sin sprogpolitik (se Bilag 1, nederste række i 

tabellen), fra 2019 defineret som ”DR’s indsats for det danske sprog”. I redegørelserne gives 

udtryk for hvad der af DR’s ledelse og af Kulturministeriet anses for relevante resultater af 

”DR’s sprogpolitik”/”DR’s indsats for det danske sprog”? 

 Når man læser teksterne synoptisk, afsnit for afsnit, får man fornemmelsen af en i 

grunden velskrevet og ambitiøs tekst i 2008-rapporten som gradvist udvandes i generatio-

ner af afskrifter som måske ikke altid helt forstår forgængerens formulering. Fx fastslår 

præamblen i 2008-udgaven at ”DR [har] altid været en vigtig normsættende faktor for 

dansk sprogbrug”. Det bliver i 2011 til ”DR [er] en vigtig normsættende faktor for dansk 

sprogbrug”, i 2012 til ”DR har en vigtig normsættende faktor” og fra 2013 til 2018 ”DR [har] 

en vigtig normsættende betydning”. Det virker som om den oprindelige betydning, altså 

den sociolingvistiske betragtning at statsmedier spiller en væsentlig rolle i officiel og uoffi-

ciel sproglig normering (se fx Lund 1979; Bell 1983), langsomt er blevet omformuleret til en 

opgave eller et krav. Det er ikke længere et historisk faktum, men en formålserklæring. 

 På lignende vis står der i 2008–2010 forskellige versioner af at ”DR [vedtog] i 2008 en 

sprogpolitik” og ”målet er at øge den sproglige bevidsthed både internt og eksternt blandt 

DRs (sic)
3
 brugere”. Det bliver i 2011 og 2012 til at ”DR [har] siden 2008 haft en aktiv sprog-

politik”. Det er altså som om ”sprogpolitik” sidestilles med en nedskrevet tekst, ikke en poli-

tisk praksis. Fra 2013 specificeres det at formålet er ”løbende at sikre den sproglige kvalitet 

gennem efterkritik og kursusaktiviteter samt generelt at diskutere sprogbrugen både in-

ternt og i dialog med DRs brugere". Med andre ord defineres ”sprogpolitik” i 2013-

rapporten som et rammeværk for sikring af sproglig kvalitet. Fra 2014 og frem får vi stort 

set enslydende formuleringer som sidestiller ”sprogpolitik” med et arbejde for at sikre ”for-

ståelighed og korrekthed [og] formidlingsmæssige værdier som troværdighed, sproglig 

kvalitet og mangfoldighed”. 

 Allerede i præamblen ser man altså en udvikling fra at opfatte sprogpolitik som et 

samfundspolitisk og pædagogisk (ja nærmest sociolingvistisk) projekt til at opfatte det som 

et redaktionelt spørgsmål om sproglig korrekthed og sproglig kvalitet. Sidst i perioden er 

der ikke længere tale om statsmedierne som normsætter, men snarere om at sprogpolitik-

ken skal fungere som et værn mod ”complaint tradition” (Milroy & Milroy 1985). På den 

baggrund er det påfaldende at nogle meget konkrete påbud der udstedes i 2008-
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rapporten, ikke gentages: Her står fx at ”der vil være særlig fokus på gode oversættelser i 

tv-undertekster”, at man vil tilskynde til at ”dialekter oftere kan høres i radio og tv”, og at 

man ”vil have fokus på det nordiske og europæiske sprogfællesskab. Fx bør en nordmand 

der medvirker i et DR-program, som hovedregel interviewes på sit eget sprog”.
4
 

 

Hvad tæller som sprogpolitisk arbejde? 

Jeg vil ikke gennemgå afrapporteringerne i detaljer, ikke mindst fordi store dele af dem er 

de samme ni fokuspunkter gentaget år efter år. Jeg vil i stedet fokusere på hvad der år for 

år regnes for de vigtige sprogpolitiske resultater. Det bør give en indikation af hvordan 

begrebet ”sprogpolitik” forstås i statsmedieorganisationer. 

 

Organisationsinterne tiltag 

De første punkter der gentages år efter år fra 2009 og frem, er at DR har 1) en handleplan, 

2) en sprogredaktør som koordinerer DR’s samlede sprogindsats, og 3) et antal sprogam-

bassadører på de enkelte redaktioner som skal sikre kontinuerlig efterkritik og kendskab til 

nyttige hjælpemidler, kurser m.m. Allerede fra 2009-rapporten etableres der altså en for-

bindelse mellem ”sprogpolitik” og kvalitetssikring. Denne forbindelse bliver stærkere og 

mere specifik over årene. Fra 2011 beskrives det at man har gennemført kurser i ”stemme- 

og taleteknik for værter og journalister”. Fra 2012 gøres det klart at det (bl.a.) drejer sig om 

”variation i tryk, betoning, pauser og frasering […] populært sagt det mundtlige sprogs 

grammatik”. ”Stemme- og taletræning” går igen i de følgende år og suppleres fra 2014 med 

(forskellige versioner af) ”faste kurser i sprogrigtighed”. 

 Det er ikke kun i efterkritik at der er fokus på sproglig korrekthed. Som der står i 

2013-rapporten: ”DR [tester] systematisk i ansøgningsfasen de journaliststuderendes 

sproglige kompetencer”. Sætningen findes umiddelbart efter et afsnit om stemme- og tale-

teknik, så man forestiller sig at der også her er fokus på oplæsning. 

 Forskellige temaer dukker op i forskellige år. I 2014 er det webjournalistik, i 2016 er 

det ”klicheer og groft sprog” og fra 2017 ”[fokus på] kildeafsmitning for at styrke en fair og 

upartisk nyhedsdækning”. Det sidste gentager et tema som er mere udfoldet i de tidlige 

(2009–2013) rapporter, nemlig at ”værdiladede ord som ’hævde’ og ’pointere’ [skal] grundigt 

overvejes og vurderes før de anvendes”, og temaet om groft sprog gentager et tema som 

optræder i de samme rapporter, nemlig at ”DRs medarbejdere bruger som hovedregel ikke 

bandeord eller nedsættende slang, med mindre det er redaktionelt begrundet”. Det kan 

synes temmelig oplagt at DR ikke skal bruge nedsættende sprog; men der er tydeligvis en 

offentlig bekymring som skal imødegås, og det fremhæves altså som et stykke vigtigt 

sprog- og kulturpolitisk arbejde. 

 Tre forskellige større projekter fylder i tre perioder. I årene 2009–2011 fortælles om 

en intranetside med bl.a. sprogbreve (af Ole Meisner) som skal give ”råd for god journali-

stisk sprogbrug”; i årene 2011–2013 fortælles der om udvikling og implementering af et 

korrektursystem til webtekster, baseret på at læsere kan indrapportere fejl; og i 2017–2019 

fortælles der om en stilguide med ”typiske fejl og problemstillinger”, herunder en ”ten-

densordliste” med ord der bør undgås. 

 Når det gælder den organisationsinterne (aktive) sprogpolitik, kan man altså sige at 

den implementeres i form af korrekthedsforanstaltninger for den skriftlige side og ”stem-

me- og taleteknik” for den mundtlige side. Når DR i præamblen beskrives som en sproglig 

normsætter, betyder det altså at de skal gå forrest med et godt eksempel for (skriftsprog-

lig) korrekthed og hensigtsmæssig stemmebrug; dét er den aktive sprogpolitik som føres, 

og den sproglige status der arbejdes for. Idealerne om at afspejle variation og dialekter, om 
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det nordisk sprogfællesskab osv. kommer muligvis til udtryk i det daglige arbejde, men de 

bliver ikke afrapporteret som eksempler på det sprogpolitiske arbejde. 

 Det beskriver det organisationsinterne arbejde, men hvad med det organisationseks-

terne, altså det arbejde som er mere tydeligt rettet mod DR’s brugere, hvor DR især viser 

sig som sproglig normsætter? 

 

Organisationseksterne tiltag 

Her skal nævnes fem ting som rapporterne fremhæver: DR’s Sprogpris, sprogprogrammer, 

undervisningsmateriale, arrangementer og endelig kampagner. 

 I årene 2010–2013 fremhæves DR’s Sprogpris som et sprogpolitisk tiltag. Prisen har 

været uddelt siden 1987, og det ville derfor være lidt af en tilsnigelse at sige at den er et 

produkt af den ”aktive sprogpolitik” som blev igangsat som følge af public service-

kontrakterne.
5
 Modtageren af sprogprisen var især i de tidlige år som regel en ældre mand 

der fungerede som nyhedsoplæser, Ole Emil Riisager, Ole Meisner, Hans Bischoff, Haldor 

Sigurdsson, Steen Bostrup… I de senere år er der flere kvinder blandt modtagerne. Siden 

2010 har der faktisk været næsten lige så mange kvindelige som mandlige modtagere af 

prisen. Det er stadig mest nyhedsjournalister der får prisen, men den er også givet til fx en 

orkesterleder (Phillip Faber), en sportsjournalist (Andreas Kraul) og en talkshowvært (Signe 

Molde). De ord der ofte fremhæves i begrundelser for prisens uddeling (og dermed frem-

hæves som idealer til efterlevelse), er ”præcision”, ”humor”, ”originalitet”, ”troværdighed”. 

Det er på den ene side det journalistiske formidlingsmæssige håndværk, på den anden side 

den folkekære mediepersonlighed. 

 I rapporterne 2008–2011 fremhæves sprogprogrammer. Det gælder radioprogram-

mer som Sproglaboratoriet, Sproghjørnet og Sprogminuttet, samt større TV-satsninger som 

DR2’s ”Kampen om sproget” som blev sendt i 2011. Programmerne fremhæves som ek-

sempler på at DR opfylder sit mål om at ”skabe en øget bevidsthed om det danske sprogs 

mangfoldighed og historie”. Kender man til radioprogrammerne vil man vide at de ofte 

handler om sproglig korrekthed og om etymologi. Det er især den historiske, konservative 

og konserverende sproginteresse der satses på. 

 I forbindelse med bl.a. Kampen om Sproget (2011) blev der udgivet et lærebogsmate-

riale, og undervisningsmateriale nævnes også i rapporterne fra 2015 og frem. Man ”udby-

der undervisningsmateriale om mediesprog til landets gymnasier på dr.dk”, og ”DR har 

desuden tæt samarbejde med de tre journalistuddannelser” for samlet set at ”bidrage ak-

tivt til en øget bevidsthed om sproget i medierne”. I to rapporter, 2010 og 2011, nævnes 

også kampagnen ”To sprog – én udfordring” der skal ”motivere og hjælpe skoler […] til at 

lave en plan for undervisning af tosprogede elever”. 

 I 2009 nævnes et årligt sprogsymposium med oplæg af ”førende sprogforskere, de-

bat med repræsentanter fra Folketingets partier samt optræden med aktuel dansksproget 

musik”. Der siges i rapporterne ikke meget om symposierne og hvordan de bidrager til det 

sprogpolitiske arbejde, men på DR’s hjemmeside finder man i et indlæg fra april 2008: 

 

Den omfattende indsats for et både levende og bevaringsværdigt dansk skydes i 

gang med symposiet ’Sprog på spring’ […]. Her vil professorerne Jørn Lund, Peder 

Skyum-Nielsen og Christian Kock foredrage, fire kulturordførere vil debattere og 

rapperne Per Vers og Ole D give en rytmisk opvisning i, hvad modersmålet også 

kan.
6
 

 

 Sprogforskning nævnes i andre rapporter i forbindelse med diverse statusrapporter 

og tilfredshedsundersøgelser som DR har foranstaltet (bl.a. Thøgersen & Kristiansen 2013). 
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Jeg går ikke mere ind i dem her idet jeg ikke regner dem som aktivt sprogpolitisk arbejde, 

men snarere som måling af effekten af det sprogpolitiske arbejde eller input til det videre 

sprogpolitiske arbejde. 

 Den sidste ting jeg vil fremhæve, er netavisen Ligetil.nu, ”en letlæst netavis for voks-

ne, som har svært ved at læse almindelige artikler”, der nævnes i rapporterne 2010 og 

2011. Projektet kunne opfattes som en del af et bredt tilgængelighedsmål, men afrapporte-

res altså som et sprogpolitisk tiltag. Her er tale om en noget anden og bredere opfattelse af 

sprogpolitiske tiltag end de ellers meget korrekthedsorienterede og kulturpolitiske. 

 

Diskussion og konklusion 

 

Jeg stillede indledningsvis spørgsmålet om hvilken sprogpolitisk rolle DR har spillet i årtier-

ne efter mediemonopolets opløsning og netmediernes indtog, og hvilken forståelse af me-

dieinstitutioners rolle i forhandling af sprogs status der gives videre til det nye medieland-

skab. 

 Billedet er et hvor sprogpolitisk arbejde i meget høj grad sidestilles med korrekthed 

og (konservative) kvalitetskriterier, og sammenhængen mellem public service-medier og 

dansksproget indhold er så tæt at de to ting næsten opfattes som synonyme. Når man fra 

politisk side opstiller mål for sprogpolitisk arbejde, handler det om andelen af danskprodu-

cerede (= -sprogede) programmer, og når man fra DR’s side afrapporterer sit sprogpolitiske 

arbejde, fremhæves især systemer for korrekthed og korrektur og ”stemme- og taletræ-

ning”. 

 Det er i den sammenhæng påfaldende hvor konservativt det bliver selv når man vil 

fejre ”det levende sprog”. Se fx på det just nævnte symposium, Sprog på Spring: Rolleforde-

lingen lyder jo pinligt bekendt: Tre gamle mænd holder foredrag, kulturpolitikere fremfører 

deres partipolitiske mærkesager, og for at minde om at sproget også er levende, inviteres 

to rappere af den relativt ældre generation, gruppen Kinski, der omtrent på denne tid ud-

gav det gratis album ”Vi taler dansk”. Det ene af medlemmerne, rapperen Per Vers, blev i 

øvrigt tildelt Modersmål-Selskabets Modersmålsprisen i 2014. Den aktive sprogpolitik 

kommer altså til udtryk ved at invitere sprogfolk, politikere og, for at vise ”det levende”, et 

par sikre pauseklovne. 

 Opfylder DR så målene som Kulturministeriet har stillet op? Når public service-

kontrakten fx stiller krav om øget opmærksomhed på dialekter, og DR svarer igen med 

stemme- og taletræning og en intern stilguide, forvalter man så Folketingets krav på en 

tilfredsstillende måde? Man kan starte med at svare pragmatisk på spørgsmålet og konklu-

dere at DR i hvert fald ikke kritiseres af Radio- og tv-rådet. I den seneste udtalelse der er 

tilgængelig på Radio- og tv-rådets hjemmeside, konkluderes det således bare at: ”Nævnet 

finder ligeledes, at DR har redegjort fyldestgørende for DR’s indsats for det danske sprog” 

(s. 39). Det kan tolkes sådan at DR’s har lykkedes med at skelne mellem de krav som skal 

tages alvorligt (fx om en stigning af danskproducerede programmer), og de krav som man 

skal nikke alvorligt til og gentage vigtigheden af, men i øvrigt bare ignorere. En mindre pes-

simistisk læsning er den hvor DR viser manglende lydhørhed for et øget fokus på regional 

udvikling i Danmark. Vi ser jo andre tiltag som kan tyde på en reel interesse i at udvikle 

”Udkantsdanmark” og bekæmpe ”københavneri”, ikke mindst udflytningen af offentlige 

arbejdspladser og, mens jeg skriver dette, planen om udflytning af universitetsstudieplad-

ser fra de store byer. Måske er det ved at være på tide at DR vågner op og tager den sprog-

lige diversitet alvorligt så vi kan høre regional variation også uden for vejrudsigter og 

sportsprogrammer. Det manglende arbejde for en styrkelse af ”dialekternes” stilling gav 

ikke en påtale i 2020, men det gør det måske i 2025 eller 2031? Der er ikke nogen tvivl om 
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at DR balancerer på en knivsæg mellem idealerne om ”at bevare” og ”at forny”, og at den 

konservative linje indtil videre tolkes som den sikreste. 

 Det er altså den arv der gives videre til den næste generation af medieproducenter 

som samtidig i stigende grad vil have mulighed for at producere som selvstændige produ-

center til et internationalt og frit marked på de platforme jeg nævnte i indledningen, You-

Tube, Twitch… Jeg forudser et i høj grad opdelt mediemarked hvor mange danske medie-

producenter vil producere på et internationalt sprog (de facto engelsk) og selv-publicere til 

et internationalt publikum. Der er ingen grund til at begrænse sit seertal og dermed sine 

reklameindtægter til kun danske seere. Hvis man vender tilbage til det indledende citat af 

Per Stig Møller, betyder det at monopolets opløsning fører til mere nicheproduktion og ikke 

mindre. På et internationalt mediemarked og uden de kolossale anlægsudgifter som radio 

og tv havde, så er der netop plads til nicheproduktioner om snart sagt en hvilken som helst 

interesse man måtte have. På den anden side vil danskproduceret = dansksproget (og kon-

servativt korrekt) indhold stadig være krav for at få adgang til kulturmidler hvis man ikke er 

en national eksportvare som filmselskabet Zentropa. Jeg tror vi vil se en diversificering af 

mediemarkedet, men jeg tror public service-kontrakterne afspejler en kulturpolitisk linje 

som har for bred politisk appel til at den forsvinder bare fordi de store medieoligarker mi-

ster terræn. Der vil være nogen som får kulturstøtte for at producere de programmer som 

med Per Stig Møllers ord ”skal bringe os sammen”. Jeg tror vi vil se en yderligere privatise-

ring af markedet (tænk fx på hvordan film- og spiludviklingsstøtte virker med fonde og kon-

sulenter i grænselandet mellem kultur- og erhvervsstøtte). Og – hvis det ikke er gentaget 

for meget allerede – jeg tror at fremtidens public service-støtte vil være fulgt af sprogpoliti-

ske krav ikke ulig dem vi har set gælde for DR siden 2003, og vil blive forvaltet ikke ulig 

hvordan DR har forvaltet dem, dvs. med fokus på konservativ korrekthed først og frem-

mest. 

 

 

Noter 

 
1
 Jeg gennemgår, og DR afrapporterer, kun TV, da radio per definition er danskproduceret 

og dansksproget. Der er naturligvis en del indslag på fremmedsprog, fx i forbindelse med 

interview, klip fra pressemøder og begivenheder osv., men de afrapporteres ikke. På TV, 

som kan undertekstes, vil det (for seende og læsende seere) formentlig ikke opfattes som 

et kodeskift. Indslag på fremmedsprog i radioprogrammer er derimod potentielt interes-

sante. Et hurtigt tilbageblik på en tilbagevendende begivenhed som amerikanske præsi-

dentindsættelser tyder på at der i årtier har været en tradition for ret lange klip på engelsk 

kommenteret og kun delvis oversat til dansk. Tanken om at uoversatte engelsksprogede 

indslag skulle være en ny ting, er tilsyneladende ikke rigtig. 
2
 https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/dr-i-2013 

3
 I rapporterne bruges konsekvent genitivformen ”DRs”. Det følger ikke Retskrivningsord-

bogen, men jeg bruger den når jeg citerer. 
4
 Citatet er sært i originalen: ”Fx bør en nordmand der medvirker i et DR-program, som 

hovedregel interviewes på sit eget sprog og ikke på engelsk, hedder det” (sic). Gad vide 

hvem der citeres med dette ”hedder det”? Og gad vide hvad der menes med ”interviewes 

på sit eget sprog”? Forventes DR-journalister at kunne tale norsk? 
5
 For en samlet liste over modtagere: https://da.wikipedia.org/wiki/DR%27s_Sprogpris  

6
 https://www.dr.dk/presse/dr-inviterer-til-sprogdebat 

 

https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/dr-i-2013
https://da.wikipedia.org/wiki/DR%27s_Sprogpris
https://www.dr.dk/presse/dr-inviterer-til-sprogdebat
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Bilag 1: Public service-kontrakter mellem DR og Kulturministeriet 2003-2023. 
Teksten i venstre kolonne forsøger at give en beskrivelse af afsnittet. Det er ikke en tekst der står i originalen.  

Tekst i skarpe parenteser er flyttet fra et andet sted i originalteksten så det optræder ved siden af lignende passager i andre års tekster. 
 

 
2003-2006 2007-2010 2011-2014 2013-2014 2015-2018 2019-2023 

 

Dansk sprog 

og kultur 

I udsendelsesvirksomheden 

skal der lægges særlig vægt 

på dansk sprog og 

dansk kultur. 

Spejle Danmark og dansker-

ne  

DR skal lægge særlig vægt på 

dansk sprog og dansk kultur. 

    

 

Kultur og 

kulturarv 

[DR skal lægge særlig vægt 

på sin rolle som initiativtager 

til og formidler af dansk 

kunst og kultur, herunder 

den danske kulturarv.] 

Stimulere kreativitet og 

kultur  

DR skal lægge særlig vægt på 

sin rolle som initiativtager til 

og formidler af dansk kunst 

og kultur, herunder den 

danske kulturarv. 

Stimulere kultur og sprog  

DR skal lægge særlig vægt på 

sin rolle som initiativtager til 

og formidler af dansk kunst 

og kultur og den danske 

kulturarv, herunder den 

kristne kulturarv. 

Stimulere kultur og sprog  

DR skal lægge særlig vægt på 

sin rolle som initiativtager til 

og formidler af  dansk kunst 

og kultur og den danske 

kulturarv, herunder den 

kristne kulturarv. 

Stimulere kultur og sprog  

DR skal lægge særlig vægt på 

sin rolle som initiativtager til 

og formidler af  dansk kunst 

og kultur og den danske 

kulturarv, herunder den 

kristne kulturarv. 

Stimulere kultur og sprog  

DR skal lægge særlig vægt på 

sin rolle som initiativtager til 

og formidler af  dansk kunst 

og kultur og den danske 

kulturarv, herunder den 

kristne kulturarv. 

 

Korrekt og 

forståeligt 

DR skal gennem en aktiv 

sprogpolitik medvirke til at 

bevare og udvikle det 

danske sprog, så lyttere og 

seere møder og oplever et 

korrekt og forståeligt dansk. 

Spejle Danmark og dansker-

ne  

DR skal gennem en aktiv 

sprogpolitik medvirke til at 

bevare og udvikle det 

danske sprog, så lyttere, 

seere og brugere møder og 

oplever et korrekt og forståe-

ligt dansk. 

Stimulere kultur og sprog  

DR skal lægge særlig vægt på 

dansk sprog og aktivt med-

virke til at bevare og udvikle 

det danske sprog, så lyttere, 

seere og brugere oplever et 

korrekt og forståeligt dansk i 

DRs programvirksomhed. 

Stimulere kultur og sprog  

DR skal lægge særlig vægt på 

dansk sprog og aktivt med-

virke til at bevare og udvikle 

det danske sprog, så lyttere, 

seere og brugere oplever et 

korrekt og forståeligt dansk i 

DRs programvirksomhed.  

Stimulere kultur og sprog  

DR skal lægge særlig vægt på 

dansk sprog og aktivt med-

virke til at bevare og udvikle 

det danske sprog, så lyttere, 

seere og brugere oplever et 

korrekt og forståeligt dansk i 

DRs programvirksomhed.  

Stimulere kultur og sprog  

DR skal lægge særlig vægt på 

dansk sprog og aktivt med-

virke til at bevare og udvikle 

det danske sprog, herunder 

forskellige dialekter, så bor-

gerne oplever et korrekt og 

forståeligt dansk i DR’s pro-

gramvirksomhed.  

 

Dansk- 

sprogede  

programmer
1
 

[DR skal lægge vægt på tv-

programmer med dansk 

eller andet nordisk sprog 

som originalsprog.] 

DR skal lægge vægt på tv-

programmer med dansk 

eller andet nordisk sprog 

som originalsprog2 

DR skal lægge vægt på tv-

programmer med dansk 

eller andet nordisk sprog 

som originalsprog. 

DR skal lægge vægt på tv-

programmer med dansk 

eller andet nordisk sprog 

som originalsprog.  

DR skal lægge vægt på tv-

programmer med dansk 

eller andet nordisk sprog 

som originalsprog.  

DR skal lægge vægt på tv-

programmer med dansk 

eller andet nordisk sprog 

som originalsprog.  

 

Aktiv sprog-

politik 

  DR skal desuden lægge vægt 

på et korrekt og forståeligt 

dansk i programmerne samt 

føre en aktiv sprogpolitik. 

DR skal desuden lægge vægt 

på et korrekt og forståeligt 

dansk i programmerne samt 

føre en aktiv sprogpolitik. 

DR skal desuden lægge vægt 

på et korrekt og forståeligt 

dansk i programmerne samt 

føre en aktiv sprogpolitik. 

DR skal desuden lægge vægt 

på et korrekt og forståeligt 

dansk i programmerne samt 

føre en aktiv sprogpolitik. 

 

                                                 
1 Ud over målsætninger for dansk og nordisk sprog, har der altid været en passus om at 50 % af programmerne skal være europæiske og en del af dem produceret af private virksomheder. Det er ikke defineret som et sprogligt spørgsmål. 
2 Fodnote i originalen: ”Ved dansksprogede programmer forstås egenproducerede programmer inklusive dansk speakede transmissioner fra udlandet samt andre programmer produceret i Danmark” 
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2003-2006 2007-2010 2011-2014 2013-2014 2015-2018 2019-2023 

 

Dansk til 

 børn 

DR skal tilbyde tv-

programmer og informati-

onstjenester af høj kvalitet til 

børn. Der skal lægges vægt 

på dansksprogede pro-

grammer.  

DR skal tilbyde tv-

programmer og 

informationstjenester af høj 

kvalitet til børn og unge, og 

der skal lægges vægt på 

dansksproget 

indhold. 

    

 

Danskere i 

udlandet 

DR skal betjene danskere i 

udlandet med programmer 

og informationstjenester. 

DR skal betjene danskere i 

udlandet med programmer 

og informationstjenester. 

DR skal betjene danskere i 

udlandet. DR skal, så vidt det 

er muligt, og inden for de 

rammer, der følger af lovgiv-

ningen mv., herunder op-

havsretsloven, stille radio- og 

tv-indhold til rådighed for 

danskere i udlandet.  

DR skal betjene danskere i 

udlandet. DR skal, så vidt det 

er muligt, og inden for de 

rammer, der følger af lovgiv-

ningen mv., herunder op-

havsretsloven, stille radio- og 

tv-indhold til rådighed for 

danskere i udlandet.  

DR skal betjene danskere i 

udlandet. DR skal, så vidt det 

er muligt, og inden for de 

rammer, der følger af lovgiv-

ningen m.v., herunder op-

havsretsloven, stille radio- og 

tv-indhold til rådighed for 

danskere i udlandet.  

DR skal betjene danske 

borgere i udlandet. DR skal, 

så vidt det er muligt, og 

inden for de rammer, der 

følger af lovgivningen m.v. 

stille radio- og tv-indhold til 

rådighed for danske borgere 

i udlandet.  

 

Afrappor-

tering 

- Omfanget af dansksproge-

de programmer i tv. 

- Omfanget af dansksproge-

de programmer i tv. 

- Omfanget af dansksproge-

de programmer i tv, herun-

der egenproducerede pro-

grammer 

- DRs sprogpolitik 

- Omfanget af dansksproge-

de programmer og pro-

grammer med andet nordisk 

sprog i tv, herunder egen-

producerede programmer  

- DRs sprogpolitik  

 

- Omfanget af dansksproge-

de programmer og pro-

grammer med andet nordisk 

sprog i tv, herunder egen-

producerede programmer  

- DRs sprogpolitik.  

 

- Omfanget af dansksproge-

de programmer og pro-

grammer med andet nordisk 

sprog 

- Egenproducerede pro-

grammer og eksternt produ-

cerede programmer 

- DR’s indsats for det danske 

sprog. 
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Bilag 2: DR’s sprogpolitiske redegørelser 2008-2019, synoptisk opstillet 

Teksten i venstre kolonne forsøger at give en beskrivelse af afsnittet. Det er ikke en tekst der står i originalen.  

Tekst i skarpe parenteser er flyttet fra et andet sted i originalteksten så det optræder ved siden af lignende passager i andre års tekster. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Præambel Som Danmarks største me-

diehus og udbyder af public 

service-ydelser har DR altid 

været en vigtig normsætten-

de faktor for dansk sprog-

brug, både i rollen som 

sprogbevarer og som sprog-

fornyer. Hver gang DRs med-

arbejdere formulerer sig på 

skrift eller i tale i radio, tv 

eller på nettet, sker det med 

hele Danmarks befolkning 

som potentiel målgruppe. 

Det er et privilegium, der 

samtidig indebærer et an-

svar. Netop ønsket om at øge 

den sproglige bevidsthed 

både internt og blandt DRs 

brugere er den afgørende 

motivation for formuleringen 

af DRs nye sprogpolitik, der 

blev vedtaget i foråret 2008. 

Som udbyder af public 

service-indhold er DR en 

vigtig normsættende faktor 

for dansk sprogbrug, både 

i rollen som sprogbevarer 

og som sprogfornyer. Hver 

gang DRs medarbejdere 

formulerer sig på skrift 

eller i tale i radio, tv og på 

nettet, sker det med hele 

Danmarks befolkning som 

potentiel målgruppe. Det 

er et privilegium, der sam-

tidig indebærer et ansvar. 

På den baggrund vedtog 

DRs direktion og bestyrelse 

i 2008 en sprogpolitik og 

en sproghandleplan for 

hele DR. Målet er at øge 

den sproglige bevidsthed 

både internt og blandt DRs 

brugere. 

Som Danmarks største 

mediehus og udbyder af 

public service-indhold er 

DR en vigtig normsættende 

faktor for dansk sprogbrug, 

både i rollen som sprogbe-

varer og som sprogfornyer. 

Hver gang DRs medarbej-

dere formulerer sig på 

skrift eller i tale i radio, tv 

og på nettet, sker det med 

hele Danmarks befolkning 

som potentiel målgruppe. 

Det er et privilegium, der 

samtidig indebærer et 

ansvar. På den baggrund 

vedtog DR i 2008 en sprog-

politik og en sproghandle-

plan for hele DR. Målet er 

at øge den sproglige be-

vidsthed både internt og 

blandt DRs brugere. 

Som Danmarks største medie-

hus og udbyder af public ser-

vice-indhold er DR en vigtig 

normsættende faktor for 

dansk sprogbrug, både i rollen 

som sprogbevarer og som 

sprogfornyer. Hver gang DRs 

medarbejdere formulerer sig 

på skrift eller i tale i radio, tv og 

på nettet, sker det med hele 

Danmarks befolkning som 

potentiel målgruppe. Det er et 

privilegium, der samtidig inde-

bærer et ansvar. På den bag-

grund har DR siden 2008 haft 

en aktiv sprogpolitik. Den 

organisatoriske udbredelse 

sikres gennem årligt vedtagne 

sproghandleplaner for hele DR. 

Målet er at øge den sproglige 

bevidsthed både internt og 

blandt DRs brugere.  

DR har en vigtig normsæt-

tende faktor for dansk 

sprogbrug, både i rollen 

som sprogbevarer og som 

sprogfornyer. Hver gang 

DRs medarbejdere formu-

lerer sig på skrift eller i tale 

i radio, tv og på nettet, sker 

det med hele Danmarks 

befolkning som potentiel 

målgruppe. Det er et privi-

legium, der samtidig inde-

bærer et ansvar. På den 

baggrund har DR siden 

2008 haft en aktiv sprogpo-

litik. Den organisatoriske 

udbredelse sikres gennem 

årligt vedtagne sproghand-

leplaner for hele DR. Målet 

er at øge den sproglige 

bevidsthed både internt og 

blandt DRs brugere.  

Sproget i DR afspejler skiftende 

udtryk og normer i det danske 

sprog. DR har derfor altid haft en 

vigtig normsættende betydning for 

dansk sprogbrug, både i rollen som 

sprogbevarer og som sprogfornyer. 

Hver gang DRs medarbejdere for-

mulerer sig på skrift eller i tale i 

radio, tv og på nettet, sker det med 

hele Danmarks befolkning som 

potentiel målgruppe. Et privilegium, 

der samtidig medfører et ansvar. 

DR fører derfor en omfattende 

sprogpolitisk indsats, hvis organisa-

toriske udbredelse sikres gennem 

årligt vedtagne sproghandleplaner. 

Målet er løbende at sikre den 

sproglige kvalitet gennem efterkritik 

og kursusaktiviteter samt generelt 

at diskutere sprogbrugen både 

internt og i dialog med DRs brugere. 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hensigt Seerne, lytterne og brugerne kommer i de kommende år til at 

opleve, at DRs nye sprogpolitik gennemføres på mange forskel-

lige måder. DR har bl.a. ansat en sprogredaktør, der skal stå for 

udvikling, koordinering og organisering af DRs samlede sprog-

indsats. Desuden er der udnævnt en lang række sprogambas-

sadører i de programproducerende afdelinger, ligesom der vil 

blive udbudt sprogkurser til medarbejderne efter behov, og der 

vil være særligt fokus på gode oversættelser på tv-

underteksterne. 

DR vil tilskynde til, at dialekter oftere kan høres både i radio og 

tv, og DR vil ligeledes have fokus på kildeafsmitning og på så-

kaldt newspeak, men også på både det nordiske og det euro-

pæiske sprogfællesskab. For eksempel bør en nordmand, der 

medvirker i et DR-program, som hovedregel interviewes på sit 

eget sprog og ikke på engelsk, hedder det. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Målplan, 

de ni mål 

DR har udvalgt ni indsatsom-

råder, som får særligt fokus i 

arbejdet med det danske 

sprog. Det gælder:  

- Klart og forståeligt sprog – 

sprogets funktionalitet. Man 

skal kunne forstå, hvad der 

bliver sagt og skrevet i DRs 

programmer og på DRs net-

sider.  

- Kvalitet og mangfoldighed. 

DR tilstræber den højest 

mulige sproglige kvalitet 

uanset genre og programty-

per.  

- Troværdighed og gennem-

sigtighed. Troværdighed er 

en absolut kerneværdi for DR, 

midlet hedder sproglig gen-

nemsigtighed.  

- Det skrevne sprog. DR vil 

forbedre retskrivningen og 

arbejde for den gode over-

sættelse.  

- Det nordiske sprogfælles-

skab. DR ønsker at bidrage 

aktivt til fremme af det nordi-

ske sprogfællesskab.  

- Det europæiske sprogfæl-

lesskab. DR vil arbejde for at 

styrke kendskabet til europæ-

isk kultur og til de europæi-

ske sprog.  

- Litteratur og drama. Littera-

turen fornyer sproget og 

giver oplevelser.  

- Børn og unge. DR vil slippe 

kreativiteten løs og gøre 

sproget til en legeplads for 

børn og unge.  

- Åbenhed og dialog. DR skal 

være en aktiv medspiller i 

den offentlige debat om 

dansk sprog og kultur, også 

om sproget i DR. 

I arbejdet med det danske 

sprog har DR i sprogpolitik-

ken formuleret en række mål 

og indsatsområder. I over-

skrifter lyder de:  

- Klart og forståeligt sprog – 

sprogets funktionalitet: Man 

skal kunne forstå, hvad der 

bliver sagt og skrevet i DRs 

programmer og på DRs net-

sider.  

- Kvalitet og mangfoldighed: 

DR tilstræber den højest 

mulige sproglige kvalitet 

uanset genre og programty-

per.  

- Troværdighed og gennem-

sigtighed: Troværdighed er en 

absolut kerneværdi for DR, 

midlet hedder sproglig gen-

nemsigtighed.  

- Det skrevne sprog: DR vil 

forbedre retskrivningen og 

arbejde for den gode over-

sættelse.  

- Det nordiske sprogfælles-

skab: DR ønsker at bidrage 

aktivt til fremme af det nordi-

ske sprogfællesskab.  

- Det europæiske sprogfæl-

lesskab: DR vil arbejde for at 

styrke kendskabet til europæ-

isk kultur og til de europæi-

ske sprog.  

Litteratur og drama: Littera-

turen fornyer sproget og 

giver oplevelser.  

- Børn og unge: DR vil slippe 

kreativiteten løs og gøre 

sproget til en legeplads for 

børn og unge.  

- Åbenhed og dialog: DR skal 
være en aktiv medspiller i den 

offentlige debat om dansk sprog 

og kultur, også om sproget i DR. 

I arbejdet med det danske 

sprog har DR i sprogpolitik-

ken formuleret en række mål 

og indsatsområder. I over-

skrifter lyder de: 

- Klart og forståeligt sprog – 

sprogets funktionalitet Man 

skal kunne forstå, hvad der 

bliver sagt og skrevet i DRs 

programmer og på DRs net-

sider.  

- Kvalitet og mangfoldighed 

DR tilstræber den højest 

mulige sproglige kvalitet 

uanset genre og programty-

per.  

- Troværdighed og gennem-

sigtighed Troværdighed er en 

absolut kerneværdi for DR, 

midlet hedder sproglig gen-

nemsigtighed.  

- Det skrevne sprog DR vil 

forbedre retskrivningen og 

arbejde for den gode over-

sættelse.  

- Det nordiske sprogfælles-

skab DR ønsker at bidrage 

aktivt til fremme af det nordi-

ske sprogfællesskab.  

- Det europæiske sprogfæl-

lesskab DR vil arbejde for at 

styrke kendskabet til europæ-

isk kultur og til de europæi-

ske sprog.  

- Litteratur og drama Littera-

turen fornyer sproget og 

giver oplevelser.  

- Børn og unge DR vil slippe 

kreativiteten løs og gøre 

sproget til en legeplads for 

børn og unge.  
- Åbenhed og dialog DR skal være 

en aktiv medspiller i den offentli-

ge debat om dansk sprog og 

kultur, også om sproget i DR. 

I arbejdet med det danske 

sprog har DR i sprogpolitik-

ken formuleret en række mål 

og indsatsområder. I over-

skrifter lyder de:  

- Klart og forståeligt sprog – 

sprogets funktionalitet Man 

skal kunne forstå, hvad der 

bliver sagt i DRs programmer 

og skrevet på DRs netsider.  

- Kvalitet og mangfoldighed 

DR tilstræber den højest 

mulige sproglige kvalitet 

uanset genre og programty-

per.  

- Troværdighed og gennem-

sigtighed Troværdighed er en 

absolut kerneværdi for DR, 

midlet hedder sproglig gen-

nemsigtighed.  

- Det skrevne sprog DR vil 

forbedre retskrivningen og 

arbejde for den gode over-

sættelse.  

- Det nordiske sprogfælles-

skab DR ønsker at bidrage 

aktivt til fremme af det nordi-

ske sprogfællesskab.  

- Det europæiske sprogfæl-

lesskab DR vil arbejde for at 

styrke kendskabet til europæ-

isk kultur og til de europæi-

ske sprog. Litteratur og dra-

ma.  

- Litteraturen fornyer sproget 

og giver oplevelser. Børn og 

unge DR vil slippe kreativite-

ten løs og gøre sproget til en 

legeplads for børn og unge.  

- Åbenhed og dialog DR skal 

være en aktiv medspiller i 

den offentlige debat om 

dansk sprog og kultur, også 

om sproget i DR.  

I arbejdet med det danske 

sprog har DR i sprogpolitik-

ken formuleret en række mål 

og indsatsområder. I over-

skrifter lyder de:  

- Klart og forståeligt sprog – 

sprogets funktionalitet Man 

skal kunne forstå, hvad der 

bliver sagt og skrevet i DRs 

programmer og på DRs net-

sider.  

- Kvalitet og mangfoldighed 

DR tilstræber den højest 

mulige sproglige kvalitet 

uanset genre og programty-

per.  

- Troværdighed og gennem-

sigtighed Troværdighed er en 

absolut kerneværdi for DR, 

midlet hedder sproglig gen-

nemsigtighed.  

- Det skrevne sprog DR vil 

forbedre retskrivningen og 

arbejde for den gode over-

sættelse.  

- Det nordiske sprogfælles-

skab DR ønsker at bidrage 

aktivt til fremme af det nordi-

ske sprogfællesskab.  

- Det europæiske sprogfæl-

lesskab DR vil arbejde for at 

styrke kendskabet til europæ-

isk kultur og til de europæi-

ske sprog.  

- Litteratur og drama Littera-

turen fornyer sproget og 

giver oplevelser.  

Børn og unge DR vil slippe 

kreativiteten løs og gøre 

sproget til en legeplads for 

børn og unge.  
- Åbenhed og dialog DR skal være 

en aktiv medspiller i den offentli-

ge debat om dansk sprog og 

kultur, også om sproget i DR.  

DR har vedtaget en sprogpoli-

tik, hvori man finder en ræk-

ke overordnede målsætnin-

ger og indsatsområder be-

skrevet. Der lægges især vægt 

på:  

Troværdighed og gennemsig-

tighed Troværdighed er en 

kerneværdi for DR. Derfor 

ønsker DR at sikre sproglig 

gennemsigtighed, fx ved at 

undgå kildeafsmitning i ord-

valget eller anden farvning og 

manipulation i form af 

newspeak og lignende. End-

videre tilstræber DR at for-

midle også svært stof i et 

klart og gennemskueligt 

sprog, så det bliver gjort 

tilgængeligt for alle.  

Klart og forståeligt sprog Man 

skal også auditivt kunne 

forstå, hvad der bliver sagt i 

DRs radio- og tv-programmer, 

ligesom sproget på dr.dk skal 

være ortografisk korrekt.  

Kvalitet og mangfoldighed DR 

tilstræber den højest mulige 

sproglige kvalitet uanset 

genre og programtyper. 

Endvidere ønsker DR at af-

spejle det danske sprog i al 

dets mangfoldighed, som det 

tales af befolkningen på 

tværs af sociale, geografiske 

og aldersmæssige skæl. 

Herudover indeholder sprog-

politikken målsætninger om 

bl.a. fremme af det nordiske 

sprogfællesskab, om børn og 

unge og om DRs rolle som 

aktiv medspiller i den offent-

lige debat om dansk sprog og 

kultur.  
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Interne 

virkemidler 

 For at fremme sprogpolitikkens mål 

arbejder DR ud fra en sproghandle-

plan, der indeholder en række konkre-

te tiltag. Der er tale om initiativer dels 

møntet på DRs ansatte, dels på DRs 

seere og lyttere. Tiltagene implemen-

teres løbende i disse år, og af de vig-

tigste kan nævnes: 

For at fremme sprogpolitikkens mål 

arbejder DR ud fra en sproghandle-

plan, der indeholder en række kon-

krete tiltag. Der er tale om initiativer 

dels møntet på DRs ansatte, dels på 

DRs seere og lyttere.  Tiltagene 

implementeres løbende i disse år, og 

af de vigtigste kan nævnes:  

For at fremme sprogpolitikkens 

målsætninger har DR de seneste år 

implementeret en lang række initia-

tiver. Tiltag, der dels er møntet på 

DRs ansatte, dels på DRs seere og 

lyttere. Samlet består de vigtigste 

elementer i DRs sprogindsats i dag 

af følgende:  

For at fremme sprogpolitikkens 

mål har DR de seneste år gen-

nemført flere initiativer. Tiltag, 

der dels er møntet på DRs ansat-

te, dels på DRs seere og lyttere. 

Samlet består de vigtigste ele-

menter i DRs sprogindsats i dag 

af følgende:  

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sprog-

redaktør 

og 

sprogambas-

sadører 

 DR har ansat en sprogredaktør, der står for 

udvikling, koordinering og organisering af DRs 

samlede sprogindsats. DR har oprettet et korps 

af såkaldte sprogambassadører. Det er medar-

bejdere, som skal sikre, at der finder en konti-

nuerlig sprogefterkritik sted på de enkelte re-

daktioner. De skal endvidere udbrede kendska-

bet til DRs sprogpolitik samt sikre, at viden om 

nyttige hjælpemidler, links og sprogkurser er 

bredt forankret i organisationen.  

[Sprogredaktøren er DRs repræsentant i Dansk 

Sprognævns repræsentantskab. Her har DR 

taget medinitiativ til dannelsen af et fagråd 

under Sprognævnet for sprog i medier. Rådet 

skal sætte øget fokus på det danske sprogs 

position i en journalistisk sammenhæng og i et 

mediemarked under hastig forandring.] 

DR har ansat en sprogredak-

tør, der står for udvikling, 

koordinering og organisering 

af DRs samlede sprogindsats. 

DR har oprettet et korps af 

såkaldte sprogambassadø-

rer. Det er medarbejdere, 

som skal sikre, at der finder 

en kontinuerlig sprogefterkri-

tik sted på de enkelte redak-

tioner. De skal endvidere 

udbrede kendskabet til DRs 

sprogpolitik samt sikre, at 

viden om nyttige hjælpemid-

ler, links og sprogkurser er 

bredt forankret i organisati-

onen. 

DR har en sprogredak-

tør, der står for den 

overordnede udvikling 

og koordinering af DRs 

samlede sprogindsats. 

Endvidere er redaktø-

ren forpligtet til at være 

opsøgende i påpegnin-

gen af sproglige pro-

blemstillinger i DRs 

programproduktion. 

DR har intensiveret 

undervisningen i 

stemme- og taleteknik 

for værter og journali-

ster.  

DR har en sprogredak-

tør, der står for den 

overordnede udvikling 

og koordinering af DRs 

samlede sprogindsats. 

Redaktøren er forplig-

tet til at være opsøgen-

de i påpegningen af 

sproglige problemstil-

linger i DRs program-

produktion. Dette 

danner blandt andet 

grundlag for sammen-

sætningen af DRs in-

terne undervisningstil-

bud på sprogområdet.  

DRs sprogredaktør har ansvaret for udvikling 

og koordinering af DRs samlede sprogind-

sats. Redaktøren er forpligtet til at være 

opsøgende i påpegningen af sproglige pro-

blemstillinger i DRs programproduktion. Det 

danner bl.a. grundlag for sammensætningen 

af DRs interne undervisningstilbud på sprog-

området. Redaktøren aflægger årligt rapport 

til DRs direktion og bestyrelse. DRs sprogind-

sats kan inddeles i tre hovedkategorier: In-

terne kurser og undervisningstilbud, som 

vedrører det mundtlige sprog i radio og tv. 

Tiltag, som fokuserer på det skriftlige sprogs 

udfordringer på især dr.dk Program- og 

undervisningstilbud samt fx dialogarrange-

menter om sprog, der henvender sig til DRs 

brugere.  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Internt\ 

Kurser 

   DR Nyheder har blandt andet indført 

introduktionskurser for praktikanter 

og nyansatte, som skal bestås, før 

deltagerne får lov til at speake indslag. 

Endvidere tilbydes DRs mere rutinere-

de medarbejdere jævnligt sproglig 

efterkritik, enten enkeltvis eller i form 

af workshops og foredrag for hele 

redaktioner, ofte med brug af eksterne 

oplægsholdere. DR har endvidere 

fokus på sproglige kompetencer i 

forbindelse med sin rekruttering – 

herunder i udvælgelse af værter – 

samt i sin løbende efteruddannelse af 

medarbejderne. 

DR har i 2012 udvalgt to særlige indsatsområ-

der, der knytter sig til henholdsvis den mundtli-

ge formidling i radio og tv og til den skriftlige 

formidling på dr.dk. 

I forhold til den mundtlige formidling i radio og 

tv har DR udviklet et kursusforløb i prosodi. 

Prosodi er en samlet betegnelse for de måder, 

hvorpå man ved variation i tryk, betoning, pau-

ser og frasering kan gøre forskel på det væsent-

lige og mindre væsentlige i en sætning – popu-

lært sagt det mundtlige sprogs grammatik. En 

gennemtænkt prosodi højner den formidlings-

mæssige kvalitet. DR har i 2012 gjort prosodi-

kurserne obligatoriske for særligt eksponerede 

medarbejdere på de store flader. 

DR gennemfører på kontinuerlig basis et omfattende program af 

undervisningsforløb i stemme- og taleteknik for værter og journa-

lister, herunder introduktionskurser for praktikanter og nyansatte, 

som skal bestås, før deltagerne får lov til at speake indslag. Endvi-

dere tester DR systematisk i ansøgningsfasen de journaliststude-

rendes sproglige kompetencer som en fast del af optagelsespro-

ceduren. For DRs rutinerede eller særligt eksponerede værter og 

reportere har DR indført obligatoriske kurser i prosodi - de måder, 

hvorpå man ved variation i fx tryk, betoning og pauser kan gøre 

forskel på det væsentlige og mindre væsentlige i en sætning og 

gøre sproget levende. Når det gælder det skrevne sprog, har DR i 

2013 gennemført en omfattende kursusrække for alle DRs 

webjournalister. Fokus har været ligeligt fordelt på webjournalistik 

som særlig stilistisk genre og på basal grammatik og retskrivning.  
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Internt\ 

Sprogbreve 

etc. 

     Herudover består den interne sprogindsats af en række tiltag af mere generel karakter. På DRs interne net udkommer månedlige 

sprogbreve med efterkritik. Her finder man også DRs stilguide. På redaktionerne har DR endvidere et korps af sprogambassadø-

rer. Medarbejdere, som skal sikre at viden om nyttige hjælpemidler, links og sprogkurser er bredt forankret i organisationen. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Internt\ 

Korrektur-

system 

   DR har i 2011 påbegyndt udvik-

lingen af et elektronisk korrek-

tursystem til dr.dk. Med inspira-

tion fra den norske avis VG, 

baserer systemet sig på indbe-

retninger fra udvalgte læsere. 

Projektet lanceres i foråret 2012. 

I forhold til sproget på dr.dk har DR i 2012 udviklet et elektronisk korrek-

tursystem kaldet ”Skriv godt”. Den primære udfordring for netjournalistik 

er, at man udkommer hele tiden. Det afføder et behov for løbende kor-

rektur, og det forsøger DR at tage højde for. Med inspiration fra den 

norske avis VG, baserer systemet sig på indberetninger fra udvalgte 

brugere, der får en særlig direkte mailadgang til DRs skrivende medar-

bejdere og redaktioner. Korrektursystemet kører på dr.dk-redaktionen. 

Det er planen, at ”Skriv godt” skal omfatte alle DRs redaktioner. 

Endvidere er DR i færd med at udbrede et 

elektronisk korrektursystem, kaldet Skriv 

godt, til alle DRs skrivende redaktioner. Sy-

stemet baserer sig på indberetninger fra 

udvalgte brugere, og det indbefatter også en 

mulighed for at føre statistik over typer af fejl 

på dr.dk. Den viden kan så anvendes som led 

i den interne undervisning. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Internt\ 

Stilguide 

 DR har lanceret en omfattende intern sprogside, der samler inspiration, 

praktisk information, hjælpemidler og debat på ét sted. Portalen sikrer 

sprogarbejdet stor synlighed. Her finder man sprogrelaterede artikler og 

essays – fra sommeren 2010 også en interaktiv stilguide med vejledende 

råd for god journalistisk sprogbrug – samt aktuel sprogefterkritik i form 

af månedlige sprogbreve forfattet af en mangeårig DR-medarbejder, Ole 

Meisner. Når det gælder det skrevne sprog, har DR indført en forsøgs-

ordning med øget korrektur på dr.dk.  

 DR har på sit intranet en sprogside, der samler sproghjælpemidler ét sted. Blandt andet DRs stilguide med 

vejledende råd for god journalistisk sprogbrug samt aktuel sprogefterkritik i form af DRs månedlige sprog-

breve. På siden finder man også kontaktinformationer vedrørende DRs udtalekorps, der består af medar-

bejdere med særlige fremmedsprogskompetencer, og som derfor kan hjælpe med korrekt udtale af navne-

ne på udenlandske statsoverhoveder mv. DR har et korps af sprogambassadører. Medarbejdere, som skal 

sikre, at sproglige problemstillinger indgår i den redaktionelle efterkritik. De skal endvidere udbrede kend-

skabet til DRs sprogpolitik samt sikre, at viden om nyttige hjælpemidler, links og sprogkurser er bredt 

forankret i organisationen. 

  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Status-

under-

søgelser 

  For at skabe et kvali-

ficeret grundlag for 

den interne efterkri-

tik og debatten om 

sproget i medierne 

generelt, har DR tag-

et initiativ til mere 

systematiske under-

søgelser af sprogbru-

gen i programpro-

duktionen. Mest om-

fattende har været 

’Sproget i DR – en 

undersøgelse af 

problematisk sprog-

brug, engelske lån og 
groft sprog i et udvalg af 

DRs produktioner’, som 

DR bestilte hos Dansk 

Sprognævn i 2009.  

[DR prioriterer et højt fagligt niveau som fundament for det interne 

sprogarbejde. DR har derfor indledt et samarbejde med en række rele-

vante institutioner. Sprogredaktøren er DRs repræsentant i Dansk 

Sprognævns repræsentantskab, og DR fører ligeledes en tæt dialog med 

forskere i mediesprog ved KU og CBS. Mest omfattende er samarbejdet 

med journalistuddannelserne ved DJH, SDU og RUC. Et initiativ, som DR 

har taget for at skabe øget fokus på kandidaternes basale sproglige 

kompetencer, herunder det for elektronisk nyhedsproduktion så afgø-

rende mundtlige sprog. Samarbejdet vil efter planen resultere i udgivel-

sen af en grundbog i tværmedial sprogbrug i foråret 2013. Ud over DRs 

bidrag vil bogen indeholde afsnit skrevet af docenter og forskere ved de 

tre journalistuddannelser, og den skal fremover fungere som grundbog 

for sprogundervisningen ved DJH, SDU, RUC samt indgå i det interne 

sprogarbejde i DR. Endelig samarbejder DR også på sprogområdet med de 

øvrige nationale public service-udbydere i Norden DR ønsker jævnfør sprogpolitik-

kens formuleringer at bidrage aktivt til den offentlige debat om sprogbrug i medi-

erne, ikke mindst i DRs egne programmer. For at kvalificere denne debat har DR 

taget initiativ til større systematiske undersøgelser af sprogbrugen i programpro-

duktionen. Mest omfattende har været ’Sproget i DR’ – en undersøgelse af proble-

matisk sprogbrug, engelske lån og groft sprog i et udvalg af DRs produktioner’, som 

DR bestilte hos Dansk Sprognævn i 2009. ] 

DRs sprogholdningsundersøgelse DR ønsker at bidrage 

aktivt til den offentlige debat om sprogbrug i medierne, 

ikke mindst i DRs egne programmer. I 2012 har DR set på 

modtagernes vurderinger af den sproglige kvalitet. Hvor-

dan oplever seere og lyttere sproget i DRs programmer? 

Det var det overordnede spørgsmål i en landsdækkende 

undersøgelse med 1005 respondenter, repræsentative 

for befolkningen som helhed, som DR har fået Megafon til 

at foretage. Undersøgelsen tager udgangspunkt i kravet i 

DRs public service-kontrakt om, at DR skal ”bevare og 

udvikle det danske sprog, så lyttere, seere og brugere 

oplever et korrekt og forståeligt dansk i DRs programvirk-

somhed.” Undersøgelsen viser, at befolkningen helt over-

vejende er godt tilfreds med den sproglige kvalitet i DRs 

programmer, samt at DRs overordnede sproglige image 

er godt. DRs brugere forventer, at DR fremstår som et 

sprogligt forbillede. Brugerne vægter den indholdsmæs-

sige forståelighed højest, dernæst korrekthed og mere 
afhængigt af programgenre, at sproget skal være dynamisk. 

Endelig ønsker et flertal, at dialekter får mere plads i sendefladen. 

[Som det frem-

går af DRs 

sprogpolitik, 

lægger DR vægt 

på at indgå i en 

dialog med 

mange interes-

senter og bruge-

re, når det gæl-

der den løbende 

debat om spro-

get i medierne. 

Det gælder 

forskellige dia-

logarrangemen-

ter, sprogunder-

søgelser i sam-

arbejde med 

førende forske-

re.] 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Publika-

tioner 

     [I 2013 udgav DR også i samarbejde med de tre journalistuddannelser ved Danmarks Journalisthøjskole, SDU og RUC en undervisningsbog i 

mediesprog, kaldet Sproget i de elektroniske medier. Der er tale om en grundbog, som tager kendte sproglige problemstillinger i de moderne 

medier op, og den indgår allerede i læseplanerne på journalistuddannelserne. DR følger op med en undervisningsside om sproget i medierne på 

dr.dk, der vil være målrettet alle med interesse for emnet.] 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sprog-

prisen 

  Med en sprogpris sætter DR årligt fokus på godt 

sprog og levende formidling. I 2010 gik DRs 

sprogpris til Jette Bechmann fra DR København. 

Samtidig blev der uddelt en særpris til ’Rytteriet’ 

ved skuespillerne Rasmus Botoft og Martin Buch. 

DR sætter årligt fokus på forbilledlig 

sprogbrug og levende formidling ved 

at uddele en sprogpris. I 2011 gik 

DRs sprogpris til Nikolaj Sonne, vært 

på DR2-programmet ’So ein Ding’.  

[DR sætter desuden 

årligt fokus på forbil-

ledlig sprogbrug og 

levende formidling 

ved at uddele en 

sprogpris.]  

[Endelig sætter DR årligt fokus på forbilledlig sprogbrug og 

levende formidling ved at uddele en sprogpris. I 2013 gik 

den til Esben Bjerre og Peter Falktoft fra ’Monte Carlo’ på P3. 

Herudover uddeltes en særpris til forfatteren og musikeren 

Kristian Leth for hans radioserie om Richard Wagners ’Rin-

gen’ på P2.] 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eksternt\ 

Sprogpro-

pro-

grammer 

[DR har desu-

den i 2009 

lanceret det 

nye program 

’Sproglaborato-

riet’, som sen-

des på P1 hver 

fredag efter-

middag og 

genudsendes 

om søndagen 

samt lægges ud 

til podcast. 

’Sproglaborato-

riet’ undersø-

ger, hvordan vi 

bruger sproget, 

og der medvir-

ker både lyttere 

og eksperter.] 

Når det gælder sproghandlepla-

nens mål om at skabe en øget 

bevidsthed om det danske sprogs 

mangfoldighed og historie blandt 

DRs brugere, kan følgende næv-

nes: DRs sprogtilbud til lytterne 

omfatter programmet ’Sproghjør-

net’ på P4 samt det nye sprogma-

gasin på P1, ’Sproglaboratoriet’. 

Hertil kommer relanceringen af 

’Sprogminuttet’ på P1 i 2009. Pro-

duktionen af denne serie fortsæt-

ter i 2010. På tv lancerer DR2 i 

2011 en serie i seks afsnit om det 

danske sprog. Serien bliver DRs 

bidrag til Kulturministeriets sprog-

kampagne ’Gang i Sproget’, der 

finder sted i 2010-11. Til de mind-

ste har DRs B&U- afdeling produ-

ceret en programserie med titlen 

’Skæg med Ord’. Den sendes på 

DR1 i anden halvdel af 2010.  

Når det gælder sproghandleplanens mål om at skabe 

en øget bevidsthed om det danske sprogs mangfol-

dighed og historie blandt DRs brugere, kan følgende 

fremhæves: Ud over indslag om sprog i DRs nyheds-

dækning og debatprogrammer har DR i øjeblikket tre 

programtilbud, der i særlig grad beskæftiger sig med 

det danske sprog. Det drejer sig om ’Sproghjørnet’ på 

P4 samt ’Sproglaboratoriet’ og ’Sprogminuttet’ på P1. I 

2010 rundede programmerne et samlet podcasttal på 

en halv million. DR valgte i 2010 at indgå som samar-

bejdspartner i forbindelse med Kulturministeriets 

sprogkampagne ’Gang i Sproget’. DRs sprogredaktør 

har deltaget i kampagnens styregruppe, og DRs bi-

drag er en serie om det danske sprog med titlen 

Kampen om Sproget. Serien får premiere på DR2 i 

2011. DR har endvidere indledt et samarbejde med 

Dansklærerforeningen om produktion af undervis-

ningsmateriale til folkeskolens ældste klasser på 

baggrund af serien. Til de mindste har DRs B&U-

afdeling produceret programserien ’Skæg Med Ord’, 

der både er blevet sendt på DR1 og DR Ramasjang.  

 

Når det gælder sprogpolitikkens målsætninger om at skabe en 

øget bevidsthed og indsigt i det danske sprogs mangfoldighed og 

historie blandt DRs brugere, kan følgende fremhæves: Ud over 

indslag om sprog i DRs nyhedsdækning og debatprogrammer har 

DR programtilbud, der i særlig grad beskæftiger sig med det 

danske sprog. Det drejer sig om ’Sproghjørnet’ på P4 samt 

’Sproglaboratoriet’ og ’Sprogminuttet’ på P1. DR valgte i 2010 at 

indgå som samarbejdspartner i forbindelse med Kulturministeri-

ets sprogkampagne ’Gang i Sproget’. DRs sprogredaktør har 

deltaget i kampagnens styregruppe, og DRs bidrag blev en serie 

om det danske sprog med titlen Kampen om Sproget. Serien 

havde premiere på DR2 i 2011. Efterfølgende har Dansklærerfor-

eningen produceret undervisningsmateriale med udgangspunkt i 

seriens fem afsnit. DR har samlet og tilgængeliggjort ’Kampen om 

sproget ’med tilhørende undervisningsmateriale og lærervejled-

ning samt supplerende arkivklip på DR Undervisnings skolepor-

tal, som alle landets skoler har adgang til. Herudover har DR også 

bidraget til projekter, der har til hensigt at hjælpe nye eller usikre 

brugere af det danske sprog: Til de mindste har DRs B&U-

afdeling produceret programserien ’Skæg Med Ord’, der både er 

blevet sendt på DR1 og DR Ramasjang.  

  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eksternt\ 

Arrange-

menter 

& Projek-

ter 

 DR holder et årligt sprogsymposi-

um i Koncerthuset. Arrangemen-

tet er åbent for alle. På program-

met har de sidste to år været op-

læg af før-ende sprogforskere, de-

bat med repræsentanter fra Fol-

ketingets partier samt optræden 

med aktuel dansksproget musik. 

I 2010 flyttede redaktionen bag ’Ligetil. nu’ til DR Byen. ’Ligetil.nu’ er en letlæst net-

avis for voksne, der har svært ved at læse almindelige artikler. Nu finder man ar-

tiklerne på dr.dk. Se http://www.dr.dk/ Nyheder/ Ligetil/ forside.htm. Endelig har DR 

i 2010 i samarbejde med Undervisningsministeriets såkaldte Tosprogs-Task-force 

stået bag kampagnen ’To sprog- én udfordring’. Kampagnens mål er, at mo-tivere og 

hjælpe skoler i hele Danmark til at lave en plan for undervisning af to-sprogede 

elever. DR har bl.a. produceret en række tv-indslag med kendte med tosproget 

baggrund, der fortæller om deres erfaringer i mødet med det danske sprog. 

DR har siden 2010 huset redaktionen bag ’Ligetil’. Det er en letlæst netavis 

for voksne, som har svært ved at læse almindelige artikler. Endelig har DR i 

samarbejde med Undervisningsministeriets såkaldte Tosprogs-Taskforce 

stået bag kampagnen ’To sprog- én udfordring’. Kampagnens mål er at 

motivere og hjælpe skoler i hele Danmark til at lave en plan for undervis-

ning af tosprogede elever. 179 skoler har pt. tilmeldt sig ordningen. DR har 

bl.a. produceret en række tv-indslag med kendte med tosproget baggrund, 

der fortæller om deres erfaringer i mødet med det danske sprog. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pro-

gram-

etik\ 

Ekstern 

Herudover har DR også i sin 

Programetik fastlagt retningslin-

jer for at bevare og udvikle det 

danske sprog. Det betyder mere 

konkret, at DR skal i sin udsen-

delsesvirksomhed og i valg af 

medvirkende afspejle dansker-

nes forskellige dialekter, socio-

lekter og accenter. DR skal være 

med til at udvikle dansk sprog 

som et levende udtryk for dansk 

kultur og dens vekselvirkning 

med andre kulturer. 

DR har også i sin programetik 

fastlagt retningslinjer for at 

bevare og udvikle det danske 

sprog. Det betyder mere kon-

kret, at DR skal i sin udsendel-

sesvirksomhed og i valg af 

medvirkende afspejle dan-

skernes forskellige dialekter, 

sociolekter og accenter. DR 

skal være med til at udvikle 

dansk sprog som et levende 

udtryk for dansk kultur og 

dens vekselvirkning med andre 

kulturer. 

Ved den seneste revision af DRs 

programetik er retningslinjerne 

på en række punkter blevet 

afstemt i forhold til hensigtser-

klæringerne i DRs sprogpolitik. I 

DRs programetik hedder det nu, 

at: DR i sin udsendelsesvirksom-

hed og i valg af medvirkende skal 

afspejle danskernes forskellige 

dialekter, sociolekter og accen-

ter. DR skal være med til at 

udvikle dansk sprog som et 

levende udtryk for dansk kultur 

og dens vekselvirkning med 

andre kulturer. 

Ved den seneste revision af DRs 

programetik blev retningslinjerne 

på en række punkter afstemt i 

forhold til hensigtserklæringerne 

i DRs sprogpolitik. I DRs pro-

grametik hedder det, at: DR i sin 

udsendelsesvirksomhed og i valg 

af medvirkende skal afspejle 

danskernes forskellige dialekter, 

sociolekter og accenter. DR skal 

være med til at udvikle dansk 

sprog som et levende udtryk for 

dansk kultur og dens vekselvirk-

ning med andre kulturer.  

[DRs sprogpolitik afspejles i DRs 

programetik, der indeholder en 

række retningslinjer vedrørende 

sprogbrugen i DRs programvirk-

somhed. I DRs programetik 

hedder det, at DR skal i sin ud-

sendelsesvirksomhed og i valg af 

medvirkende afspejle dansker-

nes forskellige dialekter, socio-

lekter og accenter. DR skal være 

med til at udvikle dansk sprog 

som et levende udtryk for dansk 

kultur og dens vekselvirkning 

med andre kulturer.]  

[DRs sprogpolitik afspejles også 

i DRs programetik, der indehol-

der en række retningslinjer 

vedrørende sprogbrugen i DRs 

programvirksomhed. I DRs 

programetik hedder det, at: DR 

skal i sin udsendelsesvirksom-

hed og i valg af medvirkende 

afspejle danskernes forskellige 

dialekter, sociolekter og accen-

ter. DR skal være med til at 

udvikle dansk sprog som et 

levende udtryk for dansk kultur 

og dens vekselvirkning med 

andre kulturer.] 
 

Program-

etik\ 

Intern 

DRs medarbejdere udtrykker sig 

på et nuanceret og korrekt dansk 

og er bevidste om, at DR spiller 

en væsentlig rolle i udviklingen af 

det danske sprog. DRs medar-

bejdere anvender sproget og 

dets virkemidler med omtanke. 

For eksempel skal valg af værdi-

ladede ord som ”hævde” eller 

”pointere” grundigt overvejes og 

vurderes, før de anvendes. DRs 

medarbejdere bruger som ho-

vedregel ikke bandeord eller 

nedsættende slang, medmindre 

det er redaktionelt begrundet og 

godkendt i programmets kon-

cept. Det kan for eksempel være i 

programmer, hvor DRs medar-

bejdere indgår i rollespil eller i 

humor og satire. Specielt i pro-

grammer, der appellerer til børn 

og unge, skal DRs medarbejdere 

undgå bidrage til en sproglig 

forråelse. DRs medarbejdere skal 

som forbilleder undgå grove 

bandeord samt sexistisk og 

diskriminerende slang. DRs 

medvirkende kommer til orde på 

egne sproglige betingelser. 

Samtidig skal DR dog sikre, at 

den sproglige variation ikke 

hæmmer forståelsen af indhol-

det. 

DRs medarbejdere udtrykker sig 

på et nuanceret og korrekt dansk 

og er bevidste om, at DR spiller 

en væsentlig rolle i udviklingen af 

det danske sprog. DRs medar-

bejdere anvender sproget og 

dets virkemidler med omtanke. 

For eksempel skal valg af værdi-

ladede ord som "hævde" eller 

"pointere" grundigt overvejes og 

vurderes, før de anvendes. DRs 

medarbejdere bruger som ho-

vedregel ikke bandeord eller 

nedsættende slang, medmindre 

det er redaktionelt begrundet og 

godkendt i programmets kon-

cept. Det kan for eksempel være i 

programmer, hvor DRs medar-

bejdere indgår i rollespil eller i 

humor og satire. Specielt i pro-

grammer, der appellerer til børn 

og unge, skal DRs medarbejdere 

undgå at bidrage til en sproglig 

forråelse. DRs medarbejdere skal 

som forbilleder undgå grove 

bandeord samt sexistisk og 

diskriminerende slang. DRs 

medvirkende kommer til orde på 

egne sproglige betingelser. 

Samtidig skal DR dog sikre, at 

den sproglige variation ikke 

hæmmer forståelsen af indhol-

det. 

DRs medarbejdere udtrykker sig på 

et nuanceret og korrekt dansk og er 

bevidste om, at DR spiller en væ-

sentlig rolle i udviklingen af det 

danske sprog. DRs medarbejdere 

anvender sproget og dets virkemid-

ler med omtanke. For eksempel 

skal valg af værdiladede ord som 

”hævde” eller ”pointere” grundigt 

overvejes og vurderes, før de 

anvendes. DRs medarbejdere som 

hovedregel ikke bruger bandeord 

eller nedsættende slang, medmin-

dre det er redaktionelt begrundet 

og godkendt i programmets kon-

cept. Det kan for eksempel være i 

programmer, hvor DRs medarbej-

dere indgår i rollespil eller i humor 

og satire. DRs medarbejdere - 

specielt i programmer, der appelle-

rer til børn og unge - skal undgå at 

bidrage til en sproglig forråelse. 

DRs medarbejdere skal som forbil-

leder undgå grove bandeord samt 

sexistisk og diskriminerende slang. 

DRs medvirkende kommer til orde 

på egne sproglige betingelser. 

Samtidig skal DR dog sikre, at den 

sproglige variation ikke hæmmer 

forståelsen af indholdet. 

DRs medarbejdere udtrykker sig på 

et nuanceret og korrekt dansk og er 

bevidste om, at DR spiller en væ-

sentlig rolle i udviklingen af det 

danske sprog. DRs medarbejdere 

anvender sproget og dets virkemid-

ler med omtanke. For eksempel 

skal valg af værdiladede ord som 

”hævde” eller ”pointere” grundigt 

overvejes og vurderes, før de 

anvendes. DRs medarbejdere 

bruger som hovedregel ikke ban-

deord eller nedsættende slang, 

medmindre det er redaktionelt 

begrundet og godkendt i pro-

grammets koncept. Det kan for 

eksempel være i programmer, hvor 

DRs medarbejdere indgår i rollespil 

eller i humor og satire. DRs medar-

bejdere – specielt i programmer, 

der appellerer til børn og unge – 

skal undgå at bidrage til en sproglig 

forråelse. DRs medarbejdere skal 

som forbilleder undgå grove ban-

deord samt sexistisk og diskrimine-

rende slang. DRs medvirkende 

kommer til orde på egne sproglige 

betingelser. Samtidig skal DR dog 

sikre, at den sproglige variation 

ikke hæmmer forståelsen af ind-

holdet. 

[DRs medarbejdere udtrykker sig 

på et nuanceret og korrekt dansk 

og er bevidste om, at DR spiller en 

væsentlig rolle i udviklingen af det 

danske sprog. DRs medarbejdere 

anvender sproget og dets virkemid-

ler med omtanke. For eksempel 

skal valg af værdiladede ord som 

”hævde” eller ”pointere” grundigt 

overvejes og vurderes, før de 

anvendes. DRs medarbejdere 

bruger som hovedregel ikke ban-

deord eller nedsættende slang, 

medmindre det er redaktionelt 

begrundet og godkendt i pro-

grammets koncept. Det kan for 

eksempel være i programmer, hvor 

DRs medarbejdere indgår i rollespil 

eller i humor og satire. Specielt i 

programmer, der appellerer til 

børn og unge, skal DRs medarbej-

dere undgå at bidrage til en sprog-

lig forråelse. DRs medarbejdere 

skal som forbilleder undgå grove 

bandeord samt sexistisk og diskri-

minerende slang. DRs medvirkende 

kommer til orde på egne sproglige 

betingelser. Samtidig skal DR dog 

sikre, at den sproglige variation 

ikke hæmmer forståelsen af ind-

holdet.] 

[DRs medarbejdere udtrykker sig 

på et nuanceret og korrekt dansk 

og er bevidste om, at DR spiller en 

væsentlig rolle i udviklingen af det 

danske sprog. DRs medarbejdere 

anvender sproget og dets virke-

midler med omtanke. For eksem-

pel skal valg af værdiladede ord 

som 'hævde' eller 'pointere' grun-

digt overvejes og vurderes, før de 

anvendes. DRs medarbejdere 

bruger som hovedregel ikke 

bandeord eller nedsættende 

slang, medmindre det er redaktio-

nelt begrundet og godkendt i 

programmets koncept. Det kan for 

eksempel være i programmer, 

hvor DRs medarbejdere indgår i 

rollespil eller i humor og satire. 

Specielt i programmer, der appel-

lerer til børn og unge, skal DRs 

medarbejdere undgå at bidrage til 

en sproglig forråelse. DRs medar-

bejdere skal som forbilleder 

undgå grove bandeord samt 

sexistisk og diskriminerende slang. 

DRs medvirkende kommer til orde 

på egne sproglige betingelser. 

Samtidig skal DR dog sikre, at den 

sproglige variation ikke hæmmer 

forståelsen af indholdet.] 
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2014 – 2019 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Præam-

bel 

Som Danmarks største medie-

hus og public service-udbyder 

har DR en vigtig normsættende 

betydning for dansk sprogbrug 

både i rollen som sprogbevarer 

og som sprogfornyer. DR har 

siden 2009 haft en formuleret 

sprogpolitik, der ud over at 

afspejle public service-

kontraktens krav til forståelighed 

og korrekthed lægger vægt på 

formidlingsmæssige værdier 

som troværdighed, sproglig 

kvalitet og mangfoldighed. 

Som landets største public 

service-udbyder har DR en 

vigtig normsættende betydning 

for dansk sprogbrug, både i 

rollen som sprogbevarer og 

som sprogfornyer. DR har 

siden 2009 haft en formuleret 

sprogpolitik, der ud over at 

afspejle public service-

kontraktens krav til forståelig-

hed og korrekthed lægger vægt 

på formidlingsmæssige værdi-

er som troværdighed, sproglig 

kvalitet og mangfoldighed.  

Som landets største public 

service-udbyder har DR en 

vigtig normsættende betydning 

for dansk sprogbrug, både i 

rollen som sprogbevarer og 

som sprogfornyer. DR har 

siden 2009 haft en formuleret 

sprogpolitik, der ud over at 

afspejle public servicekontrak-

tens krav til forståelighed og 

korrekthed lægger vægt på 

formidlingsmæssige værdier 

som troværdighed, sproglig 

kvalitet og mangfoldighed. 

Som landets største public service-

udbyder har DR en normsættende 

betydning for dansk sprogbrug, 

både i rollen som sprogbevarer og -

fornyer. Endvidere har sproget afgø-

rende betydning for formidlingskva-

liteten i journalistikken. Derfor fører 

DR i dag en aktiv sprogpolitik. Den 

vedtagne sprogpolitik afspejler 

public service-kontraktens krav til 

forståelighed og korrekthed og 

lægger endvidere vægt på formid-

lingsværdier som troværdighed, 

sproglig kvalitet og mangfoldighed.  

Som landets største public service-

udbyder har DR en normsættende 

betydning for dansk sprogbrug, både i 

rollen som sprogbevarer og -fornyer. 

Samtidig har sproget afgørende be-

tydning for formidlingskvaliteten i 

journalistikken. Derfor fører DR en 

aktiv sprogpolitik. Den vedtagne 

sprogpolitik afspejler public service-

kontraktens krav til forståelighed og 

korrekthed og lægger endvidere vægt 

på formidlingsværdier som troværdig-

hed, sproglig kvalitet og mangfoldig-

hed.  

DR fører 

en aktiv 

sprogpoli-

tik med 

fokus på 

formid-

lingsværdi-

er som 

troværdig-

hed, sprog-

lig kvalitet 

og mang-

foldighed. 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Interne 

virke-

midler 

Den organisatoriske udbredelse 

sikres gennem årligt vedtagne 

sproghandleplaner for hele DR. 

Hensigten er aktivt at understøt-

te den sproglige bevidsthed 

både internt og blandt DRs 

brugere. DR har en række ind-

satser for sproget, fx interne 

undervisningstilbud som stem-

me- og taleteknik for værter og 

journalister. Der fortages jævn-

ligt sproglig efterkritik og afhol-

des workshops om sprog for at 

sikre sprogrigtighed på alle DRs 

platforme. 

Den organisatoriske 

udbredelse sikres 

gennem årligt vedtagne 

sproghandleplaner for 

hele DR. Den interne 

sprogindsats indbefat-

ter obligatoriske un-

dervisningsforløb i 

stemme- og taleteknik, 

faste kurser i sprogrig-

tighed samt efterkritik i 

form af en bred vifte af 

workshops med fokus 

på sproglige problem-

stillinger. 

Den organisatoriske udbredelse 

sikres gennem årligt vedtagne 

sproghandleplaner for hele DR. 

Den interne sprogindsats indbe-

fatter obligatoriske undervis-

ningsforløb i stemme- og tale-

teknik, faste kurser i sprogrigtig-

hed samt efterkritik i form af en 

bred vifte af workshops med 

fokus på sproglige problemstil-

linger, fx klicheer og groft sprog. 

DR lægger vægt på en løbende 

dialog med brugere og interes-

seorganisationer om sprogbru-

gen i DRs programmer 

Den organisatoriske udbredelse 

sikres gennem årligt vedtagne 

sproghandleplaner for hele DR. 

Den interne sprogindsats indbe-

fatter obligatoriske undervis-

ningsforløb i stemme- og tale-

teknik, fast undervisning i pro-

sodi, som er det mundtlige 

sprogs virkemidler, og i gram-

matik og sprogrigtighed. Hertil 

kommer løbende efterkritik, fx 

sprogklummer og klichework-

shops med fokus på dødt sprog 

og kildeafsmitning for at styrke 

en fair og upartisk nyhedsdæk-

ning.  

Den organisatoriske udbre-

delse sikres gennem årligt 

vedtagne sproghandleplaner 

for hele DR. Den interne 

sprogindsats indbefatter 

obligatoriske undervisnings-

forløb i stemme- og taletek-

nik, undervisning i prosodi, 

som er det mundtlige sprogs 

virkemidler, og i grammatik 

og sprogrigtighed. Hertil 

kommer klicheworkshops 

med fokus på dødt sprog og 

kildeafsmitning for at styrke 

en fair og upartisk nyheds-

dækning.  

DR sikrer organisatorisk 

udbredelse gennem årligt 

vedtagne sproghandleplaner 

for hele DR. Den interne 

sprogindsats omfatter obliga-

toriske undervisningsforløb i 

stemme- og taleteknik, un-

dervisning i prosodi, som er 

det mundtlige sprogs virke-

midler, og i grammatik og 

sprogrigtighed. Hertil kom-

mer klicheworkshops med 

fokus på dødt sprog og sprog-

lig kildeafsmitning for at 

styrke en fair og upartisk 

nyhedsdækning. 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Internt\ 

Stilguide 

   Ligeledes har DR udviklet en stilguide 

på 130 sider til redaktionerne. I en 

digital version bliver den i 2018 gjort 

tilgængelig for offentligheden på 

dr.dk, da DR lægger vægt på at have 

en åben dialog med brugerne om 

sprogbrugen i DR’s programmer.  

Til støtte for den løbende redaktionelle efterkritik har DR i 2018 publiceret en 

omfattende stilguide. Den tilbyder råd om fælles sprogpraksis på tværs af 

DR’s platforme og sætter samtidig fokus på typiske fejl og problemstillinger i 

mediesproget. Stilguiden med tilhørende tendensordsliste og en ny sprog-

klumme, der tager aktuelle temaer op, er alle blevet gjort offentligt tilgænge-

lige på dr.dk/sprog. Det er sket, fordi DR lægger vægt på at have en åben 

dialog med brugerne om sprogbrugen i DR’s programmer. 

Til støtte for den løbende redaktionelle efterkritik har DR endvidere 

publiceret en omfattende stilguide. Den tilbyder råd om fælles 

sprogpraksis på tværs af DR’s platforme og sætter samtidig fokus 

på typiske fejl og problemstillinger i mediesproget. Stilguiden med 

tilhørende tendensordsliste og sprogklummer er offentligt tilgæn-

gelig på dr.dk/sprog. Det skyldes, at DR lægger vægt på at have en 

åben dialog med brugerne om sprogbrugen i DR’s programmer. 



63 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Eksterne 

virke-

midler 

 Herudover dækker DR dansk 

sprogbrug gennem flere 

programtilbud i radio og tv 

og udbyder ligeledes under-

visningsmateriale om medie-

sprog til landets gymnasier. 

Samlet er hensigten aktivt at 

understøtte den sproglige 

bevidsthed både internt og 

blandt DRs brugere. 

Herudover dækker DR dansk 

sprogbrug gennem flere pro-

gramtilbud i radio og tv og 

udbyder ligeledes undervis-

ningsmateriale om mediesprog 

til landets gymnasier på dr.dk. 

Samlet er hensigten aktivt at 

understøtte den sproglige 

bevidsthed både internt og i 

befolkningen. 

DR dækker det danske sprog gen-

nem flere programtilbud i radio og 

tv og udbyder undervisningsmate-

riale om mediesprog til landets 

gymnasier på dr.dk. DR har desu-

den tæt samarbejde med de tre 

journalistuddannelser. Samlet er 

hensigten at bidrage til en øget 

bevidsthed om sproget i medierne 

herhjemme. 

DR dækker dansk sprogbrug gen-

nem flere programtilbud i radio og 

tv og udbyder undervisningsmate-

riale om mediesprog til landets 

gymnasier på dr.dk. DR har desu-

den tæt samarbejde med de tre 

journalistuddannelser. Samlet er 

hensigten at bidrage til øget be-

vidsthed om sproget i medierne 

herhjemme.  

DR dækker dansk sprogbrug gennem flere 

programtilbud i radio og tv og udbyder 

undervisningsmateriale om mediesprog til 

landets gymnasier på dr.dk. DR fører desu-

den en tæt dialog om sprog med de tre 

journalistuddannelser, nyhedsbureauer og 

de nordiske public service-udbydere. Sam-

let er hensigten at bidrage aktivt til en øget 

bevidsthed om sproget i medierne.  
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SOCIALE MEDIER – 

STANDARDSVÆKKELSE OG SPROGLIG LIBERALISERING? 

 

 

Lian Malai Madsen og Andreas Candefors Stæhr 

 

Indledning 

 

Sociale medier blev ikke behandlet som tema i udgivelsen der for ti år siden gjorde status 

over sprog i Danmark frem mod 2021 (Jørgensen & Holmen 2010). Nu hvor vi befinder os i 

2021, er det tydeligt at digitalt medieret kommunikation og sociale medier er en uomgæn-

gelig del af den sociolingvistiske virkelighed i Danmark og derfor værd at inddrage i overve-

jelser over sprogs status i 2031. Danmark er en af verdens mest digitaliserede nationer (fx 

målt i brug af smartphones, tech finance 2017). Det er en del af de flestes dagligdag på 

tværs af aldersgrupper at vi – både privat og professionelt – interagerer digitalt gennem 

skrift, lyd, billeder, videoer og andre semiotiske ressourcer. I skrivende stund, efter et år 

under Covid-19 pandemien, spiller digital kommunikation en større rolle end nogensinde, 

og der er ingen grund til at tro at den skulle blive mindre det næste årti. 

Hvad det betyder for udviklingen af sprogbrug og sprognormer, er der flere bud på 

fra både offentlige meningsdannere og sprog- og medieforskere. Sprogbrug i sociale medi-

er bliver af nogle betragtet som en trussel mod standardnorm og retskrivning (Thurlow 

2006; Rathje 2018; Christoffersen 2016) eller mod nuanceret sprogbrug (Rashid 2017; Mad-

sen u. udg.). Andre betragter sociale medier, fra et mere positivt ladet perspektiv, som be-

fordrende for en sproglig demokratiseringsproces (Rathje 2021; Gregersen 2018). Fælles 

for disse bud er at sociale medier antages at medføre en grad af standardsvækkelse og 

sproglig liberalisering. 

I dette kapitel vil vi diskutere disse antagelser med afsæt i eksisterende forskning 

samt præsentere vores bud på hvilken betydning digitalt medieret kommunikation og soci-

ale medier har og vil få for udviklingen af sprogbrug og -normer i Danmark. Først præsen-

terer vi aktuelt dominerende ideologiske forestillinger om sociale medier med vægt på de 

sociolingvistiske antagelser de implicerer. Dernæst gør vi rede for hvilke forskellige kom-

munikative funktioner sociale medier og andre digitale teknologier til interpersonel kom-

munikation tjener, og diskuterer hvilken betydning det har for nutidige og fremtidige socio-

lingvistiske vilkår, sprogbrug og sprogforandring. Endelig argumenterer vi for at hvis man 

overhovedet skal komme med et bud på hvordan sociale medier påvirker sprogs status 

fremadrettet, er det nødvendigt at tage højde for at sociale medier og digitalt medieret 

kommunikation ikke udgør ét, men flere sociale og kommunikative domæner som kan på-

virke sprogs status forskelligt. Dette fører til en nuancering af antagelserne om standards-

vækkelse og sproglig liberalisering. 

 

Ideologiske forestillinger 

 

Offentlige og faglige debatter der knytter sig til den teknologiske udvikling og indflydelsen 

af en gældende tids nye medier, er ifølge Drotner (1999) karakteriseret ved at være ideolo-

gisk polariserede i medieoptimistiske- og mediepessimistiske diskurser. Aktuelle debatter 

om hvordan sociale medier påvirker menneskers tilværelse og sociale liv, er ingen undta-

gelse. Der er tendens til at den offentlige debat om digitale medier er domineret af pessi-

mistiske diskurser som vægter deres skadelige effekt på særligt unge menneskers dannel-
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se (Drotner 1999) og familiers sammenhængskraft (Clark 2012). Thurlow (2006) viser hvor-

dan sådanne diskurser som de er kommet til udtryk i engelske aviser, særligt fremhæver 

sociale medier som en trussel mod standardskriftsproget. Det samme har været tilfældet i 

den offentlige debat i Danmark om unges sprog- og mediebrug, hvor særligt ’de sure gamle 

mænd’ (Jørgensen & Quist 2008) har peget på de negative konsekvenser de sociale medier 

har for de unges stavefærdigheder og det danske sprog generelt (Stæhr 2016, 172). I 

00’erne og begyndelsen af 10’erne var det ikke ualmindeligt at læse avisartikler med over-

skrifter som ”Facebook presser retskrivningen” (Politiken 2010), læse udsagn som ”Det er 

ifølge Dansk Sprognævn de mange nye former for kommunikation, der er årsagen til, at 

danskerne er begyndt at sløse mere med stavningen” (Politiken 2007) og høre politikere 

udtale sig bekymret om digital sprogbrug:  

 

Det danske sprog er truet af anglicismer, sms-sprog, e-mail-sprog, facebooksprog, 

og alt sammen er det med til, præcis som hr. Søren Krarup antyder, at forarme og 

gøre hjælpeløs i forhold til stavning, retskrivning osv., som bliver ringere og ringe-

re (Per Stig Møller, forhenværende kulturminister, 2010). 

 

Lignende bekymringer for de(n) ortografiske standard(er) har også været udtrykt i andre 

nordiske lande (se Rathje 2018, 93 for eksempler). I de seneste års debat om sociale medi-

er i Danmark fylder bekymringer over deres skadelige påvirkning også meget, men det er 

imidlertid ikke så ofte den sproglige påvirkning der (direkte) fremhæves. I stedet har en 

sundhedsfagligt vinklet pessimistisk diskurs bredt sig (Madsen u. udg.). Denne type diskurs 

fremstiller digitale medier som en sundhedsrisiko på linje med rygning, overforbrug af al-

kohol, forkert kost, manglende motion og stress. I vores undersøgeler af sprog og sociale 

medier i familien (se bl.a. Hansen & Stæhr 2021; Hansen 2021) ser vi dette syn på sociale 

medier komme til udtryk når deltagerne siger de har læst om hvordan telefonbrug aktive-

rer dopamin, at de ikke vil miste kontrol over deres mediebrug, at der er fare for at hjernen 

bliver overstimuleret, at sociale medier skaber afhængighed og at de kan opleve såkaldte 

fantom-lomme-vibrationer selvom deres telefon ikke vibrerer eller ringer (Madsen u. udg.). 

Et illustrativt eksempel på denne type sundhedsfagligt vinklet diskurs i massemedier, 

finder vi i et TV-program fra 2018 i serien Lægen flytter ind – Afhængighed, skærm sendt på 

DR1. Det var en af fire episoder under et særtema hvor de andre episoder behandlede 

afhængighed af henholdsvis sukker, porno og træning. En læge flytter ind hos en familie, 

observerer deres afhængighed og giver derefter råd til at komme ud af den. I episoden om 

skærmafhængighed flytter læge Imran Rashid ind og giver gode råd til sundere skærm-

vaner. De indebærer blandt andet tilstedeværelse og nærvær uden telefoner ved familiens 

spisebord. Imran Rashid er læge med speciale i almen praksis. Han er desuden forfatter til 

bogen Sluk – kunsten at overleve i en digital verden (Rashid 2017). Denne bog udfolder i 

udpræget grad et sundhedsfagligt vinklet argument for at brug af smartphones og sociale 

medier udgør risikofaktorer af alarmerende, nærmest livstruende karakter, sådan som 

titlen antyder. Bogen har medvirket til at Imran Rashid de seneste år har været en af de 

mest citerede eksperter i såkaldt digital sundhed, og som vi kan se i vores undersøgelse, er 

det risikoperspektiv den præsenterer, blevet en del af almindelige familiers tanker om tele-

fonbrug (Madsen u. udg.). 

Hovedargumentet i Sluk er at de seneste 30 års teknologiske udvikling medfører en 

bekymrende belastning for den menneskelige hjerne og en alvorlig trussel mod sundhed 

og trivsel. I et liv med smartphones er det ikke længere mennesket som styrer teknologien, 

men teknologien der styrer mennesket. App-udviklere designer apps så mennesker bliver 

afhængige af dem. Det gør de fordi opmærksomhed og reaktioner fra andre gennem digi-
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tale medier udløser dopamin i hjernen, hvilket får mennesker til at miste kontrollen over 

deres mediebrug i jagten på det næste dopaminfix. Sammenligningen med usunde af-

hængighedstilstande som stof-, spil- og alkoholmisbrug er gennemgående og tydelig fx i 

bogens bagsidetekst som spørger den potentielle læser: Er du eller en, du kender, digital 

junkie? Løsningen er, ifølge bogen, nogle værktøjer til at fremme mere selvkontrol, disciplin 

og vedholdenhed. Det fremstilles som afgørende at vi lærer vores børn sådanne kvaliteter 

hvis vi ikke skal opfostre en generation af digitale junkier. Bogen henviser primært til for-

skellige hjerneforskningsstudier, biokemisk viden, behaviorisme og motivationspsykologi. I 

bogens forord, undervejs i de forskellige kapitler, og ikke mindst i de mange efterfølgende 

bidrag i forskellige massemedier, henvises til forfatterens professionelle rolle som læge. 

Her er altså tale om at et område af det menneskelige liv som ikke indlysende er et sund-

hedsfagligt område, nemlig kommunikationsteknologi og -praksis, behandles og problema-

tiseres ud fra et sundhedsfagligt rationale (Madsen u. udg.). Det forhindrer dog ikke udta-

lelser om sprog (samt dannelse, opdragelse og familieliv). Efter en beskrivelse af de bio-

mekaniske processer involveret i at tale, peger forfatteren bl.a. på det problem ”at vi gen-

nem de digitale sprog ikke træner de finere kommunikative nuancer, der er nødvendige for 

at beskrive virkeligheden på et niveau, der ikke forbliver overfladisk” (Rashid 2017, 59). Det 

uddybes ikke hvad der menes med digitale sprog, eller hvorfor de ikke skulle være egnede 

til nuancerede beskrivelser. Det er dog klart at citatet antager at digtalt sprog adskiller sig 

fra anden sprogbrug, samt at der er en virkelighed som kan afgrænses fra den digitale og 

beskrives på forskellige niveauer. 

Selvom dette sundhedsfagligt baserede risikoperspektiv ikke direkte adresserer soci-

ale medier som sociolingvistisk vilkår, så indebærer det ideologiske antagelser som i høj 

grad vedrører menneskers forhold til kommunikative praksisser, sprogbrug og teknologi. 

Dermed har et sådant syn på sociale medier sociolingvistiske implikationer. Mennesker 

betragtes overvejende som underlagt teknologiske udviklinger og udviklerstrategier eller 

ligefrem som passive ofre for deres negative konsekvenser. Der skelnes ikke mellem tekno-

logisk udstyr, forskellige medier og forskellig brug af medier, ligesom sprogbrug betragtes 

som en effekt (og ikke medskabende) af teknologianvendelse og medieret kommunikation. 

Endelig præsenteres den digitale verden og den virkelige verden som to adskilte (og adskil-

lelige) domæner. De forestillinger om mennesker, sprogbrug og den sociolingvistiske virke-

lighed der karakteriserer et sådant ideologisk perspektiv, står dermed i kontrast til de soci-

alkonstruktivistiske opfattelser der præger nutidig social- og humanvidenskab, hvor men-

nesker betragtes som handlende, refleksive agenter som (i hvert fald i nogen udstrækning) 

skaber den sociale virkelighed gennem sprogbrug og kommunikation. 

Det Drotner (1999) ville betegne som den optimistiske pol i den medieideologiske 

debat, er mere i tråd med et sådant socialkonstruktivistisk syn. Her lægger sprog- og me-

dieforskere fx vægt på de muligheder sociale medier giver for nye former for interaktion, 

kreativitet, sproglig udfoldelse, selvfremstilling samt muligheden for at være (og føle sig) 

forbundet med venner og familie (Ito et al. 2010; Leppänen & Häkkinen 2012; Rymes 2012; 

Madianou & Miller 2012; Stæhr 2014; Nørreby & Møller 2015; Leppänen 2015; Lexander & 

Androutsopoulos 2021). Den medie- og sprogfaglige forskning i sociale medier er ofte vink-

let som en vidensbaseret nuancering af bekymringsdiskurserne, og dermed falder en del af 

denne i den mere medieoptimistiske ende (se bl.a. Johansen & Larsen 2019). Med et frem-

trædende fokus på individers udfoldelse og muligheder følger dog også at bredere socio-

lingvistiske strukturer og begrænsninger får mindre opmærksomhed. Eksempelvis argu-

menterer Varis & Wang (2011, 219) for at internettet og dets mange muligheder for social 

interaktion må anskues mere nuanceret end et socialt rum der er ”saturated with opportu-

nities and aspirations where one is able to indulge in infinite creativity in imagining and 



 

67 

 

constructing both self and other”. Snarere bør sådanne sociale rum anskues som normativt 

regulerede på samme måde som andre sociale kontekster, hvilket indebærer en ’kultive-

ring’ af både social opførsel og sproglig diversitet (se også Stæhr 2016). 

Relationen mellem mennesker og teknologi, digital kommunikation og sprog samt 

mellem online og offline kommunikation er centrale omdrejningspunkter for den faglige 

debat om sociale medier, ikke mindst fra et sociolingvistisk perspektiv. Beskrivelsen af og 

balancen mellem disse aspekter har udviklet sig i takt med udbredelsen af digital kommu-

nikationsteknologi og anvendelsen af den i menneskers hverdag. Ligesom metoder og be-

grebsapparat inden for forskningen i sociale medier er blevet udvidet. Androutsopoulos 

(2011) samt Mortensen & Stæhr (2018) beskriver fagfeltets udvikling, her lidt groft skitseret, 

som en bevægelse fra en primær interesse i form- og genrebeskrivelse med en relativt kon-

tekstløs tilgang til digitale sprogdata til en mere kontekstopmærksom, multimodal og prak-

sisorienteret tilgang til digital kommunikation i sammenhæng med anden kommunikation. 

Bevægelsen beskrives dog ikke som en lineær kronologi, men nærmere som bølger der 

overlapper og blandes (se også Hårstad 2021). Status på de seneste danske forskningsfor-

midlende udgivelser om sociale medier og sprog vidner da også om at der aktuelt findes 

både generelle formbeskrivende og mere situerede etnografisk funderede kommunikati-

onsanalytiske arbejder. 

Hougaard (2020) og Laursen & Rathje (2020) er eksempler på førstnævnte. I Hou-

gaards (2020) bog om emojis beskrives brugen af emojis (illustreret ved forskellige anekdo-

tiske eksempler fra hverdagen) med fokus de generelle kommunikative funktioner af den-

ne tegntype, nemlig at supplere skriftudveksling med relationskommunikerende betydning. 

Laursen & Rathjes (2020) bidrag til dansk sproghistorie behandler ligeledes de generelle 

sproglige fællesstræk de finder i e-mail, sms, chat og sociale medier. Et eksempel på den 

anden type arbejde finder man i Johansen & Larsens (2019) bog om børn, unge og medier. 

Denne bog har en praksisfunderet tilgang og fokuserer på hvad børn og unge i forskellige 

aldersgrupper bruger sociale medier til samt hvordan deres legepraksisser, relations-

skabelse og identitetsarbejde foregår på tværs af forskellige medieplatforme og hænger 

sammen med den bredere sociale kontekst de foregår i. Johansen & Larsen (2019) har dog 

ikke fokus på sprogbrug. Stæhr & Mortensens (2018) metodeantologi illustrerer hvor bredt 

den aktuelle forskning i sprog og sociale medier spænder med hensyn til interesser og til-

gange og indeholder bidrag fra både de formfokuserede og praksisorienterede ender af 

feltets bølger. De medie- og sprogfaglige perspektiver på digital kommunikation og sociale 

medier bidrager imidlertid også til udbredelsen af bestemte ideologiske forståelser af soci-

ale medier og sprog med sociolingvistiske implikationer. 

Sprog- og medieforskningen betragter, modsat bekymringsdiskurserne, ikke menne-

sket som passivt underlagt teknologien eller underlagt det som Herring et al. (2013) beteg-

ner som ’teknologisk determinisme’. Det gælder generelt at denne forskning i højere grad 

lægger vægt på hvordan mennesker i samspil med teknologiens og mediernes affordances 

(Huchby 2001) anvender digital teknologi og bruger den sprogligt meningsfuldt og kreativt. 

Det varierer dog i hvilken grad eksisterende sproglige og sociale normer antages at spille 

en rolle for anvendelsen af teknologien (se Stæhr 2016). Der er også forskel på hvordan 

forskellige forskningsbidrag behandler de digitale medier og medieret sprogbrug som fx 

indebærer implicitte forestillinger om relationen mellem digital kommunikation og det øv-

rige menneskelige liv. Tages der afsæt i bestemte sociale medier og antages det at de med-

fører en særlig sprogbrug med nye karakteristiske træk (som sms og chatsprog, Hougaard 

2004; Rotne 2009), eller behandles digital sprogbrug på tværs af medier som en særlig stil 

eller genre (Laursen & Rathje 2020), indebærer det en forestilling om digital sprogbrug som 

særegen og adskilt fra sprogbrug i andre sammenhænge. Det betyder også at det at 
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sprogbrugen er digitalt medieret, derigennem antages at være mere væsentligt end fx 

hvem der kommunikerer med hvem om hvad. Er udgangspunktet derimod de mennesker 

som bruger sprog og medier samt at sprogbrugen betragtes som situeret praksis (Morten-

sen & Stæhr 2018), indebærer det en anden forestilling om digital sprogbrug. Her er fore-

stillingen nærmere at digitale og sociale medier udgør nogle blandt mange (ofte forbund-

ne) hverdagssprogbrugskontekster og at det fx er sociale relationer, formål og situation 

snarere end medierne i sig selv, der er de væsentlige sociolingvistiske parametre. Det epi-

stemologiske og ideologiske perspektiv man betragter sprog og sociale medier fra, har 

naturligvis betydning for hvordan man ser på betydningen af sociale medier for udviklin-

gen af sprogbrug og normer. Det vil vi diskutere nærmere forneden, men først vil vi, base-

ret på vores egen igangværende og anden eksisterende forskning, gøre rede for de mange 

forskellige kommunikative funktioner digital teknologi og sociale medier tjener, og diskute-

re hvilken betydning det har for de nutidige sociolingvistiske vilkår. 

 

Sociale medier i hverdagen 

 

I dag udgør de sociale medier en almindelig del af mange menneskers hverdagsliv på tværs 

af generationer og aldersgrupper. Fra vores undersøgelser i projektet ’Sprog og Sociale 

Medier i Familien’ (se fx Hansen 2021; Hansen & Stæhr 2021) ved vi at digital medieret in-

teraktion indgår på en lang række forskellige måder i nutidige familiers liv. Eksempelvis ved 

vi at en almindelig dag for en dansk gymnasieelev typisk involverer interaktion ved brug af 

en bred vifte af medier der hver især muliggør forskellige former for interpersonel kom-

munikation gennem anvendelsen af en lang række mulige sproglige og semiotiske ressour-

cer. Hun bliver måske vækket af alarmen på telefonen og begynder dagen med at besvare 

beskeder fra sine venner på Snapchat og Messenger. Lidt senere skriver hun måske en 

besked til sin mormor via sms for at sige tak for en hyggelig eftermiddag dagen før. Her vil 

hun nok modtage et svar lidt senere på dagen, som vil have karakter af en mere formelt 

opsat besked, der måske ligner lidt et brev – men det betyder ikke nødvendigvis at der vil 

være sparet på emojierne. Det kan være at hendes far vælger at skrive en sms til hende 

mens hun stadig er på værelset om at der er morgenmad, i stedet for at stikke hovedet ind 

ad døren og levere beskeden ansigt-til-ansigt. På vej til gymnasiet kommunikerer hun flit-

tigt med sine klassekammerater i en lukket Messenger-gruppe hvor de koordinerer hvor de 

skal mødes på skolen, eller planlægger sociale sammenkomster efter skole. Det er meget 

sandsynligt at hun også sender en række snapchat beskeder i klassens fælles snapchat 

gruppe hvor hun ’dokumenterer’ sin tur med metroen eller bussen skridt for skridt. Hvis 

hun er ved at komme for sent, vil læreren typisk få det at vide af klassekammeraterne, som 

i snapchat-gruppen får besked på at fortælle læreren at hun ”er lige på trapperne” – og hvis 

hun er heldig, bliver der ikke noteret fravær. Henne på gymnasiet vil interaktionen i snap-

chat- og messenger-gruppen fortsætte – også selvom eleverne befinder sig i det samme 

lokale. Her kan der både blive skrevet om den sidste gymnasiefest og delt billeder af fysik-

forsøg på opfordring af læreren. Læreren vil nok også opfordre hende til at filme de in-

struktioner der bliver givet til fysikforsøg eller opgaveløsning generelt. I frikvarteret sidder 

hun med to veninder fra klassen og vurderer Tinderprofiler – om der skal swipes til højre 

eller venstre (den praksis der enten godkender eller afskriver en person som mulig date) er 

en fælles beslutning. Midt i det hele skriver hendes far og spørger hvilken cykel hun ønsker 

sig til sin fødselsdag, og hun bliver måske senere kontaktet af sin mor over sms der spør-

ger om de ikke skal tage på shoppetur på strøget senere på dagen. Herudover kommer de 

obligatoriske likes og kommentarer til profilbilleder på Facebook og opretholdelse af 

streaks (daglig udveksling af beskeder, billeder eller videoer mellem to personer) på Snap-
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chat. Under aftensmaden bliver hun måske opfordret til at google et eller andet som de 

netop har talt om eller har diskuteret – også selvom hendes mor kort forinden har bedt 

hende om at lægge mobilen væk. Inden hun går i seng, skriver hun måske med et par gym-

nasievenner på Snapchat om en skoleaflevering, hvorefter hun siger godnat en sidste gang 

til sin mor ved at sende en sød YouTube-video over Messenger for at pleje den nære relati-

on til hende. Hendes far ser at hun er online – den lille grønne knap lyser grønt ud for hen-

des navn. Han beder hende slukke telefonen og gå i seng – nogle gange slukker hun, andre 

gange er hun ligeglad. 

Hendes forældres hverdag er ikke mindre digitaliseret, og de er flere gange i løbet af 

dagen i kontakt med hinanden eller hende via sms eller i deres familiegruppe på Messen-

ger. I løbet af dagen har far måske travlt med at tjekke ind på en eller anden lokation på 

Facebook eller lægge familiens seneste feriebilleder ud til skue for Facebook-vennerne. 

Mor er derimod optaget af at lægge de flotte billeder op på sit firmas Instagram-profil, som 

hendes datter hjalp hende med at tage dagen forinden. Lidt senere modtager hun måske 

seneste nyt om sin fars kræftbehandlingsforløb på sms, fordi det er for svært for hendes 

mor at ringe og fortælle om det. Det er nærmest lidt terapeutisk for hendes mor at sende 

de her beskeder efter besøget på hospitalet, lyder forklaringen. Hun svarer med en blin-

kende emoji og understreger at det altså er okay at de har købt en stok til morfar nu hvor 

han er langt oppe i 80’erne. Humor er intet problem online, selvom hendes datter synes at 

det er lidt overdrevet med alle de der emojis en gang i mellem. Selv synes hun at det er 

hyggeligt at der er en emoji for ’salat’, når det nu er det man skal have med når man skal 

mødes med veninderne. I løbet af arbejdsdagen bliver der hos mor og far sendt personlige 

beskeder, arbejdsrelaterede e-mails og debatteret med ’fremmede’ på Facebook – tonen er 

ikke altid lige pæn, men forældrene har jo ikke været aktive brugere af sociale medier lige 

så længe som deres datter og har derfor ikke altid lige så godt styr på kommunikations-

normerne her. 

Disse beskrivelser af digitalt medieret kommunikation i løbet af en almindelig hver-

dag bygger på virkelige begivenheder fra flere af de unge og voksne deltagere i vores 

forskningsprojekt. Vi har fået kendskab til disse gennem vores etnografiske feltarbejde, 

interviews med de unge og deres forældre, og gennem en bred vifte af data indsamlet på 

forskellige sociale medier – herunder også de mere private sms’er og Messenger-

korrespondancer mellem vores deltagere. Vores undersøgelser hidtil viser at sociale medi-

er spiller en vigtig rolle for hverdagskommunikationen i nutidige familier. Stæhr & Nørreby 

(2021) viser eksempelvis at digital medieret kommunikation er helt almindeligt mellem 

familiemedlemmer som befinder sig fysisk i samme hus, lejlighed eller endda samme rum. 

Ydermere viser de hvordan vekslen mellem digital og ikke-digital kommunikation somme 

tider er umarkeret og integreret, men at valget af at skrive en sms-besked i stedet for at 

tale sammen ansigt-til-ansigt i sig selv til andre tider bidrager med social betydning i den 

lokale kontekst (Stæhr & Nørreby 2021). Vores undersøgelser viser også hvordan sociale 

medier anvendes i hverdagsinteraktion over større afstande i tid og rum. For eksempel 

viser Ag (u. udg.) hvordan det også er almindeligt at familiemedlemmer skriver sammen i 

løbet af dagen for at vedligeholde de nære familierelationer eller bare ordne hverdagslogi-

stikken. Her peger Ag på at digitalt medieret kommunikation indgår i små hverdagsgøremål 

hvor teenagere spørger deres forældre til råds, eller hvor forældrene skriver til deres børn 

for at tjekke hvor de befinder sig, eller om de er kommet godt hjem til kæresten. I sådanne 

tilfælde hvor forældrene monitorerer deres børn (enten via overvågningsapplikationer eller 

sms-beskeder), peger Stæhr (u. udg.) på hvordan forældrene stilles over for en række ideo-

logiske dilemmaer og moralske valg der har indflydelse på hvordan de griber teenagerenes 

naturlige løsrivningstrang an i en tid med sociale medier. Ags undersøgelse (u. udg.) viser 
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også hvordan de unge og deres forældres holdninger til brug af sociale medier og smart-

phones i hjemmet bl.a. afspejler kendskab til offentlige (mediepessimistiske) diskurser om 

familieliv og mediebrug (Madsen u. udg.). Dette viser sig for eksempel ved at det i største-

delen af familierne fremstår som en selvfølgelighed at telefoner ikke er fremme ved mid-

dagsbordet – dvs. med mindre der skal slås noget op på google eller besvares arbejdsrela-

terede opkald. 

I forlængelse af dette observerer Nørreby & Stæhr (u. udg.) hvordan familietid i dag 

ikke er noget der udelukkende foregår når familiemedlemmer er fysisk samlet om eksem-

pelvis middagsbordet. I stedet peger de på hvordan familietid i dag er temporalt og spatialt 

udvidet til også at foregå i digitalt medierede rum så som i familiegrupper på Messenger. 

Nørreby & Stæhr illustrerer denne udvidelse med et eksempel på en sommerhustur i en af 

projektets familier. På grund af familiens aktive Messenger-gruppe indledes turen allerede 

inden alle familiemedlemmer er samlet i sommerhuset, og turen forlænges efterfølgende 

gennem deling af billeder og udveksling af ferieminder efter at alle er taget hjem hver for 

sig. Nørreby og Stæhr viser også hvordan den traditionelle fredagshygge foran fjernsynet 

har fået konkurrence fra YouTube-battles – en aktivitet der ifølge en af familierne lægger 

op til en mere aktiv familietid sammenlignet med (passiv) fjernsynskigning. Endelig peger 

Nørreby på at sådanne (nye) former for familietid hverken skal anskues som mere eller 

mindre værdifulde end den tid familien bruger sammen ansigt til ansigt. 

I og med at både unge og deres forældre er blevet flittige brugere af sociale medier, 

peger Hansen & Stæhrs (2021) undersøgelse på at de sociale medier er blevet en del af 

hverdagens sproglige domæner, hvor sproglige generationsforskelle kommer til udtryk. De 

konkluderer at unge og deres forældre har forskellige normer for digitalt medieret sprog-

brug i private online-kontekster (sms- og Messenger-beskeder) når man fokuserer på deres 

anvendelse af hverdagssproglige forkortelser, emojibrug, korrekturpraksisser og besked-

længe. Overordnet set finder Hansen og Stæhr (2021) at de unge deltagere italesætter en 

præference for et højt kommunikativt flow og en online-stil hvor det er vigtigt at skrive hur-

tigt – og på den måde fremstå nærværende når de skriver med deres venner. Dette opnås 

gennem at producere korte skriveture, bruge forkortelser og undgå tidskrævende proces-

ser så som korrekturlæsning af beskeder og at skifte tastatur for at vælge en emoji der 

passer til lejligheden. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at de unge ikke kan finde 

ud af at bruge emojis, skrive ’fuldendte’ beskeder eller stave korrekt. Det ynder de blot at 

praktisere i andre kommunikative kontekster – så som når de skriver til deres chef eller 

deres forældre. Hansen & Stæhr (2021) peger nemlig på at de unge sagtens kan tilpasse 

deres sproglige stil alt efter konteksten og hvad det er de ønsker at opnå kommunikativt. 

Det samme gælder deres forældre, selvom de tilstræber en anden sproglig stil online når 

de skriver med jævnaldrene voksne. Typisk for forældrene er at de tilstræber at skrive me-

re fyldestgørende beskeder (bl.a. uden brug af hverdagsskriftsproglige forkortelser), sende 

længere og korrekturlæste beskeder, som ofte indeholder flere emojis end det er tilfældet 

når deres børn skriver private beskeder med jævnaldrende venner. 

Endelig viser Møller (u. udg.) hvordan sociale medier har indflydelse på den måde 

konflikter udspiller sig på interaktionelt. Hans undersøgelse viser hvordan tidligere (og må-

ske endda ’glemte’) online-interaktioner pludselig kan blive relevante på ny når de bliver 

rekontekstualiseret – dvs. kopieret fra én beskedkontekst og indsat i en anden. Med denne 

undersøgelse viser Møller hvordan skærmbilleder af tidligere interaktioner kan blive brugt 

som bevis i konflikter blandt unge gymnasieelever og hvordan brugen af sådanne skærm-

billeder er indlejret i bredere normer for passende og upassende digital interaktion. Dette 

er ikke kun interessant for vores forståelse af nutidige konflikter blandt unge, men bidrager 

også med viden om forholdet mellem tale- og skriftsprog: I modsætning til talesprog som 
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typisk (med mindre det er optaget) forsvinder ”så snart ånden har lagt sig i den frostklare 

luft” (Gregersen 2018, 384), viser Møller (u. udg.) hvordan digitalt medieret skriftsprog har 

længere holdbarhed, idet smarttelefonen tillader skriveren at lægge billeder, tekst og andre 

semiotiske ressourcer på køl for at tø dem op igen ved lejlighed. 

Med disse undersøgelser skriver SoMeFamily-projektet sig ind i rækken af undersø-

gelser der peger på at digitalt medieret interaktion er blevet en integreret del af hverdags-

sproget og at online og offline kommunikationskontekster i stigende grad smelter sam-

men. Hårstad (2021.) peger på hvordan en sådan opmærksomhed på sammensmeltningen 

af on- og offline kommunikation har været stigende inden for det sidste årtis forskning i 

digitale medier. For eksempel har den mobile teknologi, som smarttelefonen, gjort at vi har 

de digitale kommunikationskanaler med os det meste af tiden. Nogle forskere har argu-

menteret for at det medfører et kontekstkollaps (Davis & Jurgenson 2014; Marwick & boyd 

2011), hvilket vil sige at grænserne mellem forskellige kommunikationssituationer og de 

fortolkningsrammer de indebærer, som fx professionel, offentlig eller privat, bliver uklare 

og flydende. Vores undersøgelser tyder imidlertid snarere på at digitale sprogbrugere har 

en refleksiv og kontekstbevidst tilgang til brugen af sociale medier og digital kommunikati-

on (se også Tagg & Seargant 2017). Det medfører også at det ikke er retvisende at betragte 

digital kommunikation og sociale medier som ét domæne med én slags sociolingvistisk 

betydning eller at tage for givet at det at kommunikationen er digital, i sig selv indebærer 

en bestemt kontekstforståelse. Derimod involverer on- ligesom offline-kommunikation en 

lang række forskellige fortolkningsrammer, og disse kan også fungere på tværs af digital og 

ikke-digital mediering. 

 

Sociale medier og sprogforandring 

 

Så hvilke sociolingvistiske forandringer har det medført at de fleste menneskers hverdags-

kommunikation nu består af en blanding af fysisk, verbal, mundtlig og forskellige typer af 

visuel, auditiv og skriftlig digitalt medieret interaktion? I tråd med Hårstad (2021) mener vi 

at den primære forandring er at mængden og intensiteten af forskellige former for digital 

skriftlig udveksling er øget. Flere undersøgelser af digitalt medieret skrivning beskæftiger 

sig med hvordan den er konceptuelt mundtlig både med hensyn til formtræk og interaktio-

nel orientering (Soffer 2010; Dürscheid 2018). Hvor tidlige tilgange til digital medieret 

kommunikation har beskrevet sprogbrugen i sms og chat som en hybrid mellem tale og 

skrift (fx Baron 2011; Crystal 2001), er det nu mere udbredt at betragte sprogbrugen som 

skrift med særlige karakteristika afhængig af den digitale kontekst (Jensen 2014; Stæhr 

2014). Som Hårstad argumenterer for, er uformel skrivning præget fx af udtaletilnærmede 

stavemåder, afvigelser fra retskrivningsnormen og kombination med andre visuelle tegn 

som man finder det i digitalt medieret kommunikation, dog også kendt fra traditionelle 

ikke-digitale uformelle skrivepraksisser som fx private breve og dagbøger. Det nye er altså 

nærmere at mængden af uformel hverdagsskrivning er øget betragteligt, synkron interak-

tionel skrivning er en almindelig del af de fleste menneskers dagligdag, og flere har adgang 

til at adressere en større offentlighed skriftligt, fx ved at kommentere på artikler og debat-

indlæg, udgive blogs, poste videoer, billeder og tekst-opslag på sociale medier. Det betyder 

at vi producerer og modtager en større mængde og variation af skriftligt sprog end tidlige-

re. Det kan man forestille sig kan medføre at standardskriftnormer svækkes. 

Undersøgelser af børn og unges Facebook-kommunikation viser imidlertid at de bå-

de investerer i og orienterer sig mod standardsprog og standardortografi som væsentlige 

statusressourcer (Hyttel-Sørensen & Stæhr 2014; Stæhr 2015, 2016; Ag et al. 2018). Flere 

studier dokumenterer hvordan de unge gennem forskellige rettelsespraksisser sanktione-



 

72 

 

rer hinandens sprogbrug på Facebook, samt hvordan disse rettelser ofte involverer en ori-

entering mod afvigelser fra den ortografiske standard. Hyttel-Sørensen & Stæhr (2014) 

observerer fx at Facebook-brugere ofte retter sig selv eller andre, men hvor de nogle gange 

retter samtlige slåfejl og afvigelser fra retskrivningsnormen i en ytring, retter de andre gan-

ge kun udvalgte afvigelser. Dermed retter de sig selv og hinanden ud fra forskellige normer 

for sprogbrug afhængigt af den interaktionelle kontekst, og nogle gange kan flere af disse 

normer fungere side om side inden for den samme skriftlige produktion. Selvrettelserne 

angiver at beherskelse af standardortografien er en ressource associeret med status og 

akademiske kompetencer (Hyttel-Sørensen & Stæhr 2014; Stæhr 2015). Der er dog også 

tegn på at det at rette sig selv og andre handler om mere end blot at rette stave- og slåfejl. 

Skolefærdigheder såsom stavning bliver anvendt som social ressource i forhandlingen af 

venskabsrelationer, og der er således ikke er kun tale om at de unge retter hinanden for 

korrekthedens skyld. Når de retter hinanden på denne måde, viser det kendskab til nor-

men, såvel som til dens sociale funktion. På denne måde får sproglig korrekthed på sociale 

medier andre funktioner end blot regulering af sproglig adfærd idet orientering mod den 

standardortografiske norm også indgår i de unges forhandlinger af lokale status- og magt-

relationer (Stæhr 2016; Ag et al. 2018). 

Rathje (2016) når frem til lignende observationer af hvordan forskellige normer på-

virker digital sprogbrug og kommunikativ adfærd blandt en anden (lidt ældre) gruppe. Hun 

observerer hvordan brugerne på debatforummet Nationen ikke skriver ureguleret og 

normløst, men at brugen af både selvrettelser og andrerettelser vidner om at de orienterer 

sig efter standardnormen – og at dette har en social funktion. Hun viser dog også hvordan 

Nationens brugere ved andrerettelser orienterer sig mod to forskellige og konkurrerende 

normsæt, nemlig standardnormen og en debatforumnorm (dvs. en hverdagsskriftsproglig 

norm). Ifølge debatforumnormen bør brugerne ikke rette på hinanden sprogligt hvis det 

skrevne er til at forstå. Desuden foreskriver normen at man ikke retter andres sprog hvis 

man ikke selv kan overholde standardnormen. I en undersøgelse der sammenligner den 

sproglige praksis på Nationen i 2012 og 2017, finder Rathje at der er sket en udvikling i 

retning af at debatforumnormen er blevet mere dominerende i 2017 (Rathje 2021). Her er 

altså tale om en bestemt digital kommunikationskontekst hvor retskrivningsnormen ikke 

nødvendigvis er forbundet med status, men hvor tolerance af normafvigelser nærmere 

værdsættes, og der er tegn på at ideologien om at indhold er vigtigere end form, er blevet 

mere fremtrædende. 

Så det tyder på at standardskriftnormen har betydning for de digitale skriftlige prak-

sisser, men er der så noget som tyder på at udbredelsen af uformel hverdagsskrivning gør 

sprogbrugerne dårligere til at overholde retskrivnings- eller akademiske genre-normer? Det 

er der ikke ifølge to danske undersøgelser af henholdsvis gymnasie- og folkeskoleelever 

som fokuserer på om skrivepraksisser på sociale medier synes at påvirke måden de unge 

skriver på i skoletekster. Christoffersen (2016) finder at gymnasieelverne er opmærksom-

me på og gode til at skelne mellem de forskellige situationer og tilpasse deres skrift. Lige-

som de er gode til at tilpasse deres digitale skriftpraksis til modtager og situation. Det 

samme finder Rothne (2018) som sammenligner Facebook-kommunikation og stileskriv-

ning blandt både danske og italienske skoleelever (se også Dürcheid, Wagner & Brommert 

2010 for lignende konklusioner). Alle undersøgelserne finder afvigelser fra retskrivnings-

normen i skoleteksterne, men ingen der er særligt karakteristiske for digitalt medieret 

skrivning. Forskningen i skriftlige praksisser på sociale medier viser altså at der i høj grad 

findes orientering mod standardnormen, og samtidig at sprogbrugerne er i stand til at dif-

ferentiere og tilpasse deres skrivepraksis efter hvem de skriver sammen med i hvilken kon-

tekst (Jensen 2019). 
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Det at skriftlighed i forskellige former er blevet en almindelig del af hverdagen og at 

vi skriver mere i mange forskellige sammenhænge som indebærer forskellige sproglige og 

stilistiske normer, kan også tænkes at påvirke relationen mellem skrift- og talesprog. Stæhr 

et al. (2020) argumenterer for at grænserne mellem mediesprog og hverdagssprog er ble-

vet brudt ned i takt med at medieret kommunikation er blevet en integreret del af daglig-

dagen. I dag socialiseres vi til en kommunikativ virkelighed med mange muligheder for on- 

og offline interaktion gennem og på tværs af forskellige medier og modaliteter (f.eks. tale, 

gestik, skrift, video etc.). I tråd med Coupland & Kristiansen (2011) og Androutsopoulos 

(2011) mener forfatterne at det betyder at digitalt medieret sprogbrug giver mulighed for 

sproglig forandring og udvikling parallelt med de processer der finder sted i talesproget. 

Det betyder at sprogbrugeres engagement i sociale medier og massemedier påvirker deres 

hverdagssproglige normer og ideologier. Man kan sige at det betyder dels at der er kom-

met tættere forbindelse mellem den stiliserede, relativt bevidste sprogbrug der karakteri-

serer medieoptræden, og hverdagssprogbrugen. Grænsen mellem sociale medier og mas-

semedier er flydende når massemedieproduktioner deles i nye kontekster og kommente-

res på, eller når videoer, billeder og tekst kan produceres af stort set alle og deles med et 

potentielt stort publikum. Desuden er hverdagsskrivning der indeholder træk vi ellers fin-

der i talsprog (såsom variation der forbindes med regionale og sociokulturelle forskelle), 

blevet mere udbredt, og i den forstand er forbindelsen mellem skriftsprog og talesprog 

også blevet tættere. 

Stæhr (2015) viser fx hvordan refleksive og metapragmatiske handlinger finder sted 

på tværs af talesprog og digitalt medieret kommunikation blandt unge københavnere og 

typificerer det samme register (det sprogbrugerne somme tider kalder ’gadesprog’). Han 

finder at der er overensstemmelse mellem de træk og de stereotype værdier der fremhæ-

ves på tværs af tale- og hverdagsskriftsprog, og konkluderer at den digitalt medierede 

sprogbrug bidrager til de samme registergørelsesprocesser (Agha 2007) som hverdagstale-

sproget. Stæhr et al. (2020) finder også at unge som i varierende – og i tilfælde af Bornholm 

meget begrænset – grad bruger dialektale træk i deres hverdagskommunikation, også bru-

ger skrevne dialekttræk når de kommunikerer på sociale medier. Der er forskel på brugen 

af dialektale træk i offentlige opslag (såsom fødselsdagshilsner på Facebook) hvor de næ-

sten ikke bruges, og private beskeder (fx Messenger-interaktion) hvor de oftest findes. Der 

er også forskel på hvordan dialektale træk bruges i digitalt medieret kommunikation blandt 

unge i forskellige dialektområder (Nordjylland, Sønderjylland og Bornholm), og det synes at 

hænge sammen med hvor udbredte dialektale træk er i de unges hverdagstalesprog (Stæhr 

et al. 2020). På Bornholm bruges dialekttræk næsten ikke blandt de unge i umarkeret hver-

dagstalesprog, men ideologisk har dialekt stadig en realitet og væsentlig funktion blandt de 

unge. Larsen og Stæhr (2020) viser hvordan bornholmske dialekttræk bruges i stiliserede 

ytringer både i offline samtaler og i privat digitalt medieret kommunikation. Brugen de 

observerer, tyder på at Bornholmsk betragtes og anvendes som et register der er tilskrevet 

værdier som intimitet, hygge, sjov og fjolleri og med specifikke kommunikative funktioner 

(at skabe en venlig eller sjov stemning, som nedtoning eller lignende face-beskyttende stra-

tegier). Sådanne undersøgelser viser altså at det er væsentligt at inddrage digitalt medieret 

kommunikation i undersøgelser af sociolingvistisk variation og sprogforandring, men også 

at sprogbrug på sociale medier bør undersøges på en kontekstbevidst måde. 
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Sociale medier og sprogs status mod 2031 

 

Sociale mediers påvirkning af sprogs status kan altså opsummeres til: 

1) En udvikling i dominerende ideologiske forståelser som de kommer til udtryk i of-

fentlige debatter fra bekymringer om standardnormsvækkelse og mangelfulde retskriv-

ningskompetencer til et syn på brugen af sociale medier som en sundhedsrisiko og digitalt 

medieret kommunikation som en afhængighedsskabende kommunikationsform som 

mangler de (såkaldte) finere kommunikative nuancer. 

2) En udvikling i de sprog- og mediefaglige perspektiver på sociale medier og sprog 

fra en primær interesse i form- og genrebeskrivelse med en relativt kontekstløs tilgang til 

digitale sprogdata til en mere kontekstopmærksom, multimodal og praksisorienteret til-

gang til digital kommunikation i sammenhæng med anden kommunikation. 

3) En sociolingvistisk virkelighed som indebærer kommunikation på tværs af mange 

forskellige off- og online kontekster og gennem forskellige medier og modaliteter samt 

varieret hverdagsskrivning i større omfang end tidligere som udviser nogle fælles form- og 

udviklingstræk med talt sprog. 

Den eksisterende forskning peger desuden på at sprogbrugen i sociale medier og 

anden digitalt medieret kommunikation ikke er normfri, men præget af forskellige normer i 

forskellige digitale kommunikationskontekster. Den ortografiske standardnorm er relevant 

for flere af disse, og sprogbrugere er refleksive og bevidste om sproglige normer i forskelli-

ge kommunikationssammenhænge – også de digitalt medierede. Så hvad kan vi konklude-

re i forhold til antagelser om at den teknologiske udvikling og sprogbrug i sociale medier vil 

føre til standardsvækkelse og sproglig liberalisering? Får det vi ved nu, os til at forvente at 

status i 2031 vil være generelt større sproglig tolerance foranlediget af de sociolingvistiske 

forandringer digitalt medieret kommunikation medfører? Og en generel demokratisering af 

skriftsproglige praksisser? Der er bestemt sandsynligt at omfanget og variationen af hver-

dagsskrift fører til en pluralisering af skriftsprogsnormer. Der er også tegn på at digitalt 

medierede sprogbrugssituationer som er relativt offentlige, bliver domineret af andre 

normer end den ortografiske standard (som Rathje 2021 viser). Kombinationen af masse-

medieproduktioner som nyhedsartikler og interaktionelt engagement i disse, som fx kom-

mentarspor hvor man kan stille spørgsmål til eksperter og få direkte svar som man ser det 

på DR-hjemmesiden ”Tæt på”, vidner også om at skellene mellem professionel og uformel 

kommunikation er blevet mindre skarpe, og det kan muligvis medføre at standardnormen 

kommer til at spille en mindre dominerende rolle i kommunikationssammenhænge hvor 

den tidligere har været taget for givet. I den forstand er det ikke usandsynligt at udviklingen 

medfører en grad af sproglig liberalisering og standardsvækkelse. Dog er der også mange 

kommunikative sammenhænge hvor sprogbrugere orienterer sig mod standardnormen, 

og forskningen viser at sprogbrugere sagtens kan skelne mellem og mestre forskellige 

sprogbrugspraksisser i overensstemmelse med de normer der er etablerede og oprethol-

des i forskellige kontekster. Unge kan fx skrive i korte ture uden korrektur når de vægter 

hurtig udveksling i private beskeder til venner, men redigere og rette skoleopgaver og of-

fentlige opslag på sociale medier som eksempelvis Instagram. Vi finder det ikke sandsynligt 

at digitalt medieret sprogbrug vil have nævneværdig påvirkning på standardnormens sta-

tus i undervisningssystemet, og dermed tror vi heller ikke at værdiassociationerne mellem 

beherskelse af standardortografi, intelligens, seriøsitet og akademisk kompetence er true-

de. De vil fortsætte med at have relevans og blive udnyttet i kommunikationssituationer 

hvor det bliver opfattet som væsentligt. 

Hvad der fremgår tydeligt når vi gør status over sociale medier og sprog, er at den 

sociolingvistiske forskning gør klogt i at indtænke digitalt mediereret kommunikation og 
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sociale medier i beskrivelser, analyser og teoribygning, ikke som ét domæne og ikke som 

adskilt fra anden menneskelig kommunikation. Digitalt medieret sprogbrug er en del af 

den sociolingvistiske virkelighed, sproglige udviklinger foregår på tværs af on- og offline 

kontekster, og det er centralt at tage højde for hvem der kommunikerer med hvem, om 

hvad, hvordan og under hvilke betingelser for at afdække de sproglige og kommunikative 

normer og finde ud af hvilken betydning det har for mere generelle sproglige udviklinger. 

 

 

Litteratur 

 

Ag, Astrid (u. udg.): Involved parenthood and digitally mediated interaction, Language and 

Communication. 

Ag, Astrid, Lian Malai Madsen, Janus Spindler Møller, Thomas Rørbeck Nørreby & Andreas 

Candefors Stæhr (2018): Dansk og mangfoldighed i nutidens storbyskole. In: Tanya 

Karoli Christensen, Christina Fogtmann, Torben Juhl Jensen, Martha Sif Karrebæk, 

Marie Maegaard, Nicolai Pharao & Pia Quist (red.): Dansk til det 21. århundrede – 

sprog og samfund. København: U Press, 9–22. 

Agha, Asif (2007): Language and Social Relations. Cambridge: Cambridge University Press. 

Androutsopoulos, Jannis (2011): Language change and digital media: A review of concep-

tions and evidence. In: Tore Kristiansen & Nikolas Coupland (red.): Standard Lan-

guages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus Press, 145–161. 

Baron, Naomi S. (2011): Assessing the Internet’s impact on language. In: Mia Consalvo & 

Charles Ess (eds.): The Handbook of Internet Studies. Chichester: Wiley-Blackwell, 

117–136. 

Christoffersen, Mie B. (2016): Digitale spor på papiret. En korpusundersøgelse af danske 

gymnasieelevers tekstnormer, tekstlogikker og brug af digitale skriveredskaber. Af-

handling for graden ph.d. Det Humanistiske Fakultet: Københavns Universitet. 

Coupland, Nikolas & Tore Kristiansen (2011): SLICE: Critical perspectives on language 

(de)standardization. In: Tore Kristiansen and Nikolas Coupland (eds.): Standard Lan-

guages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus Press, 11–35. 
Clark, Lynn S. (2012): The parent app. Understanding families in the digital age. New York: 

Oxford University Press. 

Crystal, David (2001): Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press. 

Davis, Jenny L. & Nathan Jurgenson (2014): Context collapse: theorizing context collusions 

and collisions. Information, Communication & Society 17(4), 476–485. 

Drotner, Kirsten (1999): Dangerous Media? Panic Discourses and Dilemmas of Modernity, 

Paedagogica Historica 35(3), 593–619. 

Dürscheid, Christa (2018): Von der Mündlichkeit zur Schriftligkeit. Normen in der Inter-

netkommunikation. Ide 4, 93–100. 

Dürscheid, Christa, Franc Wagner & Sarah Brommer (2010): Wie Jugendliche schreiben: 

Schreibkompetenz und neue Medien. Berlin/New York: de Gruyter. 

Gregersen, Frans (2018): Verden har forandret sig: De sociale medier og sproget. In: Andre-

as Candefors Stæhr & Kristine Køhler Mortensen (red.): Sociale medier og sprog: Ana-

lytiske tilgang. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 279–291. 

Hansen, Marianne (2021): Sproglige generationsforskelle på sociale medier, Københavner-

studier i tosprogethed. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet. 

Hansen, Marianne H. & Andreas C. Stæhr (2021): Sproglige genrationsforskelle på de socia-

le medier. NyS 59, 113–156. 



 

76 

 

Herring, Susan, Dieter Stein & Tuija Virtanen (2013): Introduction to the pragmatics of com-

puter-mediated communication. In: Susan Herring, Dieter Stein & Tuija Virtane (eds.): 

Handbook of pragmatics of computer-mediated communication. Berlin: Mouton, 3–

31. 

Hougaard, Tina Thode (2020): Emojis. Århus: Århus Universitetsforlag. 

Hutchby, Ian (2001): Technologies, texts and affordances. Sociology 35(2), 441–456.  

Hårstad, Stian (2021): Digital skriving under den sosiolingvistiske lupen: Har det skjedd en 

språklig revolusjon? In: Lennart Jølle, Ann Sylvi Larsen, Hildegunn Otnes & Leiv Inge 

Aa (red.): Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt. Oslo: Universitetsforlaget, 21–45. 

Hyttel-Sørensen, Liva & Andreas Stæhr (2014): Normativitet som social ressource på Face-

book. NyS 46, 67–102. 

Ito, Mitzuko, Sonja Baumer, Matteo Bittanti, danah boyd, Rachel Cody, Becky Herr-

Stephenson, Heather A. Horst, Patricia G. Lange, Dilan Mahendran, Katynka Z. 

Martínez, C. J. Pascoe, Dan Perkel, Laura Robinson, Christo Sims & Lisa Tripp (2010): 

Hanging out, messing around, and geeking out. Kids living and learning with new 

media. Cambridge, Mass: The MIT Press.  

Jensen, Eva Skafte (2014): Tale er tale; skrift er skrift. Om skriftsproget i de nye medier. NyS 

46, 11–38. 

Jensen, Eva Skafte (2019): Et skriftsprog til enhver situation. Om at skrive på nettet og på 

sms. Sprog i Norden 2019, 24–35. 

Johansen, Stine Liv & Malene Charlotte Larsen (2019): Børn, unge og medier. København: 

Samfundslitteratur. 

Laursen, Ditte & Marianne Rathje (2020): ”E-mail, sms, chat og sociale medier”. In: Ebba 

Hjorth, Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen, Merete Korvenius 

Jørgensen & Laurids Kristian Fahl (red.): Dansk Sproghistorie, bd. 4: Dansk i brug: Det 

Danske Sprog- og Litteraturselskab og Aarhus Universitetsforlag, 233–245. 

Jørgensen, J. Normann & Anne Holmen (2010): Sprogs status i Danmark 2021. Københav-

nerstudier i tosprogethed, 58. 

Jørgensen, J. Normann & Pia Quist (2008): Unges sprog. Købehavn: Hans Reitzel.  

Leppänen, Sirpa (2015): Dog blogs as ventriloquism: Authentication of the human voice. 

Discourse, Context & Media 8, 63–73. 

Leppänen, Sirpa. & Ari Häkkinen (2012): Buffalaxed superdiversity, representations of the 

Other on YouTube. In: Jan Blommaert, Ben Rampton & Max Spotti (eds.): Language 

and superdiversities II. Diversities 14(2), 17–33. 

Lexander, Kristin & Jannis Androutsopoulos (2021): Working with mediagrams: A method-

ology for collaborative research on mediational repertoires in multilingual families. 

Journal of Multilingual and Multicultural Development 42(1), 1–18. 

Madianou, Mirca & Daniel Miller (2012): Migration and new media: Transnational families 

and polymedia. London: Routledge. 

Madsen, Lian Malai (u. udg.): Media panic, medical discourse and the smart phone. In spe-

cial issue Spaces of upset in the Nordic region: Sociolinguistics beyond cohesion and 

consensus in Denmark, Finland, and Sweden. International Journal of the Sociology 

of Language. 

Marwick, Alice E. & danah boyd (2011): I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, 

context collapse, and the imagined audience. New Media Society 13(1), 114–133. 

Møller, Janus S. (u. udg.): New technological weapons – same old battlefield: The rhetoric of 

seeking justice in online conflicts, Language in Society. 

Nørreby, Thomas R. & Andreas Candefors Stæhr (u. udg.): Screen time as family time, 

Scandinavian studies in language. 

https://pure.au.dk/portal/en/publications/sprogs-status-i-danmark-2021(d08db9b4-260a-4f1c-b442-ce2dfe5ba1ba).html


 

77 

 

Nørreby, Thomas R. & Janus S. Møller (2015): Ethnicity and social categorization in on- and 

offline interaction among Copenhagen adolescents. Discourse, Context & Media 8, 

46–54. 

Rashid, Imran (2017): Sluk – kunsten at oveleve i en digital verden. København: Lindhardt 

og Ringhof. 

Rathje, Marianne (2021): ”Svært ved at fokusere på indholdet?” Sproglige rettelser på Nati-

onen i 2012 og 2017, In: Margrethe Heidemann Andersen & Eva Skafte Jensen 

(red.): Med fornøden agtelse. Festskrift til Jørgen Schack på 60-årsdagen 14. maj 

2021. Dansk Sprognævns skrifter 52, 239–258. 

Rathje, Marianne (2018): Genre- og kontekstanalyse: Verbale kortformer i unges digitale 

tekster og skoletekster. Andreas Stæhr & Kristine Køhler Mortensen (red.): Sociale 

medier og sprog. Analytiske tilgange. København: Samfundslitteratur, 93–120. 

Rathje, Marianne (2016): ”Du staver af lort til selv”. Sprognormer i debatforummet Natio-

nen, Rask 44, 75–107. 

Rymes, Betsy (2012): Recontextualizing YouTube. From macro-micro to mass-mediated 

communicative repertoires. Anthropology & Education Quarterly 43(2), 214–227. 

Soffer, Oren (2010): “Silent Orality”: Toward a Conceptualization of the Digital Oral Features 

in CMC and SMS Texts. Communication Theory 20(4), 387–404. 

Stæhr, Andreas (2014): Social media and everyday language use among Copenhagen youth. 

København: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.  

Stæhr, Andreas (2015): Reflexivity in Facebook interaction: Enregisterment across written 

and spoken language practices. Discourse, Context and Media 8, 30–45. 

Stæhr, Andreas (2016): Normativity as a social resource in social media practices. In: Lian 

Malai Madsen, Martha Sif Karrebæk & Janus Spindler Møller (eds.): Everyday Lan-

guaging: Collaborative Research on the Language Use of Children and Youth. Trends 

in Applied Linguistics. Berlin: Mouton De Gruyter, 71–94. 

Stæhr, Andreas C., Malene Monka, Pia Quist & Anne Larsen (2020): Dialect in the media – 

mediatization and processes of standardization. In: Marie Maegaard, Malene Monka, 

Kristine K. Mortensen & Andreas C. Stæhr (eds.): Standardization as sociolinguistic 

change: A transversal study of three traditional dialect areas. London: Routledge.  

Stæhr, Andreas C. & Kristine K. Mortensen (red.) (2018): Sociale medier og sprog. Analytiske 

tilgange. København: Samfundslitteratur. 

Stæhr, Andreas C. (u. udg.): Digital surveillance and communicative monitoring in the fami-

ly.  

Stæhr, Andreas C. & Thomas R. Nørreby (2021): The metapragmatics of mode choice. In: 

Jannis K. Androutsopoulos (ed.): Polymedia in Interaction, Pragmatics and Society 

12(5). 

Tagg, Caroline & Philip Seargeant (2017): Negotiating Social Roles in Semi-public Online 

Contexts. In: Sirpa Leppänen, Elina Westinen & Samu Kytölä (eds.): Social Media Dis-

course, (Dis)identifications and Diversities. New York: Routledge, 211–234. 

Thurlow, Crispin (2006): From Statistical Panic to Moral Panic. Journal of computer-

mediated communication 11(3). 667–701. 

Varis, Pia. & Xuan Wang (2011): Superdiversity on the internet. A case from China. In: Jan 

Blommaert, Ben Rampton & Massimiliano Spotti (eds.): Language and Superdiversi-

ties. Diversities 13(2), 71–83. 

 

 

 

 



 

78 

 

Avisartikler:  

 

Politiken 2007: Eleverne er blevet dårligere til at stave 

https://politiken.dk/indland/art4677217/Eleverne-er-blevet-d%C3%A5rligere-til-at-stave 

Politiken 2010: Facebook presser retskrivningen. 

https://politiken.dk/kultur/art5487410/Facebook-presser-retskrivningen (tilgået 09.04.21) 

 

Møller, P. S. (2010) § 20-spørgsmål S 123 om det danske sprog. 

http://www.ft.dk/samling/20101/spoergsmaal/S123/index.htm (tilgået 19. februar 2016) 

 

Tech finance (2017): Rapport: Vi er det land i verden med flest smartphones per indbygger - 

FINANS (tilgået 17.09.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politiken.dk/indland/art4677217/Eleverne-er-blevet-d%C3%A5rligere-til-at-stave
https://politiken.dk/kultur/art5487410/Facebook-presser-retskrivningen


 

79 

 

RETSSPROGET ER DANSK: 

SPROGLIGE IDEOLOGIER I GRUNDLOVSFORHØR MED TOLK 

 

 

Martha Sif Karrebæk & Marta Kirilova 

 

Indledning 

 

Den danske retsplejelov (§149, stk. 1) regulerer sproget i danske retssale: 

 

Retssproget er dansk. Forhandling med og afhøring af personer, der ikke er det 

danske sprog mægtig,
1
 skal så vidt muligt ske ved hjælp af en uddannet translatør 

el.lign. Dog kan i borgerlige sager tilkaldelse af tolk undlades, når ingen af parter-

ne gør fordring herpå, og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede 

sprog. 

 

Dansk er altså som udgangspunkt det sprog, der skal benyttes under retsmøder i Dan-

mark. Det vil for mange forekomme upåfaldende naturligt eller logisk, men vi vil i denne 

artikel diskutere det som et udtryk for en sproglig ideologi (Irvine & Gal 2020; Kroskrity 

2004; Silverstein 1979), herunder Jens Normann Jørgensens sprognormer. Vi vil også illu-

strere nogle af de vanskeligheder, man kan møde, når man skal udmønte denne ideologi i 

praksis i retsmøder med tolk. Sluttelig vil vi kort komme ind på begrundelsen for ideologien 

om, at dansk er rettens sprog, og hvilke konsekvenser den kan have for mennesker, der 

ender som sigtet eller anklaget i en dansk retssal, særligt ift. retssikkerhed. Artiklen er ba-

seret på empiri i form af optagelser fra grundlovsforhør, dvs. det retsmøde, der ifølge 

Grundloven skal afholdes maksimalt 24 timer efter tilbageholdelsen af en person. I grund-

lovsforhøret skal retten både tage stilling til tilbageholdelsen og til, om sagen skal gå videre 

i retssystemet. Den tilbageholdte omtales i øvrigt som den sigtede, som det er tilfældet i 

dansk praksis.  

Vores interesse for sproglige ideologier er i høj grad inspireret af Jens Normann Jør-

gensens arbejde. Jørgensen brugte en god del af sin karriere på at vise, hvordan forståelser 

af sprog og især af flersprogethed var præget af kulturelle og historiske udviklinger. Han 

påviste, at de kunne have konsekvenser, fx i form af nedvurdering af talere, og han under-

søgte hvordan alle talere, også de flersprogede, gav udtryk for og praktiserede sådanne 

forståelser. Jørgensen insisterede på opdelingen af sprog som fænomen i et praksis-niveau 

og et norm-niveau,
2
 og han havde en særlig interesse i at knytte normer til sociale magt-

forhold (Jørgensen 2010). Ét er, hvad vi gør, et andet er, hvad vi mener om det, vi (og andre) 

gør). Et andet af hans vigtige bidrag var navngivningen af polysprogning. Som praksis angår 

polysprogning sproglige hybrider, hvori der indgår sproglige ressourcer, eller træk, som 

Jørgensen kaldte det, fra det, der ideologisk anses for forskellige sprog eller varieteter (Jør-

gensen et al. 2011).  

Som ideologi – eller norm, som Jørgensen foretrak – drejer polysprogning sig om an-

erkendelsen af sproglig hybriditet. Selvom en sprogbruger er i stand til at anvende et givet 

sprogligt træk, fx wallah fra arabisk eller please fra engelsk, betyder det ikke, at sprogbru-

geren er særlig kompetent inden for sproget som helhed, altså at sprogbrugeren ’kan’ ara-

bisk eller engelsk. Man kan kun bruge det til at fastslå, at sprogbrugeren finder trækket 

nyttigt for at kommunikere et bestemt budskab, herunder en identitet eller handling. Det 

vil samtidig sige, at i Jørgensens tilgang er sprogbrugeres hensigter vigtige, og disse hensig-
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ter handler om noget socialt – sprog er rettet mod bestemte modtagere i bestemte situati-

oner. 

Mens Jørgensen især var optaget af unges kreative sproglige adfærd (fx Jørgensen 

2008), vil vi som nævnt se på det retslige område. En teoris væsentlighed kan ikke mindst 

vurderes ift. dens anvendelighed i forskellige kontekster og på forskellige typer af data, og 

vi kan ikke forestille os noget, der er ret meget fjernere fra unge menneskers sproglige leg 

end den retslige kontekst. Alligevel vil vi vise, hvordan mange af Jørgensens pointer også er 

relevante i dette ekstremt regulerede og formelle regi.  

 

Flersprogethed og ideologiske forståelser 

 

Vi anlægger altså et sprogideologisk syn på sprog i retsmøder med tolk. Sproglige ideologi-

er er kulturelle forestillinger, der relaterer sig til sproglige fænomener. Ideologier anvendes 

til at retfærdiggøre og motivere sproglig form, sprogstruktur og sproglig adfærd (Kroskrity 

2004; Silverstein 1979), og de forbinder kulturelle systemer af forestillinger om relationer 

mellem det sociale og det sproglige med moralske og politiske interesser (Irvine 1989). Ikke 

mindst derfor får de ofte konsekvenser for, hvordan vi forstår ikke bare de måder at tale 

på, som vi møder, men også talernes sociale værdi og sociale placering (Agha 2007; Irvine & 

Gal 2000; Karrebæk & Ghandchi 2015). Sproglige ideologier kan være (mere eller mindre) 

eksplicitte, altså være formuleret, eller de kan være (mere eller mindre) implicitte. I det 

sidste tilfælde kan de erkendes ved analyser af sproglig praksis i kontekst. Ideologier kan 

endvidere være institutionelle, dvs. anvendt, reguleret og artikuleret af samfundsinstitutio-

ner, eller de kan være mindre formelle og knyttet til hverdagsliv. Beskrivelsen af dansk 

sprogs status i Retsplejeloven er et eksempel på en eksplicit, institutionel ideologi. Det er 

også en udbredt ideologi, at vi har ét (og kun ét) modersmål, og at det er det sprog, vi taler 

bedst, ja, faktisk kan ’alt’ på (LaDousa 2010). Det, vil vi hævde, er en af de ideologiske for-

ståelser, der ligger bag tanken om at tildele en sigtet, der skønnes ”ikke at være det danske 

sprog mægtig”, en tolk, som behersker (det, der antages at være) vedkommendes mo-

dersmål, og at kræve, at dette sprog (det antagede modersmål) er det eneste sprog, der 

tales af sigtede. Mere om det senere.  

En anden udbredt ideologi er beskrevet med fokus på USA af Silverstein (1996). Det 

drejer sig om, at der er ét sprog, som tæller som det ’rigtige’ (dvs. passende) på samfunds-

niveau – i USA engelsk.
3
 At det er det ’rigtige’, ’passende’, betyder, at det er det sprog, alle 

’rigtige’ borgere forudsættes at tale. Dette sprog er samtidig understøttet af samfunds-

institutioner og genstand for standardisering. Silverstein kaldte det for en monoglottal 

standard ideology (se også Haviland 2003). I Danmark kan man også identificere en sådan 

monoglottal standard-ideologi (jf. fx Kristiansen 2009; Schøning 2017). 

Imidlertid har man herhjemme primært undersøgt sprogideologier i relation til ud-

dannelseskontekster (fx Kristiansen 1990; Madsen et al. 2016; Mortensen 2014) og i mindre 

grad i arbejdssammenhænge (se dog fx Lønsmann 2015; Lønsmann & Mortensen 2018; 

Kirilova & Lønsmann 2020). Nogle studier har set på (det også sprogideologisk funderede 

område) sprogholdninger til dansk med accent (Kirilova 2006; Ritzau, Kirilova & Jørgensen 

2009). Mange undersøgelser er suppleret med mediebelæg, hvor politikere (og andre me-

ningsdannere) udtaler sig om, at ”I Danmark taler vi dansk”, her Inger Støjberg i 2012 (med 

den hensigt at fjerne støtten til modersmålsundervisning i mindretalssprog) (se Karrebæk 

2020). Sådanne udsagn er selvfølgelig normerende (og måske for nogen ’alarmerende’) 

snarere end beskrivende, selv om de fremsættes som sådan. Ideen om at Danmark er ste-

det, hvor der bør tales dansk, bør tales dansk af alle, og bør tales dansk på bestemte må-

der, påvirker, hvordan andre sprog og en del former for dansk bliver vurderet. Især er 
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sproglige minoritetssprog ikke inddraget og værdsat på et samfundsmæssigt niveau (fx 

Karrebæk 2013; Karrebæk & Møller 2019; Nørreby 2019). Engelsk har dog en særlig status 

(Lønsmann 2009; Mortensen & Haberland 2012; Thøgersen 2010). Det anses i vidt omfang 

for globaliseringens og fremtidens sprog, og der er ivrig debat, ikke mindst i medierne og 

opmuntret af Dansk Folkeparti om, hvorvidt engelsk er ved at kvæle dansk (se Holmen 

2021 for de seneste udviklinger på den front). Anglificeringen kan desuden ses i nedgangen 

i antal af andre fremmedsprog, man tilbyder i skolen (Daryai-Hansen 2011; Daryai-Hansen, 

Drachmann & Holmen 2018), og som kan studeres på universitetet (Verstraete-Hansen & 

Øhrgaard 2017).  

Jørgensen beskrev også forskellige sproglige ideologier – eller altså i hans terminolo-

gi: sprognormer. Dobbelt etsprogethedsnormen (Jørgensen 2010) dækker over, at perso-

ner, der har adgang til flere sprog, kun bør anvende et af dem på ethvert givet tidspunkt. 

Desuden skal dette sprog anvendes på en måde, der principielt set ikke adskiller sig fra det, 

der anses for almindelig etsproget adfærd. Polysprogningsnormen dækker derimod sprog-

brugeres anvendelse af tilgængelige sproglige træk fra diverse sproglige varieteter for at 

opnå et kommunikativt formål, uanset hvor godt talerne ’kan’ de sprog. Sprogbrugere kan 

netop udnytte kommunikativt, at disse træk af andre ikke anses for at høre sammen (Jør-

gensen et al. 2011, 35). Mens dobbelt etsprogethedsnormen dominerer i skoler i Danmark, 

så bemærkede Jørgensen og andre, at polysprogningsnormen og polysprogningspraksisser 

havde prestige blandt unge etnisk blandede grupper uden for undervisningssammenhæn-

ge og også fx i hiphopmiljøer og på sociale medier (Jørgensen et al. 2011; Karrebæk 2020; 

Madsen 2013; Stæhr 2016; Stæhr & Madsen 2017; Quist 2021). Polysprogning er imidlertid 

ikke anerkendt som en måde at tale på, hvis man er et uddannet, begavet og ambitiøst 

menneske, der vil tage samfundsansvar (se også Hyttel-Sørensen 2017). 

 

Sprogideologier i tolkning 

 

I tolkede møder hersker også særlige opfattelser af, hvad (især) tolke må og skal gøre, altså 

sproglige ideologier. Der findes ikke ret meget dansk sociolingvistisk forskning på området 

(se dog Christensen 2010; Jakobsen 2010); her trækker vi især på indsigter fra USA (Anger-

meyer 2015; Haviland 2003), Belgien (Maryns 2012) og Sverige (Wadensjö 1998). 

Som nævnt er dansk officielt retssprog: Dokumentation og kommunikation i forbin-

delse med en sag skal foregå på dansk. Når personer, der møder i retten, ikke taler dansk, 

skal der tilkaldes en tolk for at oversætte fra og til dansk. Derved kan retten få adgang til 

den sigtedes indsigt og udsagn, og man sikrer, at den sigtede får ”samme mulighed som en 

dansktalende for at forstå, hvad der bliver sagt, og for selv at blive forstået” (Vejledning om 

tolkning i retten 2003). I hvert fald i princippet. Som påpeget af flere er det sværere for en 

sigtet / anklaget med et andet sprog end institutionens sprog, her dansk, både at forstå, 

hvad der foregår, og at få mulighed for at ytre sig (Angermeyer 2015; Haviland 2003; Ma-

ryns 2014).  

Det er en udbredt forestilling, som gerne kommer til udtryk i vejledninger, at tolken 

skal være usynlig; det har mange og herunder Wadensjö (1998) beskrevet og kritiseret. Det 

betyder bl.a., at enhver oversættelse skal være verbatim, ordret, og altså at der skal være et 

morfologisk og semantisk 1-til-1-forhold mellem den såkaldte kilde-ytring, dvs. den ytring, 

tolken skal oversætte, og den sætning, tolken så producerer på dansk. Der skal fx oversæt-

tes med ’jeg’ (eller det tilsvarende på andre sprog end dansk), når den sigtede eller andre i 

retten bruger 1. prs.sg. og med ’han’ (eller tilsvarende på andre sprog end dansk), når den 

sigtede eller andre i retten bruger 3. prs.sg.mask. Det kan være, når anklageren (’jeg’) taler 

om den sigtede (’han’). Denne praksis kan – som Angermeyer (2005) påpeger – være forvir-
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rende for den, der tolkes for. Når taleren skifter, fx fra en anklager til tolk, peger det deikti-

ske ’jeg’ ikke længere på den, der faktisk taler (nemlig tolken), men skal forstås som pegen-

de på forrige taler (anklager). Det deiktiske centrum for den sproglige markør er på den 

måde ikke skiftet, selv om der er skiftet taler. ’Han’ er mærkbart distancerende, når det 

refererer til en person, man taler til, fx hvis tolken i sin oversættelse til en mandlig sigtet 

skulle omtale ham som ’han’.
4
 Der er en del andre problemer med denne forståelse af ak-

kuratesse, også hvis man kun fokuserer på det, Jacquemet (2015) kalder den denotationelle 

akse. Selv i skriftlige oversættelser er det faktisk nærmest umuligt at oversætte ordret, hvis 

man skal have alle væsentlige betydninger med (fx Hermans 1996). Det er der flere grunde 

til: Betydningspotentialet i sprog og inden for speech communities (Silverstein 1996) er 

inddelt forskelligt både grammatisk og leksikalsk; nogle betydninger er slet ikke konventio-

nelt fastlagte på sprogform (se også Vinay & Darbelnet 1995). Men også andet end den 

denotationelle og grammatiske betydning, som fx idiomatik, pragmatik og herunder indek-

sikalitet, varierer (Pedersen 2011; Silverstein 2003). At en ordret oversættelse er mulig, 

funktionel og anvendelig, er altså i sig selv en ideologisk (og idealistisk) forståelse, og den 

bliver desto mere problematisk, jo mindre forudsigelig verden er, og jo mindre fælles viden 

og grundlæggende kulturel forståelse deltagere har (Jacquemet 2015). 

Haviland (2003) har påpeget det problematiske, ja diskriminerende, i det amerikan-

ske retssystems tilgang til anklagede, der tilhører sproglige mindretal. For det første er det 

kun ytringer på rettens officielle sprog (og ofte faktisk kun skriftfæstede (entextualized) 

fortolkninger af disse ytringer), som retten forholder sig til og ikke mindst gemmer. For det 

andet angives det ingen steder, hvis en sigtet / anklaget ikke har rettens sprog som første-

sprog og taler det mere eller mindre hakkende og tøvende. Og for det tredje sker det ikke 

sjældent, at der tilkaldes tolk i et sprog, fx spansk, som de anklagede faktisk heller ikke 

behersker på højt niveau, fx hvis de taler et indiansk sprog som deres førstesprog. Selv om 

Haviland (2003) skriver om et amerikansk retssystem, der befinder sig i en sprogideologisk 

og sprogkulturelt meget anderledes situation end det danske, så ser vi paralleller i vores 

data (se også Angermeyer 2013; Pavlenko et al. 2019). Nogle af dem vil vi vise i det følgende. 

 

Data 

 

Denne artikel er skrevet under projektet INTERPRETING,
5
 der ser på tolkning i det offentli-

ge, herunder i grundlovsforhør og i terapisamtaler. Projektet trækker på forskellige typer af 

data; ud over optagelser af tolkede møder indgår både individuelle interviews og gruppe-

interviews. I denne artikel ser vi kun på optagelser af retsmøder med tolk. Dem har vi 32 af 

– langt de fleste grundlovsforhør. Alle deltagere – tolk, dommer, sigtet, anklager og forsva-

rer samt eventuelle vidner – har givet tilladelse til, at vi optog retsmødet.  

 Der indgår i data en række sprog: albansk, arabisk, engelsk, farsi (persisk), filippinsk, 

fransk, nederlandsk, norsk, polsk, rumænsk, somali, svensk, spansk. Nogle er hyppigere 

repræsenteret end andre. Med undtagelse af filippinsk og somali har vi enten selv kunnet 

transskribere eller har fundet assistenter til at udskrive og oversætte det ikke-danske 

sprog. Når assistenter har udskrevet, har vi fået en grundig gennemgang af arbejdet, og vi 

har diskuteret eksempler med dem efterfølgende, når vi har anvendt deres udskrifter.  

 I denne artikel analyserer vi fem eksempler: tre arabiske og to spanske, alle udskre-

vet og oversat af Solvej Helleshøj Sørensen. I alle udskrifter står det ikke-danske i kursiv, og 

vores (forsøg på idiomatisk) oversættelse er understreget (og i kursiv). Vi bruger de tre før-

ste bogstaver af den institutionelle rolle i retten til at identificere taler: Dommer = Dom; 

anklager = Ank; forsvarer = For; sigtede = Sig; tolk = Tol. Alle personnavne er anonymiseret, 
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og alle datoer er slettet og gengivet som DATO-MÅNED-ÅR. Stednavne er også slettet, hvis 

vi har vurderet, at de er for afslørende. De står så som STED.  

 

Sprogideologier og flersprogethed i retten 

 

I det følgende vil vi vise eksempler, som kan illustrere sprogideologiske positioner. Alle 

eksemplerne angår anvendelse af dansk hhv. andre sprog end dansk.  

 

Dobbelt etsprogethedsnormen 

Vores første eksempel illustrerer dobbelt etsprogethedsnormen. Det viser desuden ud-

vekslinger, der er karakteristiske for retssalsinteraktion, hvorigennem de forskellige delta-

geres roller afspejles og konstitueres, og det bliver tydeligt, at tolkens arbejde både drejer 

sig om at oversætte og om at koordinere bidragene fra de forskellige andre deltagere.  

 

Eksempel 1: Jeg vil bare vide hvorfor jeg er her  

01 Sig: mo: `andi: mushkile bas ana fi:ni: `arif shu: hay al-jalsa  

 jeg har ikke noget problem (med det) men må jeg få at vide hvad dette møde er 

02 ya`ni: (0.3) shu: hay al-jalsa  

 altså (0.3) hvad er dette møde 

03 (1.0)  

04 Tol: jeg har ingen problemer med det men jeg vil bare vide (0.6) hvorfor jeg er her  

05  (1.2)  

06 For: det får du at vi⌈de⌉  

07 Dom:                            ⌊go⌋dt  

08   (1.0)  

09 Dom:  det kommer vi til nu  

10    (0.2)  

11 Tol:   Halla' mniji: `ala al-mauDu`a lesh ante ho:n 

    nu kommer vi til emnet hvorfor du er her 

12   (0.6)  

13 Dom:  godt  

14   (0.3)  

15 Dom:  værsågod  

16 Tol:  tfaDal  

   værsågod 

17 Ank:  ja tak (0.8) den DATO-MÅNED-ÅR blev udlændingen af STEDs byret 

18   idømt (0.2) fyrre dages fængsel for dokumentforfalskning 

19   (0.5)  

20 Tol:  be DATO-MÅNED (0.3) ÅR ante akhadt Hukm `arbai:n yo:m be nesbe la 

   den DATO-MÅNED (0.3) ÅR fik du en fyrre dages dom angående 

21   øh: (0.2) watha:'ik rasmia muzauara  

    øh (0.2) forfalskede officielle dokumenter 

22   (0.3)  

23 Sig:   na`am  

   ja 

24   (0.2)  

25 Ank:  han blev med samme dom udvist af Danmark ved et indrejseforbud (.) 

26   i seks år  

27   (0.5)  
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28 Int:   be nafs al-Hukm akhadt øh (0.2) øh Hukm tarHi:l min al-danimark (0.2) 

   ved samme dom fik du øh (0.2) øh en udvisningsdom fra Danmark (0.2) 

29   u: man`a (0.2) dukhu:lak li al-danimark li muddat sit sanawa:t 

   og et forbud (0.2) mod din indrejse i Danmark i en periode på seks år 

 

Eksempel 1 viser sprogenes tydelige distribution. Dansk er det sprog, som rettens repræ-

sentanter får henvendelser på og taler, sigtede taler og bliver tiltalt på arabisk, mens tolken 

er den eneste, der skifter mellem arabisk og dansk. Tolken bruger ét sprog ad gangen og 

bruger det i afgrænsede sekvenser. Det sprog, tolken anvender, er som oftest bestemt af 

den forudgående ytring: Hvis den er på arabisk, er tolkens ytring på dansk og omvendt (se 

linjerne 01-04 vs. 09-11). Dansk og arabisk holdes dermed adskilt. Deltagerne orienterer sig 

altså mod dobbelt etsprogethedsnormen, fordi de taler ét sprog ad gangen. I praksis er 

retten naturligvis flersproget, hvilket tolken er materialiseringen af. Denne flersprogethed 

praktiseres dog som to adskilte etsprogetheder – én arabisk og én dansk; derfor dobbelt 

etsprogethed(snormen). Og det er således netop tolkens arbejde, der gør det muligt for 

retten at opretholde ideologien om at være et ét- og dansksproget domæne (”retssproget 

er dansk”).  

 Den sproglige distribution, som er vist i eksemplet, gælder generelt i vores data, om 

end der også forekommer nogle situationer, hvor sigtede forsøger at bruge enten dansk 

eller engelsk. Det diskuterer vi senere.  

Eksempel 1 kan også vise, hvordan det deiktiske centrum forskydes, når der tolkes, 

for dermed at skabe nye participation frameworks, som Goffman (1979) ville sige. Vi ser 

først på tolkens oversættelse af udtryk, der refererer til sigtede. Sigtede starter med at 

spørge, hvad det er for et møde, de nu er til (linje 01-02). I stedet for at gengive spørgsmå-

let direkte ved at spørge til typen af mødet (”hvad er dette møde”) fokuserer tolken på be-

grundelsen for, at sigtede er i retten (”hvorfor er jeg her”). Men ytringen gengives i 1.prs., 

og på den måde lever tolken op til normen om at gengive det sagte ud fra den oprindelige 

talers deiktiske centrum. I linje 17-18 forklarer anklageren: ”den DATO MÅNED ÅR blev ud-

lændingen af STEDs byret idømt (0.2) fyrre dages fængsel for dokumentforfalskning.” Det 

er almindeligt i sager med ikke-danske statsborgere at referere til dem som ’udlændingen’, 

især hvis det drejer sig om overtrædelser af Udlændingeloven. Tolken oversætter både 

’udlændingen’ og ’han’ til 2.prs.sg.-former (udtrykt morfologisk og pronominelt). Som tidli-

gere nævnt kunne det være uklart for sigtede at forstå, at ’udlændingen’ og ’han’ skulle re-

ferere til ham selv: Det er ikke (længere) almindeligt at bruge 3.prs. eller fulde nominer i 

tiltale. Desuden er ytringen grundlæggende ændret, fordi den er på arabisk – et sprog, som 

kun sigtede og tolken taler. Derfor er den ikke bare en gengivelse af den forrige talers tur, 

men et udsagn, der har et helt nyt participation framework, idet den udelukkende er hen-

vendt til sigtede.  

Dobbelt etsprogethedsnormen kan synes ’naturlig’, men det er nu ikke en norm, alle 

uden videre overholder i praksis. I Eksempel 2 henstiller dommeren således til, at sigtede 

kun anvender det sprog, som tolken er tilkaldt til at tolke. 

 

Eksempel 2: Du bør tale arabisk her  

01 Dom: og det betyder ogs' at du ⌈vi at.       ⌉ 

02 Tol:             ⌊u be had⌋ m`anatha: 

             ⌊og dette⌋ betyder 

03 Dom: du bør tale arabisk her 

04 Tol: eh: u hada kama:n ma`anatha inno anta mafru:D 

 eh: og dette betyder også at du er pålagt 
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05 tetkallam arabi: 

 at du taler arabisk 

06 Dom: jeg kunne godt høre du kunne kan noget dansk men 

07 Tol: inno xxx xxx xxx ⌈inno annaho anta 

 at  xxx  xxx  xxx  ⌈at at du 

08 Dom:           ⌊det lidt forvirrende hvis eh eh  

09 Tol: ya`ni: teftahim ´arabi:  

10 altså at du forstår arabisk 6 

11 Dom: at halvdelen foregår ⌈på arabisk og halvdelen på dansk⌉ 

12 Tol:     [eh: bas raH yiku:n sh⌋uey ya´ni:  

     [eh: men det bliver lidt altså 

13 yiku:n mmmm xxx yiku:n xxx xxx au muta`ab  

 det bliver xxx xxx bliver xxx xxx eller trættende 

14 beTall ku:n nuSha bel danimarki: u nuSha bel arabi: 

 (hvis) den ene halvdel er på dansk og den anden halvdel er på arabisk 

15 fa mnfaDal be inno al-kul bel arabi:  

 så vi foretrækker at det hele er på arabisk 

 

Som vi tidligere var inde på, tilkaldes der en tolk, når retten antager, at sigtede ikke kan 

klare sig på dansk – eller ikke er ”det danske sprog mægtig”. Hvis sigtede faktisk har fær-

digheder på dansk, må han ikke anvende dem. Dommeren i Eksempel 2 har hørt, at sigtede 

kan ”noget dansk”, og han påpeger, at sigtede ”bør tale arabisk” i retten. Hvis ”halvdelen 

foregår på arabisk og halvdelen på dansk”, oplever dommeren det som ”forvirrende”. 

Egentlig er det præcis det, der sker i tolkede retsmøder – halvdelen foregår på dansk, den 

anden halvdel på andre sprog. Her henviser dommeren dog til: at sprogene bør holdes 

adskilt af sigtede, at dansk er forbeholdt rettens repræsentanter og tolken, og at tolken er 

den eneste, der har lov til at skifte mellem to sprog. Tolken gør selv opmærksom på det i 

sin oversættelse af dommerens bemærkning ved at tilføje ”så vi foretrækker at det hele er 

på arabisk”. Det har dommeren ikke sagt, men tilføjelsen viser, at tolken for det første er 

bekendt med dobbelt etsprogethedsnormen, og for det andet ser sig selv som én, der 

sammen med rettens repræsentanter (jf. ’vi’) sørger for at opretholde denne norm. Samme 

observation er gjort i den internationale litteratur (Angermeyer 2013; Jacquemet 2011; Ma-

ryns 2012). 

 

Monoglottal standard ideologi 

Nu skal vi se, hvad der kan ske i møder mellem mennesker, der ikke taler forskellige sprog, 

men taler det samme sprog på måder, der er mere end trivielt forskellige. At man tager for 

givet, at talere af det, der betegnes et sprog, altid kan etablere tilstrækkelig forståelse, er 

selvfølgelig også udtryk for en ideologi. Og arabisk er et godt eksempel på, at denne anta-

gelse langt overstiger det fornuftige; de forskellige slags arabisk talesprog er bestemt ikke 

altid indbyrdes forståelige. Eksemplet illustrerer endvidere, hvordan tolken normaliserer 

kildeytringerne i sin oversættelse. 

I eksemplet er den sigtede en ung mand fra Marokko. Han blev først tildelt en ara-

bisk tolk, men den slags arabisk, den sigtede beherskede, viste sig at være for langt fra den 

arabiske tolks repertoire til, at tolken ville gennemføre retsmødet. Tolken havde uden pro-

blemer tolket for en anden sigtet med marokkansk baggrund lige inden, men nu måtte der 

alligevel findes en ny løsning. Den sigtede angav selv, at han talte ”marokkansk”, hvormed 

han refererede til sin egen version af arabisk og ikke til berber, der ellers også er udbredt i 

Marokko (og som der i øvrigt ikke fandtes en tolk, der beherskede). Sigtede fortalte retten, 
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at han også talte spansk, og der blev derfor tilkaldt en spansk tolk. Men selv efter skift af 

tolk opstår der problemer med at forstå hinanden, bl.a. ift. det referentielle niveau. Ankla-

geren læser således fra politirapporten, at sigtede blev ”antruffet af politiet (…) om morge-

nen”. Sigtede modsiger dette; det var ikke om morgenen, men ”por la noche” (oversættelse 

følger). Det viser sig senere, at det ifølge politirapporten var klokken fem (om morgenen 

formentlig). Tolken oversætter i første omgang ”por la noche” til ”om aftenen”, men han 

modificerer det i næste tur og siger ”om om natten aftenen natten ordet kan betyde begge 

dele.” Alt i alt er det forvirrende, fordi der er forskellig sproglig inddeling af døgnets tidlige 

timer på spansk og dansk, og fordi det spanske la noche svarer til både ’aften’ og ’nat’. Sig-

tede afviser desuden flere gange rapportens beskrivelser og antagelser, fx om at han kend-

te de andre, der blev tilbageholdt, før den pågældende aften, og om at han rent faktisk 

befandt sig på de steder, der hævdedes af anklageren. Endelig forsøger sigtede ofte at tage 

ordet, selv om han ikke er blevet tildelt turen; det forsøger tolken at indpasse i den retslige 

interaktion ved at tysse på ham og kun sjældent oversætte det, sigtede siger i de ture, der 

falder uden for den retslige orden. 

 

Eksempel 3: Hvad tid tog du i byen? 

01 Ank: hvor var hvor havde du (.) hvornår øhm: hvad tid tog du i byen 

02 Tol: a qué hora saliste 

 på hvilket tidspunkt / hvornår gik du ud 

03 Sig: de mercado de McDonald’s  

 fra marked fra/til Mcdonald’s 

04 Tol: altså for at gå på McDonald’s 

05 Ank: hvad t hvad tid tog du ø:h til København  

06 Tol: si (.) pera a que hora veniste a Copenhague 

 ja (.) vent hvornår kom du til København 

07 Sig: te lo juro que no me acuerdo te lo juro  

 jeg sværger til dig jeg kan ikke huske det jeg sværger til dig 

08 Tol: det det kan jeg ikke huske 

 

I Eksempel 3 udspørges sigtede om, hvornår han tog afsted fra sin bopæl og kom til Kø-

benhavn, samt hvad han lavede i København. Anklageren lægger op til, at den sigtede skul-

le ”i byen”, altså skulle feste, hvilket oversættes med former af det spanske verbum salir ’gå 

ud’ (anklageren vender senere tilbage til det med at feste og forklarer, at det er det, han 

mener med ’gå i byen’.). Salir kan både bruges om at feste og om bare at forlade et ’inde’, fx 

sit hjem. Vi ser ingen tegn på, at sigtede forstår, at der refereres til at feste (jf. også Filipović 

2007 om flertydighed ift. bevægelse i oversættelsen af salír). Vi ser sigtedes respons (linje 

03) på anklagerens spørgsmål (linje 01) som en reparatur (fx Schegloff 2000). Sigtede er 

usikker på, hvor anklageren spørger om, han tog afsted fra; det ses af, at han skal finde ud 

af, hvor dette ”tage afsted” endte – altså intet der peger på at tage i byen for at feste. I sit 

forsøg på afklaring peger sigtede på McDonald’s som relevant for dette spørgsmål. Det gør 

han nok, fordi det var uden for McDonald’s, han i første omgang blev anholdt, og det har 

de lige talt om – uden at blive enige om tidspunktet for anholdelsen (var det nat eller mor-

gen). Men det ér faktisk svært at forstå, hvad den sigtede mener. Man omtaler ikke normalt 

McDonalds som mercado ’marked’, og spansk de kan både bruges om en retning ’fra’ og 

om tilhørsforhold i possessive konstruktioner. Tolken oversætter med ”altså for at gå på 

McDonald’s”. Med altså peger han nok på, at der her er tale om et opklarende spørgsmål – 

eller en reparaturindleder – angående sammenhængen for at ’gå i byen’ (”altså det du me-

ner er…”). Han fortolker også sigtedes udsagn som rettet mod, hvornår han tog hjemmefra 
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(”gå ud hjemmefra”) for at tage på McDonald’s. Anklageren ændrer dernæst formuleringen 

’tage i byen’ til ’tage til København’; den sigtede ankom netop til det centrale København fra 

et sted uden for byen. Bemærk, at begge anklagerens ture er præget af tøven, selvafbry-

delser og genstarter. Tolkens oversættelse (linje 06) begynder med et ”si” ’ja’, der dels kan 

være en bekræftelse af den sigtedes orientering mod McDonald’s som fikspunkt for hans 

ankomst til København, dels kan være et signal om, at nu starter han sin tolkning (tolkene 

bruger ofte former af ”ja” til at signalere, at de er klar). Dernæst siger tolken ”(pera” ’vent’. 

Det orienterer sig imod, at sigtede forsøger at sige noget uden for tur; tolken giver ham 

besked på at ’vente’. Endelig ændres det semantiske perspektiv på stedet indeholdt i ver-

bets semantik – fra at være det, der forlades, til at være dér, hvor der ankommes. Det 

handler altså ikke længere i tolkens version om, hvornår den sigtede tog hjemmefra og til 

København, men om hvornår han ankom til McDonald’s. For den sigtedes respons er den-

ne semantiske forskel dog underordnet. Tydeligt følelsesmæssigt oprevet understreger 

han, at det kan han ikke huske. Understregningen foretages gennem noget, vi hører som 

”te lo juro” cirka ’jeg sværger til dig’ i både begyndelse og slutning af turen; dette ”te lo juro” 

er ikke idiomatisk spansk; måske er det et oversættelseslån af wallah, men i hvert fald ikke 

idiomatisk spansk. Det oversættes desuden ikke til dansk; tolken siger bare ”det det kan jeg 

ikke huske”.  

På et sprogideologisk niveau ser vi for det første, at tolken normaliserer turene fra 

både anklager – hvor tøven og genstartere forsvinder i oversættelsen – og sigtede – hvor 

uigennemskuelighed afklares, og uidiomatiske udtryk slettes eller oversættes til idiomatisk 

dansk. Tolken orienterer sig dermed imod en standardversion af dansk. Hans arbejde er 

især tydeligt ift. den sigtedes ture, hvor det spanske er relativt langt fra en castiliansk stan-

dard (og udtalen endnu længere væk; det behandler vi dog ikke her, ligesom vi ikke har 

forsøgt at gengive i transskriptionen). Det peger tolken selv på som et potentielt problem i 

løbet af retsmødet: ”det (.) altså tolken ska lige sige det lidt svært at fors(hah)tå hvad der 

bliver sagt for det er ikke indfødt spansk og der (.) der mumles noget så ja.” Det er påpeget 

af flere, at det kan være svært for tolke at håndtere ikke-standard-versioner af sprog, her-

under når de tales som andetsprog, med dialekt eller på måder, der ikke undervises i i det 

almindelige skolesystem (Haviland 2003; Maryns 2012). Tolkene behersker deres tolke-

sprog, men ikke i alle dets varieteter og i hvert fald ikke alle varieteter lige godt (også An-

germeyer 2013). Her bliver det i tolkens italesættelse til, at den sigtede ”mumler”. Det er 

ikke vores indtryk, at den sigtede mumler specielt meget, men ud over at han ofte bryder 

ind uden for tur, så er hans spanske ganske rigtigt svært at forstå. Og hvad gør man så ved 

det? Man kan jo ikke blive ved med at ringe til tolke for at finde ud af, om de nu kan over-

sætte fra den slags arabisk / spansk, som sigtede taler. Endvidere kunne tolken næppe 

afbryde hver gang, han var usikker på, hvad sigtede egentlig mente. Det ville forlænge sa-

gen voldsomt og tilmed risikere at give det indtryk, at tolken ikke var dygtig. Desuden er 

der et tidspres hvis loven skal overholdes. Grundlovsforhør skal finde sted inden for 24 

timer efter en tilbageholdelse. I denne sag havde man allerede været nødt til at udsætte 

sagen én gang – på grund af tolken – og retten var opsat på at få sagen afgjort og komme 

videre. Der var ikke stort håb om at finde en anden bedre kvalificeret tolk end den velud-

dannede og erfarne tolk, der varetog den spanske tolkning. Idealet om at tolken kun skal 

oversætte det, han er sikker på, og at han ikke må ændre noget, møder altså her den virke-

lige verden, hvor der kan vise sig at være andre prioriteringer.  

Ikke-standard-varieteter på fremmede sprog er i øvrigt generelt vanskelige at hånd-

tere for institutioner som retsvæsenet, som i forvejen orienterer sig mod en monoglottal 

standard-ideologi (Silverstein 1996). Vores indtryk er, at det også gælder i Danmark. Hvis 

tolkene oversatte helt nøjagtigt det, en sigtet sagde i al dets sociolektale rigdom, ville det 
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formentlig være mere forvirrende end informerende for retten. Sådanne oversættelser 

finder vi da heller ikke i vores data, ligesom den internationale litteratur også bemærker, at 

tolke ofte normaliserer (Berk-Seligson 2017; Hale 2004). Den slags normalisering, eller til-

pasning, er sådan set både i modstrid med ”Vejledning om tolkning i retten” (som citeret 

tidligere) og med det grundlæggende princip i dansk retspraksis, der kaldes bevisumiddel-

barhedsprincippet (med et smukt eksempel på juridisk sprogbrug). Dette princip går ud på, 

at retssystemet skal have direkte – ikke fortolket, ikke medieret – adgang til beviser, herun-

der til udsagn fra sigtede. Det at en tolk medierer mellem sigtede og retten, er i sig selv et 

problem, og at tolken ændrer udsagnene, og altså ikke oversætter ’nøjagtigt’ og ’akkurat’, 

gør ikke problemet mindre.  

Vi kan tage med fra eksemplet, at tolkningen her gør meget mere end at oversætte. 

Der er tale om fortolkning. Samtidig medvirker tolken ved sine justeringer til at gøre samta-

len sammenhængende; spørgsmål og svar tilpasses til hinanden – se også Eksempel 2. I 

denne sag var det endvidere nok nødvendigt. Den sigtedes spanske var ikke nemt forståe-

ligt; hvordan det skulle have været oversat til dansk på en måde, der afspejlede dets karak-

ter, er ikke klart. Således har vi illustreret tolkens orientering mod standard-sprog. Vi har 

vist, at tolkning ikke er en neutral gengivelse af et budskab på målsproget, men til en vis 

grad bliver fortolkning og normalisering og tilpasning; og at den form for tolkning og over-

sættelse har fordele og ulemper. Vi har sluttelig diskuteret, at der er solide grunde til, at det 

forholder sig sådan.  

 

Når der blandes sprog 

Rettens orientering mod en dobbelt etsprogethedsnorm udmøntes blandt andet i, at der 

kun er én person, som taler mere end et sprog, nemlig tolken. Men faktisk hænder det, at 

nogle af de sigtede ikke kun anvender det sprog, som tolken er tilkaldt til at tolke fra. I de 

tilfælde har vi flere gange observeret, at tolke kan ignorere, regulere eller vise manglende 

forståelse af sigtedes bidrag, hvis de er udformet på et andet sprog end tolkesproget. Det 

sker i Eksempel 4, hvor sigtede anvender både arabisk og dansk, og tolken viser sigtede, at 

det ikke er en korrekt måde at kommunikere på i retten. 

 

Eksempel 4: Tre f a-kasse 

01 For: så skal jeg lige har du haft arbejde i Danmark 

02 Tol: hal kan ladeik ´amal fi al-Danimark 

 har du haft arbejde i Danmark 

03 Sig: kunt neshteghel u neshteghel al-operator robo:t u: andi: fuld a-kasse  

 jeg arbejdede og jeg arbejdede som robotoperatør og jeg havde fuld a-kasse 

04 Tol:  (0.6) eh: jeg har eh: ehm (0.7) jeg har ja jeg har haft arbejde (0.3)  

05 (0.7) og jeg har fuld eh eh jeg har eh ehm (0.7) 

06 Sig: (0.3) f eh tre f a-kasse  

07 Tol: eh: altså a-kasse det tror jeg han han mener 

08 al eh al eh al-niqa:be ya`⌈ni: eh⌉  

 eh: eh: fagforening al⌈tså⌉  

09 Sig:                                          ⌊niqa:be f⌋⌈uld ya`ni xxx⌉ 

        ⌊fagforening f⌋uld altså xxx 

10 Tol:               ⌊ja (.) ja⌋  

 

Forsvareren spørger sigtede, om han har haft arbejde i Danmark. Efter tolkens oversættel-

se svarer han, at han har arbejdet og specificerer typen af arbejde, nemlig som al-operator 

robo:t – vel en slags maskinoperatør (direkte oversat ’robotoperatør’). Sigtede tilføjer deref-
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ter i samme tur og med den danske term, at han har haft ”fuld a-kasse”. Valget af dansk 

skyldes nok, at han ikke kender ordet for a-kasse på arabisk, eller at det er et ord, som er 

så tæt forbundet med en dansksproget social og kulturel sfære, at det ikke giver mening 

for ham at anvende det på andet end dansk. Vi ser også i andre eksempler, at en sigtet 

benytter sig af dansk – især til fænomener, som ikke har et konventionelt udtryk på det 

sprog, der er tolk til, og (sjældent) til fx datoer og alder. Man kan se eksemplet med a-kasse 

som et lån eller med Jørgensens tilgang som et tilfælde af polysprogning, fordi sproglige 

ressourcer fra forskellige sprog anvendes sammen med et kommunikativt formål. I linje 6 

begynder tolken tøvende at gengive sigtedes svar. Der er en hel del pauser og udeladelser; 

blandt andet oversætter tolken ikke sigtedes beskæftigelse som maskinoperatør. Han tøver 

især i linje 7, da han skal behandle ’fuld a-kasse’. Det bemærker sigtede og muligvis for at 

hjælpe tolken med at færdiggøre sætningen, supplerer han på dansk: ”f eh tre f a-kasse” 

(altså fagforeningen 3Fs a-kasse). Tolken reagerer på dette ved at henvende sig til retten og 

igen tøvende formidle sigtedes tur: ”eh: altså a-kasse det tror jeg han han mener”. Her er 

det så blot en formidling, der går fra dansk til dansk og ikke fra arabisk til dansk. Tolkens 

reaktion giver indtrykket af, at sigtede ikke har udtrykt sig klart: ”det tror jeg han han me-

ner”. Tolkens bemærkning skyldes givetvis sigtedes anvendelse af både dansk og arabisk, 

når sigtede forventes udelukkende at tale arabisk. Det gør det måske svært for tolken at 

opfatte, hvad sigtede siger. Det er også muligt, at tolken forsøger at undgå ansigtstab ved 

at give retten indtryk af, at sigtede udtrykker sig uklart og i hvert fald på en måde, der er 

svær at oversætte. Hvorom alting er, ser vi, at tolken fortsætter med at forhandle med sig-

tede ved at spørge, om han mener en fagforening (niqa:be). Tolken holder fast i orienterin-

gen mod dobbelt etsprogethedsnormen ved kun at tale arabisk til sigtede, dvs. uden at 

blande det med dansk. Det er også en demonstration over for sigtede af, at der eksisterer 

et arabisk ord, der dækker det, tolken tror, sigtede taler om. Sigtede bekræfter niqa:be og 

tilføjer fuld og bruger dermed igen arabisk og dansk i samme ytring. Han fastholder altså 

en polysprogningspraksis og orienterer sig mod at skabe forståelse på tværs af det, vi ofte 

betegner som adskilte sprog.  

 

Det næste eksempel stammer fra samme sag som Eksempel 3. Her ser vi, hvordan den 

marokkanske sigtede prøver at henvende sig direkte til retten ved at anvende engelsk.  
 

Eksempel 5: please 

01 Ank: du har ikke noget familie i Danmark.  

02 Tol: y no tienes familia en Dinamarca (0.8) no tienes [familia en Dinamarca 

03 Sig:               ⌊sí no tengo  

               [ja det har jeg ikke 

04  (0.4) 

05 Tol: nej det har jeg ikke  

06  (0.3)  

07 For: ja  

08 (0.5)  

09 Sig: please  

10 (0.9) 

11 Sig: no quiero please no quiero tornar no quiero please  

 jeg vil ikke please jeg vil ikke vende jeg vil ikke please 

12 (0.6)  

13 For:  jeg gør hvad jeg kan  

14 (0.4)  
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15 Tol: hm: (0.2) hace todo lo que puede hacer  

 hm: (0.2) hun gør alt hvad hun kan gøre 

 

Som allerede nævnt var denne sag præget af forvirring. Der blev skiftet tolk; selv den nye 

tolk måtte arbejde hårdt i sine forsøg på at skabe mening i det spansk, som sigtede talte; 

sigtede modsagde politirapporten; tværsproglige semantiske forskelle gjorde forhold om-

kring tid, bevægelse og sted svære at etablere; sigtede kom igen og igen med uinviterede 

bidrag, selvom tolken forsøgte at få ham til at lade være. Derudover var sigtede emotionel 

(han smågræd, snøftede og anvendte styrkemarkører) igennem store dele af retsmødet.  

 Eksempel 5 falder i en sekvens, hvor forsvareren er ved at afklare sigtedes tilhørsfor-

hold, herunder hjemland, opholdsgrundlag i Danmark, opholdssted og relation til Dan-

mark. Sigtede bekræfter, at han kommer fra Marokko, og at han ikke har familie i Danmark. 

Efter forsvarerens respons, en kvittering for modtagelsen af svaret samt en lille pause 

kommer sigtede med endnu et uinviteret bidrag. Det starter med please (linje 07) og deref-

ter en pause på næsten et sekund, hvorefter han følger op med (oversat) ”jeg vil ikke please 

jeg vil ikke vende jeg vil ikke please”. Igen er det lidt uklart, hvad sigtede egentlig ønsker at 

formidle. På baggrund af den placering sigtedes ture har samt vores viden om, hvad der 

ellers sker, er det sandsynligt, at han her beder om ikke at blive sendt tilbage til Marokko; 

han insisterer på sin uskyld, og på at han intet har at gøre med det røveri, han bliver afhørt 

om. Tre ting kan vi sige med endnu større sikkerhed: Anvendelsen af please viser, at sigte-

de ønsker, at flere end tolken skal forstå ham. Han anmoder desuden retten om noget – 

måske medlidenhed eller forståelse, som i en retslig fortolkning her vil skulle medføre fra-

faldelse af sigtelsen. Sluttelig demonstrerer han underdanighed. Tolken oversætter ikke, 

men efter en mærkbar pause reagerer forsvareren med at anerkende hans desperation, og 

hun orienterer sig også mod, at hun i hvert fald institutionelt anerkender hans anmodning. 

I øvrigt forstår forsvareren ikke spansk, så det kan kun være please, hun reagerer på.  

Fra et sprogideologisk synspunkt er dette et eksempel, hvor anvendelsen af et andet 

sprog end tolkesproget faktisk anerkendes af institutionen, om end ikke af dommeren 

(som nok er ham, den sigtedes henvendelse egentlig er rettet imod, eftersom det er ham, 

der skal træffe en afgørelse). Bemærk, at tolken her ikke træder til og tolker (som i eksem-

plet med dansk ovenfor). Dermed viser han – i modsætning til forsvareren – ikke anerken-

delse af bidraget. Om det er, fordi han ser selve henvendelsen som så illegitim, at det ikke 

er hans opgave at tolke den (og i modsætning til mange andre steder forsøger han heller 

ikke at få sigtede til at tie), fordi han er overrasket og ikke rigtig ved, hvad han skal gøre, 

eller fordi han tager for givet at alle tilstedeværende forstår ’please’, ved vi ikke. Disse de-

sperate henvendelser, og nogle gange faktisk også ’tak’ på dansk og ’thank you’ på engelsk, 

finder vi ind imellem. De illustrerer med hjerteskærende tydelighed den magtesløshed, 

som nogle af de sigtede oplever ved ikke at have direkte, men kun medieret kontakt med 

myndigheden. Tolken skal give sigtede, der ikke taler dansk, samme muligheder som dem, 

der taler dansk, men det får de aldrig.  

 

Konklusion 

 

I denne artikel har vi analyseret organiseringen af sprog i grundlovsforhør med tolk i Dan-

mark. Vi har anskuet organiseringen ud fra et sprogideologisk perspektiv og diskuteret, at 

den ikke bare er naturlig, men udtryk for bestemte beslutninger og præferencer, og at den 

har konsekvenser. Vi har vist, at retten er et flersproget domæne i praksis, men et etspro-

get domæne i sin selvforståelse. Flersprogetheden udmøntes som det, Jørgensen kaldte 

dobbelt etsprogethedsnormen. Det kan identificeres på, at alle deltagere taler ét sprog 
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hver, undtagen tolken, der taler (mindst) to, men adskilt i forskellige ture eller i hvert fald 

med en grænse imellem (som i Eksempel 3, linje 07-08, der kan ses som en eller to ture, 

men hvor sprogene fremstår som adskilte). Vi har vist, at hvis en tolk er blevet tilkaldt, er 

der præference for at anvende tolken. En sigtets bidrag på andre sprog end tolkesproget 

anerkendes – med enkelte undtagelser – ikke. Retten er altså ikke indstillet på, at fler-

sprogede individer anvender deres samlede sproglige repertoire i betydningsforhandling – 

polysprogning er generelt ikke en mulighed. Som Angermeyer (2013) diskuterer, begræn-

ser dette mennesker, der ikke er set som talere af det institutionelt dominerende sprog 

(her: dem, der ikke er ”det danske sprog mægtig”), og ikke mindst dem, der normalt anven-

der og integrerer sproglige ressourcer for at udføre sproglige handlinger. Det er tydeligt i 

vores data, at nogle af de sigtede er frustrerede over at være afskåret fra at kunne kom-

munikere direkte med retten. De er underlagt tolkenes forståelser og fortolkninger, og det 

bryder med ideen om retssikkerhed. Ikke alle er lige for loven, for disse sigtede ér i en me-

get vanskeligere position end sigtede, der taler dansk. Dem har vi godt nok ikke data på i 

dette projekt (det må vente til en anden god gang), men vi har overværet tilstrækkeligt med 

etsprogede danske grundlovsforhør til, at forskellen for os fremstår markant. Tolken bidra-

ger til opretholdelsen af denne orden af dobbelt etsprogethed. Derudover standardiserer 

tolken bidragene fra både rettens repræsentanter og fra de sigtede og tilpasser dem inter-

aktionen, således at talesprogsfænomener som tøven, genstarter og gentagelser samt dia-

lektale eller sociolektale træk ikke optræder i oversættelsen. Tolken ændrer endvidere nog-

le gange den oprindelige semantiske og/eller pragmatiske betydning. Yderligere er der 

tilfælde, hvor det kan være uklart, hvad en sigtet siger, men hvor tolken vælger at oversæt-

te alligevel. Tolken formidler dermed betydning på tværs af sprog og personer, men æn-

drer også betydning. Nogle gange sker det, uden at vi har særlig gode forklaringer på hvor-

for (fx Eksempel 1). Andre gange er det en konsekvens af, at sprog afviger fra hinanden på 

det semantiske, morfologiske og syntaktiske område, og at tolken må tage en hurtig be-

slutning om at vælge én af flere mulige oversættelser. Standardisering af talesprogstræk 

kan skyldes, at tolken netop forsøger at få interaktionen til at glide – at skabe bedst mulige 

forudsætninger for forståelse. Forståelsesetableringen kunne blive vanskeliggjort, hvis alle 

talesprogstræk skulle medtages i oversættelsen – ud over at det ville være en enorm (for-

mentlig umulig) kognitiv udfordring. Det er rigeligt ressourcekrævende at huske, hvad der 

bliver sagt mere eller mindre nøjagtigt. Men at huske detaljer om hvordan det siges, ville 

gøre tolkningen endog meget vanskelig. At retten så også går glip af information om sigte-

de, er en anden (men naturligvis retsligt interessant) sag. Vi har i andre publikationer set 

på, hvordan nogle af tolkens tilpasninger også kunne forklares som respons på, at rettens 

repræsentanter ikke altid er (pragmatisk) gennemskuelige for udenforstående (Karrebæk & 

Sørensen 2021; Sørensen & Karrebæk 2021). Tolken gør således et stort stykke arbejde for, 

at sigtede kan følge de procedurale udvekslinger, der ellers kræver inferenser, som sigtede 

ikke har forudsætning for at udføre. Hvis deltagerne ikke selv er tilstrækkelig klare i deres 

betydningsformidling, tager tolken et større ansvar i den kommunikative proces.  

I denne artikel har vi også diskuteret, at det ikke altid er simpelt at finde den rette 

tolk. Processen med at udpege sprog, og dermed tolk, er ikke helt gennemskuelig, men har 

noget at gøre med statsborgerskab, der knyttes til sprog – svensk til Sverige, fransk til 

Frankrig. Der er dog, som mange ved, vanskeligheder i denne simplificering (se fx Blomma-

ert et al. 2012 om den etno-sproglige antagelse). Ikke mindst er denne antagelse problema-

tisk ift. Afrika, hvor der tales mange forskellige sprog (niger-congosprog, afro-asiatiske 

sprog, semitiske sprog, khoisan) på tværs af landegrænser. Nogle sprog i Afrika er indført 

af europæere, fx afrikaans, fransk, engelsk og tysk, men de optræder i meget anderledes 

versioner end i den vestlige verden. Vi har eksempler på nigerianske engelsktalende sigte-
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de i vores data, men dem har vi ikke taget med i denne omgang. Derimod har vi i Eksempel 

3 og 5 vist, at der findes talere af fx spansk i Marokko. Imidlertid var det spansk, den ma-

rokkanske sigtede i vores data talte, meget anderledes end de spanske varieteter, tolken 

havde i sit repertoire. At den sigtede i første omgang havde fået tildelt en arabisk tolk – for 

man taler ’jo’ arabisk i Marokko – er netop et udtryk for orienteringen mod forståelsen af, 

at talere af navngivne sprog taler dem på indbyrdes forståelige måder. Det er selvfølgelig 

en fejlslutning.  

Til slut: Når vi ser på rettens organisering af sprog som et udtryk for sprogideologier 

snarere end som noget naturligt eller uundgåeligt, betyder det ikke, at vi afviser, at der er 

gode grunde til denne organisering. Rettens repræsentanter skal forstå, hvad der bliver 

sagt, og en retslig repræsentant, hvis spidskompetence er lovtekster, regler, rammer og 

procedurer, må ikke risikere at blive mødt med krav om sproglige færdigheder, som ved-

kommende ikke føler sig tryg i. Uden et sprogligt repertoire som retsrepræsentanterne 

mestrer, svækkes den retslige indsigt og sikkerhed. Så altså: I et retssikkerhedsmæssigt 

perspektiv er det naturligvis vigtigt at tage højde for rettens repræsentanter. Samtidig kun-

ne vi ønske os, at der i retten var en bedre forståelse af, at sprog ikke altid fungerer som 

afgrænsede kategorier for de mennesker, der taler dem, og at det er en begrænsning for 

flersprogede individer, at de ikke må anvende dansk – eller engelsk – i deres udsagn i ret-

ten, når de samtidig har brug for en tolk. Valget af sprog afspejler stadig bestemte magt-

forhold, hierarkier og et særligt sted i historien; man har ikke altid nødvendigvis talt dansk i 

de danske retssale. Endvidere er retten, sammen med skolen og måske kongehuset, stadig 

et centralt nationalstatsligt holdepunkt. I Danmark er sproget dansk, som Inger Støjberg 

sagde, og det er denne forståelse af samhørighed mellem territorie, mennesker og sprog 

(den etno-nationale antagelse), som udtrykkes i Retsplejeloven. Dansk er de danske myn-

digheders sprog, fordi de er danske, og fordi dansk hører til Danmark. Men det er ikke en 

naturlighed – det er snarere en gensidig bekræftelse af rettens position og sprogets rolle 

som nationsbygger. At der ikke sker væsentlige forandringer af denne forståelse på trods 

af samfundets ændringer mod flersprogethed, den høje grad af mobilitet mm., er egentlig 

ret interessant. Og at man ikke – trods øget behov for tolkning – professionaliserer tolke-

området, men snarere tværtimod anvender tolke med meget varierende grad af færdighe-

der, uden sproglig uddannelse eller diplom i tolkning, er helt uforståeligt i et retssamfund i 

2021; det kunne vi ønske os blev ændret inden den næste udgivelse i denne serie. 

 

 

Noter 

 
1
 Ingen af de aktører fra retten, vi hidtil har talt med, kan forklare os, hvad den spøjse for-

mulering (at være) ”det danske sprog mægtig” egentlig betyder, samt hvordan det fastslås, 

at en person ikke er det. Men se ODS betydning 3 for en sproglig forklaring. 

2 
Jørgensen er på ingen måde den eneste, som har indset, at praksis og normer (og form 

eller struktur) er forskellige sider af sprog som socialt fænomen. Vi vil ikke her komme 

nærmere ind på de forskellige perspektiver på denne indsigt; det vil føre os alt for vidt om-

kring i denne omgang. 

3
 I dansk og nordisk sprogpolitisk litteratur omtales den type sprog som ’samfundsbæren-

de’. 

4
 Langt størstedelen af de sigtede i vores optagelser er mænd og omtalt som ’han’ i retten. 

Derfor bruger vi hovedsagligt han om sigtede. 
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5
 Projektet er finansieret af en bevilling fra Det Frie Forskningsråds tematiske midler, bevil-

lingsreference 8091-00018B. 

6
 Her laver tolken en fejloversættelse af dommerens ”jeg kunne godt høre at du kunne no-

get dansk” – han mener selvfølgelig, at sigtede forstår dansk og ikke arabisk. 
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SPROGBÆREDYGTIGHED I POLITISK SPÆNDETRØJE 

 

 

Bergþóra Kristjánsdóttir 

 

Allerede i 1985 skrev den danske sociolingvist Jens Normann Jørgensen (1951–2013) en af 

de allerførste bøger på dansk om tosproget undervisning, hvori han advarede imod dani-

sering, omend han ikke brugte dette begreb (Jørgensen 1985). Jørgensen troede på, at fler-

sprogethed var vejen frem for at tilgodese den faktuelle sproglige og kulturelle mangfol-

dighed, som befolkningen i Danmark allerede i 1980’erne var på vej til at repræsentere. 

Han pointerede: 

 

De amerikanske erfaringer er, at hvor skolen og dens personale er entusiastisk, 

hvor forældrene er medvirkende, og hvor bevillingerne er i orden, der er mindre-

talsbørnene ikke andenrangsbørn og deres klasser ikke andenrangsklasser (Jør-

gensen 1985, 120). 

 

I modsætning til ovenstående skrev han: 

 

Hvis skolen derimod behandler fremmedsprogede forældre udelukkende på 

dansk sprog og danske betingelser, hvis skolen i sin undervisning mest muligt for-

søger at “glemme”, at børnene har et andet sprog, ja så er det en helt anden sag. I 

det tilfælde vil klasser med mange fremmedsprogede børn blive andenrangs-

klasser (119f.). 

 

Om hans bange anelser holdt stik, når vi taler om uddannelsespolitik i 2021 og i årene frem 

mod 2031, vil jeg diskutere i artiklen.  

 Jeg argumenterer for, at flersproget uddannelsespolitik i forhold til den sproglige 

mangfoldighed, der faktuelt findes i Danmark, er en sprogbæredygtig uddannelsespolitik i 

modsætning til etsproget uddannelsespolitik med et ensidigt fokus på “dansk sprog og 

danske betingelser”. Jeg har tidligere skrevet, hvad jeg forstår ved sprogbæredygtighed: 

“Bæredygtig sprogudvikling indebærer, at nulevende generationers sprogkompetence kan 

videreudvikles til gavn for fremtidige generationer” (Kristjánsdóttir 2020, 34). Bæredygtig 

sprogudvikling skal følges op i uddannelsespolitiske curriculære dokumenter, hvor den skal 

beskrives som en foreskrivende målsætning med indholdsbestemmelser og organiserings-

muligheder. Hvorvidt dette er tilfældet, vil jeg analysere mig frem til ved min empiri, der er 

den paragraf i folkeskoleloven, der er særligt møntet på tosprogede elever (LBK nr. 1396, 

§ 5, stk. 6 og 7)
1
. 

Jeg vil undersøge, hvorvidt politiske partier imod deres egne partipolitiske idealer 

modarbejder flersprogethed. Dette vil jeg undersøge hos de to indtil videre største partier: 

Socialdemokratiet og Venstre, der begge har været regeringsbærende i de sidste tre årtier. 

Hindrer en statsminister, en undervisningsminister, en integrationsminister og deres parti-

fæller samt mange andre politikere med deres retorik, at flersprogethed bliver indført i 

lovgivningen for at fremme lighed og frihed som en demokratisk værdi, hvad enten politi-

kerne bekender sig til blå blok med deres frihedsidealer eller til rød blok, der hylder poli-

tisk, økonomisk og social lighed? Dette undersøges ved dialektikken mellem lovgivningen 

og den politiske retorik i forhold til uddannelse af tosprogede elever, sådan som den 

kommer til udtryk i folkeskolelovens intentioner.  
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Artiklens struktur og indhold 

 

Indledningsvis vil jeg præsentere mine teoretiske perspektiver. Mit teoretiske ståsted hen-

ter jeg i demokratiforståelser eksemplificeret ved den norske uddannelsesforsker Rolf Th. 

Tønnesen (1992), der har lanceret begrebsparrene frihed/lighed, og den danske sociolog 

Christian Horst (2017), der taler om vilkårene for demokratifortællingen og den kollektive 

identitetsfortælling. Eftersom min empiri er curriculum, har jeg fokus på, hvordan politisk 

retorik former curriculum med fokus på udformningen af foreskrivende lovtekster.  

Min analysestrategi er dels inspireret af den danske uddannelsesforsker Anders Ma-

thiesen (2002), der taler om handlesammenhænge mellem politikformuleringer (retorik) og 

politiske strategier (love), dels kritisk diskursanalyse inspireret af den engelske lingvist 

Norman Fairclough (2008), der fordrer tre typer analyser: tekstanalyse, diskursiv og social 

praksis. Jeg vil analysere dokumenterne som diskurser, der er historiske og socialt situeret. 

Kritisk diskursanalyse minder analytikeren om, at det både er repræsentationen i 

teksterne, hun analyserer, og “hullet”, dvs. det, der ikke er repræsenteret. I undersøgelsen 

af diskursiv praksis-niveauet har jeg valgt at se på svenske dokumenter møntet på tospro-

gede elever i Sverige og tillige intentionerne i folkeskolelovens formålsparagraf.  Afslut-

ningsvis vil jeg konkludere på vilkår for sprogbæredygtighed inden for rammerne af folke-

skoleloven med fokus på tosprogede elever. Jeg vil vende tilbage til Jørgensens to modsat-

rettede valgmuligheder, som han fremførte i 1985, dette for at vurdere vilkår og mulighe-

der for sprogbæredygtighed frem mod 2031. 

 

Demokratiforståelse i social praksis 

 

Den norske uddannelsesforsker Rolf Th. Tønnesen (1992) har identificeret forskelle i de-

mokratiforståelser, og i sin diskussion arbejder han med kontinua defineret ved binære 

poler (begrebspar) så som frihed/lighed, pluralitet/konsensus, formal/real, repræsentati-

on/plebicitær. I artiklen vil jeg trække på frihed/lighed. Hertil har Tønnesen udarbejdet en 

flerdimensionel demokratiteori, struktureret efter todelte kategorier, der ikke lader sig 

forene, idet individuelle frihedsrettigheder som regel står stærkt inden for liberalisme, 

mens socialistiske demokratiforståelser vægter lighed (Haas & Matthiesen 2020, 13f.). Disse 

kategorier befinder sig på forskellige abstraktionsniveauer og er udtryk for forskellige posi-

tioneringer, og derfor kan man bruge dimensionen frihed/lighed som målestok for forskel-

le i politiske opfattelser (Tønnesen 1992, 63). Liberalisterne priser enkeltindividers frisæt-

telse, mens socialisterne snarere tænker på undertrykte gruppers frisættelse, jævnfør: 

 

Demokrati uten menneskerettigheter syns utenkelig. Hvilke rettigheter som er 

sentrale, og hvilke perifere, vil det i noen grad være politisk uenighet om. Tradis-

jonelt har liberalistene lagt vekt på individuelle og borgerlige rettigheter, sosiali-

stene på sosiale og økonomiske, men det fins også oppfatninger som bryter med 

den enkle todelinga. Menneskerettigheter skulle derfor kunne brukes i en analyse 

av demokratiforståelse (Tønnesen 1992, 64). 

 

Dersom forskellen frihed/lighed står til troende, vil jeg efterfølgende undersøge, hvordan 

disse begreber fremstår i de to ovennævnte danske partiprogrammer.  

Horst (2017) minder om to bærende værdifortællinger i moderne nationalstater: de-

mokratifortællingen, der handler om udviklingen af lige muligheder for alle medborgere, og 

den kollektive identitetsfortælling. Når den kollektive identitetsfortælling som monosproget 

og -kulturel fortælling dominerer demokratifortællingen, er der ikke et socialt og kulturelt 
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læringsrum, der kan inkludere en empirisk etnisk kompleksitet i et ligestillingsperspektiv i 

uddannelserne. Dette medfører enten assimilationskrav eller eksklusion af fællesskabet 

baseret på legitimering af etnisk forskelsbehandling. Assimilationspolitik fungerer gennem 

tiltagende racialisering og andetgørelse af tosprogede børn, unge og voksne som særligt 

problematiske og afvigende i forhold til et normalitetsbegreb, der bygger på en national 

kollektiv identitet (Horst 2017). Uddannelsespolitiske tiltag mod etniske minoritetsbørn 

inddrager derfor ikke i givet fald de etniske minoritetsbørns sproglige og kulturelle forud-

sætninger, men sigter på at udskifte disse med danske. Et forhold som jeg tidligere har 

betegnet som daniseringsprocesser (Kristjánsdóttir 2006).  

Hvordan frihed/lighed eller tendens til ufrihed/ulighed kommer til udtryk i lovgivnin-

gen, vil ifølge Fairclough kunne fremanalyseres i dialektikken mellem sprogliggørelsen i 

lovparagraffernes formuleringer og den sociale praksis. Formålet med kritisk diskursanaly-

se er, siger han, 

 

[…] at få lingvistisk orienteret diskursanalyse til at spille sammen med en social og 

politisk tænkning, som er relevant for diskurs og sprog, i form af en analyseram-

me, og som vil kunne anvendes i samfundsvidenskabelig forskning og særligt i 

studiet af social forandring (Fairclough 2008, 15). 

 

Fairclough ser diskurs som social praksis ved at knytte den til ideologi og magt. Det er den-

ne dialektik mellem politisk retorik og politisk strategi (lovgivning), som analyseres i artik-

len, men inden jeg kommer nærmere ind på den anvendte analysestrategi, vil jeg rette 

blikket mod det curriculum, som udgør analysens empiri. 

 

Curriculum som uddannelsespolitisk dokument 

 

Curriculum er et mangefacetteret begreb. Curriculum kan ses i lyset af rationaler som: mål; 

indhold; organisering; evaluering (Tyler 1949, se også Tyler i Kristjánsdóttir 2018, 25–36). 

Mål, indhold og organisering er relevante at følge i curriculum, et spørgsmål kan lyde, om 

et fag udbydes, og hvis det gør, fx om der gives timer til faget. For den australske politolog 

og diskursanalytiker Carol Bacchi er det afgørende at sondre imellem “problem” og “pro-

blematisering” for derved at kunne se, hvordan problematiseringer produceres i policy 

(uddannelsespolitik) (Bacchi 2009). Det kan anses som et problem ikke at kunne dansk i 

uddannelsessystemet, men hvordan problematiseres det, fx med fagfaglige argumenter 

om, at et nyt sprog læres som en tillægskompetence til andre sprog eller sågar i stedet for 

et eller flere sprog.   

Jeg har i tidligere analyser (fx i Kristjánsdóttir 2006, 2018, 2020c) inddelt curriculum 

på niveauer efter hierarkisk status, hvor love har status af at være foreskrivende moder- 

dokumenter. Love genererer bekendtgørelse, der forventeligt genererer organisatoriske 

vejledninger, der fortæller, hvordan lovene skal implementeres, og endelig er der pædago-

giske vejledninger, ”der for sprogfagenes vedkommende præciserer forestillinger om 

sprogpædagogisk praksis i medfør af pædagogiske vejledninger” (Kristjánsdóttir 2018, 33). 

Curriculum har forskellige modtagere, fx forvaltningsmyndighedsindehavere og lærere. 

Pædagogiske vejledninger indeholder både foreskrivende bestemmelser og vejledende. 

Det er love møntet på tosprogede elever, der er i fokus her, nærmere betegnet § 5, stk. 6 

og 7 i folkeskoleloven (LBK nr. 1396).  
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Analysestrategi: fra politisk retorik til strategi, lovgivning 

 

Min analysestrategi består i at se på handlesammenhænge, hvor jeg undersøger, hvad der 

anses for at være et problem, og hvad der problematiseres i felterne “politisk retorik” og 

“politisk strategi”. Mathisen (2002, 37) pointerer, at uddannelsernes kontekst kan inddeles i 

felter for at vise deres “sammensatte sammenhænge”. Handlesammenhænge er i hans 

forståelse forbundet med cirkulære processer mellem: politisk retorik; politisk strategi (lov-

givning); praktisk politik; praktiske erfaringer (pædagogisk praksis). Mathiesen taler om 

magtrelationer inden for de forskellige felter, hvor der kan identificeres problemer i sociale 

handlesammenhænge. Ved “problem” forstår Mathiesen holdninger og handlinger, der kan 

være udemokratiske, uetiske og uretfærdige. Herom siger han: 

 

De forskellige modstridende positioner inden for konkrete problemfelter forhol-

der sig til hinanden, og de forholder sig til og indgår i samfundets magtrelationer. 

Problemfelter er konfliktfyldte felter, der både er interessante og fyldt af mod-

stridende interesser og politiske magtrelationer (Mathiesen 2002, 33; se nærmere 

i Kristjánsdóttir 2018, 87–91). 

 

Jeg undersøger, hvorvidt politisk strategi, paragraffer i lovgivningen og bekendtgørelser, 

formuleres med afsæt i politisk retorik. Lovgivningen påvirker praktisk pædagogik, fx sådan 

som den kommer til udtryk i Fælles Mål på folkeskoleområdet og vilkår for pædagogisk 

praksis. (Fælles Mål er nationale og bindende mål for, hvad eleverne skal lære i den danske 

folkeskoles fag, fordelt på alle klassetrin. De blev introduceret i slutningen af 1990'erne ved 

daværende undervisningsminister Margrete Vestager under navnet Klare Mål.) Af interesse 

for denne artikel er felterne: politisk retorik og politisk strategi, som jeg har udlagt således: 

 

Sammensatte handlesammenhænge i politiske beslutninger om tosprogede børn og unge 
 

Fra politisk retorik... ...til politisk strategi 

Folketingsmedlemmers diskurs 

om... 

a) minoritetsmodersmålsundervisning 

b) dansk som andetsprog 

i) begrænset undervisning  

ii) fordeling af tosprogede elever 

iii) sprogprøver 

Lovgivningen i folkeskolelovens § 5, stk. 6 og 7  

om... 

a) minoritetsmodersmålsundervisning 

b) dansk som andetsprog 

i) begrænset undervisning  

ii) fordeling af tosprogede elever 

iii) sprogprøver 

 

I det følgende ser jeg på dialektikken mellem politisk retorik og politisk strategi, nærmere 

betegnet hvordan politisk retorik transformeres til lovgivning, der er møntet på tosprogede 

elever i folkeskolelovens § 5, stk. 6 og 7.  

 

Retorik og lovgivning om minoritetsmodersmålsundervisning 

 

Da statsministerkandidaten Anders Fogh Rasmussen fra partiet Venstre bejlede til statsmi-

nisterposten inden valget til Folketinget i november 2001, lovede han, at såfremt han vandt 

valget, ville han afskaffe kommunernes forpligtelse til at udbyde modersmålsundervisning 

til tosprogede elever. Han vandt posten, og i selve regeringsgrundlaget står der følgende 

under overskriften Ny udlændingepolitik: “Indsatsen for at forbedre udlændinges dansk-

kundskaber forstærkes. Den obligatoriske modersmålsundervisning afskaffes” (Regerings-
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grundlaget 2001, 12f.). Et par måneder efter regeringsdannelsen var bestemmelserne på 

plads i selve lovgivningen: 

 

§ 5, stk. 6. 

Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om […] modersmålsundervisning af 

børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om 

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland 

Udsnit af lovparagraffen om modersmålsundervisning (LBK nr. 1396) 

 

Man bemærker, hvilke elever der har ret til undervisning i minoritetsmodersmål og tavshe-

den om andre elevgrupper, der ikke bliver nævnt. Statsminister Anders Fogh Rasmussens 

regering og Lars Løkke Rasmussens regering (2001–2011) var bundet af internationale afta-

ler, hvorfor modersmålsundervisningen ikke helt kunne afskaffes, men blev forbeholdt 

elever med ophav i EU og EØS-landene samt Grønland og Færøerne. Socialdemokratiske 

regeringer har også siden, 2011–2015, og fra 2019 og indtil videre bibeholdt denne be-

stemmelse i loven. Undervisning i minoritetsmodersmål blev i 2001 gjort til en del af ud-

lændingepolitikken, hvor den siden hen er blevet placeret.  

 Brugen af andre modersmål end dansk i skole og samfund var illegitim under rege-

ringerne Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen og er det stadig under den 

nuværende socialdemokratiske regering. Dette kan eksemplificeres ved en politisk priorite-

ring, som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye foretog i vinteren 2020. 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) havde bestilt et forskningsar-

bejde hos RUC-forskere, der udkom i rapporten: Magt og (m)ulighed. Rapporten blev lagt 

på SIRI’s hjemmeside, men straks efter blev den fjernet fra hjemmesiden. De to RUC-

forskere havde blandt andet talt med 53 unge i Slagelse og i Vollsmose i Odense om kon-

formitet. De to forskere pegede på, at “en pakke” om uddannelsestilbud og fritidsaktivite-

ter, der tjente majoriteten, ikke nødvendigvis tjente minoritetsunge, jævnfør: 

 

Eksempelvis nævner flere af vores yngre, kvindelige informanter, at de har fundet 

styrke i – eller anvender andre redskaber – hentet fra Koran- og arabiskundervis-

ning, når de forhandler i forhold til konformitet, autoritet og mobilitet med deres 

omgivelser. En opmærksomhed på krydsfeltet betyder på den måde, at vi ikke per 

automatik bør dømme religion eller andre identitetsunderstøttende aspekter ude, 

men se på og inddrage dem som potentielle ressourcer, der kan styrkes og an-

vendes i kampen for øget selvbestemmelse og ligeværd (Galal & Liebmann 2020, 

11, 134). 

 

Forskerne skulle efterfølgende undervise ansatte i stat og kommune i, hvordan negativ 

social kontrol og radikalisering i minoritetsmiljøerne kunne bekæmpes. Det blev der sat en 

stopper for af SIRI med bred opbakning fra både liberalister og socialister. Rapportens fjer-

nelse fra hjemmesiden og den efterfølgende konsekvens for forskerne er et af mange ek-

sempler på, hvordan politikeres ideologiske retorik, her Tesfayes magtudøvelse, influerer 

på formidling af faglig viden. Dette har især været gældende, når brugen af andre mo-

dersmål end dansk anbefales.  

Men hvor kommer denne uvilje mod brugen af andre modersmål end dansk fra? Tes-

faye er født i 1981, søn af Tesfaye Mamo fra Etiopien. Dette fremgår af hans bog Velkom-

men Mustafa. 50 års socialdemokratisk udlændingepolitik (2017). Han fortæller, at da han 

var dreng, og farens venner kom på besøg i hjemmet, talte de sammen på deres moders-
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mål. “Tal dansk,” sagde drengen, hvorefter vennerne forsøgte sig på dansk (og engelsk) 

men uden videre succes, jævnfør: “Så plejede de som regel at slå over i dansk i et par mi-

nutter. Men det blev hurtigt kunstigt og klodset” (Tesfaye 2017, 354). Meget vand er løbet i 

stranden siden sønnen beordrede faren og hans venner til at tale dansk, men troen på, at 

dansk er det eneste gangbare modersmål og kommunikationssprog i Danmark, har Tes-

faye bevaret, også som minister. Det gjaldt i hjemmet, da han var dreng, og det gælder 

brugen i det offentlige rum nu i hans ministertid. 

Timm (2008) har skrevet om fjernelsen af retten til statsfinansieret undervisning i 

minoritetsmodersmål i en publikation med den sigende titel: Danmark har ondt i moders-

målet. Mange steder i det danske samfund er der tegn på intolerance over for andre mo-

dersmål end dansk i samfundet – en intolerance, som i høj grad italesættes af politikere.  

I det følgende ser jeg på politikeres retorik om dansk som andetsprog, og hvilken be-

tydning retorikken har haft for lovgivningen. 

 

Politisk retorik og lovgivning om dansk som andetsprog 

 

I det følgende giver jeg eksempler på, hvordan dansk som andetsprog problematiseres i 

politisk retorik med betydning for lovgivningen, når det gælder: (i) undervisning i dansk 

som andetsprog ”i fornødent omfang”, (ii) fordeling af tosprogede elever begrundet med 

“et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte”, (iii) sprogprøver som en del af ghettopakken, 

som tosprogede elever i ghettoområder skal tage. 

 

Politisk retorik og lovgivning om undervisning i dansk som andetsprog ”i fornødent om-

fang” 

Jeg har ikke konkrete eksempler på den politiske retorik, der førte til formuleringen “i for-

nødent omfang”, men i det følgende gives et eksempel på, hvordan en politiserende em-

bedsmand videreførte en tidligere undervisningsministers udsagn om dansk/dansk som 

andetsprog. En socialdemokratisk ledet regering afløste den borgerlige regering, der havde 

været ved magten fra 1982 til 1991 med  Bertel Haarder fra partiet Venstre som under-

visningsminister, den længst siddende i Danmark indtil videre (1982–1993; 2005–2010). I 

1993 blev der vedtaget en ny folkeskolelov, der markerede noget nyt i forhold til undervis-

ning af tosprogede elever. Dansk som andetsprog og minoritetsmodersmål blev godkendt 

som fag, som dermed fik deres egne faghæfter, der foreskrev muligheder for pædagogisk 

praksis. Terminologien blev ændret fra “dansk” til “dansk som andetsprog” og “fremmed-

sprogede elever” blev ændret til “tosprogede elever”, men den ledende jurist i folkeskole-

afdelingen, der også havde været embedsmand i den borgerlige regering, holdt fast i den 

tidligere forståelse af, hvad undervisningen i dansk/dansk som andetsprog indebar. Han 

skrev: “Ændringen i terminologien ændrer intet i, at hovedvægten i skolens undervisning 

ligger på dansk” (Kjems 1996, 35). Den begrænsede forståelse af, hvad dansk som andet-

sprog som en fagterminologi indebar, kommer til udtryk i selve lovparagraffen: 

 

§ 5, st. 6 

Der gives i fornødent omfang undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn i 

grundskolen. 

Udsnit af lovparagraffen om undervisning i “et fornødent omfang” (LBK nr. 1396) 

 

Igennem årene havde der været usikkerhed om, hvordan andetsprogsundervisningen skul-

le benævnes. De tidligste eksempler er: “Formålet med sprogundervisningen er […]” fra 
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1976 til 1984, og fra 1984 til 1996: “Formålet med den særlig tilrettelagte undervisning i 

dansk er […]” (Kristjánsdóttir 2006). Bestemmelsen om, at undervisningen i dansk som an-

detsprog skal udbydes “i fornødent omfang” stammer fra folkeskoleloven af 1993, hvor der 

stod: “Der gives i fornødent omfang særlig tilrettelagt danskundervisning til fremmedspro-

gede elever”. Denne formulering blev i 1996 ændret til: “Der gives i fornødent omfang un-

dervisning i dansk som andetsprog til tosprogede elever” (ibid, 274). 

I alle årene har bestemmelserne været, at der skal være så lidt undervisning i dansk 

som andetsprog som muligt, med forskellig ordlyd. Intet andet fag er underlagt den be-

stemmelse, at der skal undervises “i fornødent omfang”. Til trods for at politikere gang på 

gang problematiserer dårlige danskkundskaber, resulterer det ikke i ændret lovgivning, 

men fx i spredning af elever på andre skoler end distriktsskolen (se næste sektion). 

 

Politisk retorik og lovgivning om ”et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte” 

I 2005 blev der vedtaget en lov, der gav hjemmel til, at myndighederne i en bopælskom-

mune kunne bestemme, at tosprogede elever, grundet manglende danskkundskaber, ikke 

havde ret til undervisning på deres distriktsskole, og dermed underkendte loven forældre-

nes ret til, at deres barn kunne gå på en distriktsskole. Fordeling, spredning om man vil, af 

elever til andre skoler end deres distriktsskoler var forud for vedtagelsen ofte diskuteret og 

efterlyst, fx fra Aarhus Kommune. Undervisningsminister Bertel Haarder kæmpede for at få 

vedtaget en lov om fordeling af tosprogede elever til andre skoler end deres distriktsskoler. 

Efter vedtagelsen blev Haarder spurgt i dagbladet Politiken, hvorfor tosprogede elever skul-

le gå på en anden skole end distriktsskolen for at lære sig dansk, mens man ikke kunne 

beordre danskernes børn til at gå på en anden skole end distriktsskolen. Hertil svarede 

ministeren: 

 

Vi er nødt til at se i øjnene, at det ikke er danskernes børn, som skaber dette pro-

blem. Det er de tosprogedes børn, som er problemet, og derfor er det også mere 

rimeligt, at det er dem, som flytter sig. Rent bortset fra, at man ikke kan tvinge de 

danske børn til at flytte sig (Davidsen-Nielsen 2005, 6). 

 

Lignende udtalelser fremførte han ofte i optakten til vedtagelsen af lovparagraffen, som 

kom til at lyde sådan: 

 

§ 5, stk. 7 

Børne- og undervisningsministeren kan i forbindelse med fastsættelse af regler om under-

visning i dansk som andetsprog til tosprogede børn, jf. stk. 6, tillige fravige § 36, stk. 2 og 3, 

i tilfælde, hvor det ved optagelsen vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for 

sprogstøtte, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvise eleven til en anden 

skole end distriktsskolen. Vurderingen skal foretages ud fra en individuel vurdering af ele-

vens sproglige behov. 

Udsnit af lovparagraffen om “et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte” (LBK nr. 1396) 

 

Formuleringen “et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte” har ikke afsæt i pædagogik og 

slet ikke i andetsprogspædagogik. Man kan spørge: hvorfor ikke “dansk som andetsprog” i 

stedet for “sprogstøtte”, og hvad er forskellen på at have: – et væsentligt behov for …, – et 

uvæsentligt behov for ..., – et ikke væsentligt behov for … i forhold til ikke at kunne få sin 

skolegang på en distriktsskole, og hvorfor “pædagogisk påkrævet”, når der ingen andre 

steder i folkeskoleloven argumenteres for pædagogik. Formuleringerne kan karakteriseres 
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som newspeak, konstrueret til lejligheden af ministerielle embedsmænd, der skal imple-

mentere politikernes intentioner i selve folkeskoleloven. 

Da hjemlen til at fordele tosprogede elever ud på andre skoler end deres distrikts-

skoler blev givet ved lov i 2005, skete det i en venstreledet regering. Siden da er Socialde-

mokratiet to gange kommet til magten (2011–2015 og 2019–) uden at ændre lovens § 5, stk. 

7. Elever har ufrivilligt haft hele deres skolegang på en anden skole end deres distrikts-

skole, fx i Aarhus Kommune. Om eleverne bliver bedre til dansk? Nej, de vantrives og bliver 

ikke bedre til dansk, end hvis de havde gået på deres distriktsskole (Trygfondens Børne-

forskningscenter og det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) 2020). 

Alligevel fastholdes lovgrundlaget for denne praksis, som så kan fortsætte mod bedre vi-

dende. 

 

Politisk retorik og lovgivning om sprogprøver som en del af ghettopakken 

En ny tilgang til ’problemet’ med det tosprogede leveredes i 2018 i forbindelse med den 

såkaldte ghettopakke, som uddannelsesordføreren fra Dansk Folkeparti var bannerfører 

for. Alex Ahrendtsen fortalte til fagbladet Folkeskolen, hvordan han havde fået de andre 

partier med på, at det ville være godt at vedtage en lovparagraf, som beordrede, at alle 

tosprogede børn, der boede i ghettoområder, skulle til sprogprøver op til tre gange på et 

skoleår, og de skulle gå skoleåret om, hvis de ikke bestod. Det var ifølge Ahrendtsen ikke 

nemt at overbevise de andre partier, jævnfør: 

 

Længe så det godt nok ud til, at sprogprøverne i børnehaveklasserne kom til at stå 

alene i [ghettopakken], men Dansk Folkepartis skoleordfører Alex Ahrendtsen op-

lyser nu, at det var ham, der under forhandlingerne fik overbevist de øvrige parti-

er om, at også de obligatoriske prøver for skoleeleverne skulle med i den såkaldte 

ghettopakke (Møller 2019). 

 

Som det fremgår, gik de andre partier, herunder Socialdemokratiet, med på sprogprøverne 

som en del af ghettopakken, og således blev ghettopakken en del af folkeskoleloven. 

 

§ 5, stk. 7 

For elever i 1.–9. klasse, som modtager undervisning i dansk som andetsprog, på skoler og 

afdelinger af skoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et boligområde, der har været 

på listen over udsatte boligområder, jf. § 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., mindst 

en gang inden for de seneste 3 år, kan børne- og undervisningsministeren fastsætte regler 

om obligatoriske sprogprøver, som forudsætning for at eleven kan ophøre med at modta-

ge undervisning i dansk som andetsprog. Består eleven ikke prøven, skal eleven undervises 

på det pågældende klassetrin i 2 år. Børne- og undervisningsministeren kan fravige stk. 1-3, 

§§ 7 og 7 a, § 13, stk. 3, § 14, og § 14 b, stk. 2, 1. pkt., i forbindelse med fastsættelse af regler 

om undervisning i dansk som andetsprog og modersmålsundervisning. 

Udsnit af lovparagraffen om sprogprøver som en del af ghettopakken (LBK nr. 1396) 

 

Da Kaare Dybvad blev boligminister i 2019 kunne man i dagbladet Berlingske læse en arti-

kel, hvor der stod: 

 

Ordet ghetto har altid haft en negativ klang. Den tidligere regering brugte det, 

men den nye regerings socialdemokratiske boligminister, Kaare Dybvad, vil ikke 

anvende det (Blüdnikow 2019). 
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Dybvad gav udtryk for at ordet/begrebet ghetto var frastødende, men det er værd at be-

mærke, at han overtog ghettopakken fra den tidligere regering uden at ændre noget som 

helst i de diskriminerende bestemmelser, som ghettopakken indeholdt. Ghettopakken er 

indskrevet i selve folkeskoleloven, men fra 2019 med den ændring, at begrebet ghetto er 

blevet erstattet med “udsatte boligområder”. Således fik ghettopakken en ny indpakning, 

nemlig udsatte boligområder-pakken, men indholdet er bibeholdt af den socialdemokrati-

ske regering. 

 

Partiprogrammer: Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti 

 

I det følgende vil jeg undersøge den politiske retorik, om at tosprogede elever ifølge folke-

skoleloven skal tvinges til at aflægge deres modersmål, og at de i begrænset omfang skal 

have adgang til undervisning i dansk som andetsprog. Dette vil jeg gøre ved at se på, hvad 

der står i de politiske partiprogrammer, som de nævnte venstre- og socialdemokratiske 

politikere bekender sig til. Eftersom Venstre og Socialdemokratiet bekender sig til forskelli-

ge ideologier, forventer jeg, at der vil være modsætninger i forholdet mellem frihed og lig-

hed. Jeg inddrager også Dansk Folkepartis program for at vise enigheden med netop dette 

parti, når det kommer til etniske minoriteter i samfundet. For hvilke grupper gælder fri-

hed/lighed og demokratifortællingen? 

 

Venstre 
2
 er et liberalt parti ifølge principprogrammet. Partiets principprogram bærer slag-

ordene: “Fremtid i frihed og fællesskab”, der er vedtaget på landsmødet i 2006. Det indle-

des med overskriften: “Det liberale menneskesyn” (med kapitalbogstaver), og den efterføl-

gende tekst er: “Mennesket trives bedst i frihed under ansvar. Frihed betyder fravær af 

tvang”. Det betones, at: “Det enkelte menneske har også pligt til ansvar for sit eget liv”. Et 

andet vægtigt begreb er frisind: “Frisind er en vigtig del af det liberale tankesæt. Frisind 

betyder, at man anerkender det andet menneskes ret til frit at tænke, tro og tale og til frit 

at vælge sin livsform”. Under overskriften: “Retten til at leve sit eget liv” står der om statens 

opgave: 

 

Statens opgave er at håndhæve de individuelle frihedsrettigheder, så ingen bliver 

undertrykt af andre. Liberale lægger afgørende vægt på den personlige frihed, 

privatlivets ukrænkelighed, den private ejendomsret, ytringsfriheden, trosfrihe-

den, foreningsfriheden, forsamlingsfriheden og erhvervsfriheden, som det frem-

går af Grundloven. Frihedsrettighederne skal gælde lige for alle uanset køn – eller 

politisk, religiøs, etnisk og seksuel baggrund. 

 

Begrebet kultur bruges i ental, dog et sted i flertal, jævnfør teksten under overskriften: 

“Mødet med andre kulturer”. Her står der: “I det åbne og frie møde med fremmede kulturer 

bør vi være bevidste om, at vor verden udgår fra Danmark og det danske”. Et andet sted 

under overskriften “Boliger til alle” står der, at ghettodannelse skal bekæmpes: “Ghetto-

dannelse skal bekæmpes ved at undgå en stærk koncentration af danskere og udlændinge 

med sociale problemer i bestemte kvarterer”. Om menneskerettigheder står der blandt 

andet: “De grundlæggende menneskerettigheder skal stå over staters ret til at skalte og 

valte med deres befolkninger”. Når der i partiprogrammet i forbindelse med ghettodannel-

se tales om “danskere og udlændinge med sociale problemer i bestemte kvarterer”, kan 

dette ses som intertekstualitet med § 5, stk. 6 og 7 i folkeskoleloven, hvad angår “udlæn-

dinge”. “Danskere” kan stadig vælge skolegang på distriktsskolen, og sprogprøver gælder 

ikke dem, ligesom undervisningen i dansk ikke skal udbydes ”i fornødent omfang”. For “ud-
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lændinge” er spørgsmålet, om “de grundlæggende menneskerettigheder” gælder denne 

gruppe, jævnfør: “de grundlæggende menneskerettigheder skal stå over staters ret til at 

skalte og valte med deres befolkninger”. – Principprogrammet er på 46 sider, og ovenstå-

ende er et udpluk fra programmet. 

 

Socialdemokratiets principprogram 

3 
stammer fra 2017 og har titlen Fælles om Danmark 

Under den første overskrift, “Hjerteblod”, står der: 

 

Socialdemokratiets første principprogram blev vedtaget i 1876. Meget er sket si-

den. Men vores grundværdier ligner sig selv. Vores idégrundlag er den demokrati-

ske socialisme. Troen på demokratiet og ønsket om social retfærdighed har altid 

drevet os fremad. 

 

I principprogrammet finder man, at begreberne frihed og lighed sidestilles. Under over-

skriften: “Frihed og lighed” finder vi følgende om lige og ulige muligheder: 

 

Alle skal have lige muligheder for at forme deres eget liv uanset køn, etnicitet, re-

ligion, seksuel orientering, handikap, social baggrund eller økonomisk formåen. 

Det betyder, at vi som samfund har et ansvar for at bekæmpe de barrierer og 

uligheder, som fratager nogle mennesker friheden til at forfølge deres drømme. 

 

Under overskriften “Ulighed i Danmark” finder vi følgende: 

 

Hvis ligheden undergraves, er den danske samfundsmodel truet. For Socialdemo-

kratiet er det en hovedprioritet at fremme ligheden i Danmark. Uligheden be-

kæmpes bedst, og ligheden fremmes mest effektivt, når vi erkender, at en bred-

spektret indsats er nødvendig. 

 

Ulighed, der bør bekæmpes, behandles mange steder, fx i tekstafsnit vedrørende – socialt 

udsatte familier, – sundhed, – alderdom, – uddannelsessystemet. – kulturlivet, – boligmar-

kedet, – og befolkningens demografiske sammensætning. Derfor er følgende et hovedprin-

cip (markeret med fed og kapitalbogstaver): 

 

For Socialdemokratiet er det en hovedprioritet at fremme ligheden i Danmark. 

Selv om vi er et af de mest lige samfund i verden, er der stadig meget at kæmpe 

for. 

 

Under overskriften: “Udlændinge og integration” balanceres der mellem den vellykkede 

integration og den mindre vellykkede: 

 

Mange er integrerede i vores fællesskab, taler sproget, arbejder og er i det hele 

taget til gavn for Danmark. Det er godt. Men det gælder desværre ikke alle. Vi skal 

blive bedre til at brede integrationen ud. 

 

At brede integrationen ud betyder her: “til gavn for Danmark” – Danmark, som der refere-

res til 82 gange i programmet. Der henvises til FN’s 17 Verdensmål, som Socialdemokratiet 

“støtter helhjertet”, og om Menneskerettighederne erklæres der: “Vi forpligter os på at 

overholde FN’s menneskerettigheder og mener, at de bør gælde for alle mennesker på 

jorden”. 
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 Principprogrammet er på 30 sider (to spalter), og ovenstående er et udpluk fra pro-

grammet. I 2018 udsendte Socialdemokratiet et nyt udspil: Retfærdig og realistisk. En ud-

lændingepolitik der samler Danmark, hvor partiet erkender, at “fronterne trækkes hårdt 

op”, jævnfør: 

 

I mange år har udlændingepolitikken delt os danskere. Der findes næppe et andet 

område, hvor fronterne trækkes så hårdt op. […] I Socialdemokratiet tror vi ikke 

på, at vi danskere er så uenige, når det kommer til stykket (Jønsson 2018, 99). 

 

Om troen på denne enighed er der? Svaret må blafre i vinden. 

 

Der er, som anført af Tønnesen (1992), forskel på liberalisterne og socialisterne i partiernes 

principprogrammer. Det liberale parti Venstre, der bekender sig til frihed, og partiet Social-

demokratiet, der bekender sig til demokratisk socialisme, der hylder lighed. Hverken frihed 

eller lighed karakteriserer det sprog- og menneskesyn, som signaliseres i disse to partiers 

principprogrammer, når det kommer til etniske minoriteter. Her signalerer begge partiers 

principprogrammer ufrihed/ulighed. Det, der kunne være uddannelsespolitik, forbliver 

udlændingepolitik. Spørgsmålet kan lyde: Hvorfra kommer den distance til dem, der ikke 

tilhører majoritetsbefolkningen? Fra Dansk Folkeparti? 

 

Dansk Folkeparti 
4
 bekæmper “multietnisk forvandling af landet”. Vi så hvordan partiets 

uddannelsesordfører, Alex Ahrendtsen, rejste kampen ved at arbejde for at få indført 

sprogprøver i ghettområderne. Partiet er et borgerligt højreparti, jævnfør: ”Dansk Folkepar-

tis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget 

land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki”, og i et selvstændigt afsnit om “Ind-

vandring” står der blandt andet: 

 

Danmark er ikke et indvandrerland og har aldrig været det. Vi vil derfor ikke ac-

ceptere en multi-etnisk forvandling af landet. Danmark er danskernes land, og 

borgerne skal have mulighed for at leve i et trygt retssamfund, der udvikler sig i 

overensstemmelse med dansk kultur. 

 

Der står intet om menneskerettigheder. 

 

Når det kommer til indvandring og etniske minoriteter, synes principperne i partierne Ven-

stre og Socialdemokratiet at minde om principperne fra Dansk Folkeparti. Alle tre partiers 

principper er ulighedsskabende og frihedsberøvende og derfor udemokratiske. I alle tre 

partiers principprogrammer ses intertekstualitet mellem den politiske retorik og lovgivnin-

gen, som den kommer til udtryk i folkeskolelovens § 5, stk. 6 og 7. Fairclough (2008, 44) ser 

tekster historisk: “De omformer fortiden – eksisterende konventioner og tidligere tekster - 

til nutid”, dvs. at produktion, fortolkning og distribution af bestemte tekster, om fx tospro-

gede børn, unge og voksne i uddannelserne, konstitueres af andre tekster, i denne analyse 

af politisk retorik. Dette for at vise forbundethed mellem teksten i lovgivningen på mikroni-

veau med den diskursive praksisdimension på makroniveau. 

Der synes at være dominerende politisk enighed om at uddannelsespolitik som soci-

al praksis bør konstitueres som udlændingepolitik i Danmark, hvor integrationspolitik helst 

konciperes som assimilationspolitik. Dette gælder i forhold til tosprogede børn, unge og 

voksne i det danske samfund. Det kunne være anderledes. Derfor skal det næste afsnit 

handle om svensk uddannelsespolitik, der tager afsæt i faglige begrundelser for uddannel-
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sespolitiske valg, hvor begrebsliggørelsen er vidt forskellig fra den, som vi finder i dansk 

lovgivning, fx – at sprog forbindes med identitet, – at eleverne skal blive flersprogede, – at 

færdigheder på modersmål gavner svensktilegnelsen. – at minoritetsmodersmål forbindes 

med internationalisering, etc. Dette i modsætning til de pseudoforklaringer man finder i § 

5, stk. 6 og 7 som begrundelser for forskelsbehandlende national-konservativ uddannel-

sespolitik – eller rettere: udlændingepolitik.  

 

Flersprogethed som en legitim svensk sprogbæredygtig uddannelsespolitik 

 

Den politiske retorik og lovgivning der fremmer etsprogethed i samfundet, kunne være 

anderledes. På en konsensuskonference i Norge i midten af 1990’erne (Hyltenstam, Brox, 

Engen & Hvenekilde 1996) blev der lanceret tre modeller for sproglig integration, med og 

uden tosprogethed som mål for undervisningen. De tre modeller er: Sproglig integrations-

model med tosprogethed som mål for undervisningen, Sproglig assimilationsmodel uden 

tosprogethed som mål, Skoletabermodellen De tre modeller er udførligt beskrevet i Gimbel 

(2000) i et inspirationshæfte udarbejdet for Københavns Kommune. Holmen (2019, 51) 

argumenterer for, at det stadig er relevant og aktuelt at diskutere modellerne, ca. 25 år 

efter at de blev præsenteret. 

 Svensk lovgivning viser helt andre uddannelsespolitiske valg end dem, man har set i 

Danmark igennem årtier. Når svenske førskolebørn kommer i skole, har de alt andet lige 

været i førskoleordninger, hvor de både har fået støtte på modersmålet og svensk som 

andetsprog, jævnfør: “Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveck-

la både det svenska språket och sitt modersmål.” (Lpfö 18). I lov om dagtilbud i Danmark 

finder man intet om hverken dansk som andetsprog eller modersmålsstøtte til førskole-

børn. Forældre kan få ”standsning af børneydelsen” (§12, stk. 2), hvis ikke de lader deres 

børn sprogvurdere og tager imod sprogstimulering (LBK nr.1326). 

Ved skolestart har svenske tosprogede elever muligheder for at vælge faget mo-

dersmål og tillige at få støtte på modersmålet i fagundervisningen. Om målet med under-

visningen siges der: “Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kultu-

rella identitet och bli flerspråkiga.” (Kursplan - modersmål). De har også muligheder for at 

vælge faget svensk som andetsprog i stedet for faget svensk. Målet med undervisningen 

indledes således: “Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att elever-

na utvecklar kunskaper i och om svenska språket.” (Kursplan – svenska som andraspråk). 

Vægten på både modersmålet og svensk som andetsprog begrundes med, at tosprogede 

elever i Sverige skal have muligheder for at udvikle tosproget kompetence. De gældende 

love for dansk som andetsprog og modersmålsundervisning i folkeskolen er beskrevet 

ovenfor (se nærmere i Kristjánsdóttir 2020c). 

I gymnasieskolen har svenske tosprogede elever også muligheder for at udvikle de-

res flersprogede kompetence. Man finder formuleringer som: 

 

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och 

andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelse-

fullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärl-

den. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter. 

(Ämne – modersmål (Gymnasieskolan)). 

 

Dansk som andetsprog udbydes på hf-enkeltfag og i avu-uddannelserne, men ellers ikke i 

ungdomsuddannelserne (BEK 2020). Undervisning i minoritetsmodersmål udbydes ingen 

steder i ungdomsuddannelserne. Jeg kan i denne forbindelse minde om, hvad der skete 
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med rapporten Magt og (m)ulighed, som Styrelsen for International Rekruttering og Inte-

gration (SIRI) havde bestilt hos RUC-forskere. Da forskerne tilkendegav, at “redskaber – 

hentet fra Koran- og arabiskundervisning” kunne tjene minoritetsunge, blev samarbejdet 

med SIRI prompte stoppet (Galal & Liebmann 2020). 

 Salö, Ganuza, Hedman & Karrebæk (2018) har afdækket væsentlige forskelle på den 

statslige uddannelsespolitik for undervisning i minoritetsmodersmålsfagene i Sverige og 

Danmark. I Kristjánsdóttir (2020c) gengiver jeg deres pointer således: 

 

[Salö m.fl. 2018, 592] pointerer, at der i Sverige føres en fagligt funderet diskussi-

on som udgangspunkt for uddannelsespolitik, dette i modsætning til Danmark, 

hvor den danske retorik i Danmark i høj grad er karakteriseret ved at være politisk 

og politiseret. 

 

Diskursen om svensk uddannelsespolitik argumenterer ud fra forskningsbaseret faglighed, 

mens dansk uddannelsespolitik trækker på en integrationsdiskurs, forstået som assimilati-

on, jævnfør: 

 

[…] while policies on linguistic minorities in Sweden are grounded in theories on 

language and education, the equivalent policy area has been served up as integra-

tion politics in Denmark (Salö m.fl.2018, 603). 

 

I deres optik har eksperter ikke den samme autoritative stemme i Danmark som i Sverige 

(ibid.,599). Forskellen mellem Danmarks og Sveriges uddannelsespolitik handler ikke alene 

om minoritetsmodersmål, men også om andetsprogsundervisningen fra forskolens ord-

ninger til og med ungdomsuddannelserne. 

 I den foregående sektiont viste jeg, hvordan etniske minoriteter blev skrevet ud af 

idealerne i Venstres og Socialdemokratiets principprogrammer. Frihed/lighed blev til ufri-

hed/ulighed. Det samme er sket i forholdet mellem folkeskolens formålsparagraf og § 5, 

stk. 6 og 7 i folkeskoleloven. Der er markante forskelle på folkeskolens formålsparagraf § 1, 

stk. 1-3 på den ene side og § 5, stk. 6 og 7 i folkeskoleloven på den anden side. Som ud-

gangspunkt er folkeskolens formålsparagraf møntet på alle elever i skolen. Man bemærker 

i formålsparagraffen: – samarbejde med forældrene, – lysten til lære, – alsidig udvikling; 

tilliden til egne evner, – frihed og folkestyre – og at “skolen skal være præget af åndsfrihed, 

ligeværd og demokrati”. Disse værdier kommer ikke til udtryk i den lovparagraf, der er spe-

cielt møntet på tosprogede elever, § 5, stk. 6 og 7. Den ideologiske afstand til § 5, stk. 6 og 7 

er til at føle på, når det kommer til sprogbæredygtighed som en demokratisk værdi. 

 En af de tre førnævnte modeller, skoletabermodellen – som forskerne i midten af 

1990’erne advarede mod (Hyltenstam m.fl. 1996) – er karakteriseret ved hverken at inklu-

dere minoritetsmodersmål som sprogundervisning eller som fagundervisning og ej heller 

andetsproget (dansk) i undervisningen af sproglige minoriteter. I fagbladet Folkeskolen 

kunne man den 7. 10. 2020 læse en omtale af et forskningsprojekt, der viste, at de syriske 

flygtningebørn, der kom til Sverige omkring 2015, klarede sig bedre end de syriske flygtnin-

gebørn, der kom til Danmark (Jakobsen 2020). Et bud på forklaring var strukturelle forskelle 

i uddannelserne i de to lande. 

 

Konklusion: Sprogbæredygtighedens veje og vildveje til lovgivning 

 

Det var en milepæl, da dansk som andetsprog, Fælles Mål nr. 19, og minoritetsmodersmål, 

Fælles Mål nr. 34, i midten af 1990’erne fik status som fag i skolen med egne faghæfter, der 
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gjaldt for undervisningen fra 1. til 9. klasse. Men disse to faghæfter markerede en hierar-

kisk skelnen mellem på den ene side selve lovgivningen (moderdokumentet), der var orien-

teret mod etsprogethed, og på den anden side faghæfterne, der var orienteret mod fler-

sprogethed. Denne skelnen blev hurtigt udjævnet af ministerielle embedsmænd, der rette-

de ind efter politikernes retorik. 

Blækket var ikke tørt i det faghæfte for minoritetsmodersmålsundervisning, der blev 

udstedt i 2001, før undervisning i minoritetsmodersmålsundervisning i begyndelsen af 

2002 blev nedlagt som økonomisk kommunal forpligtelse for langt den største gruppe to-

sprogede elever. Denne mulighed benyttede langt de fleste kommuner efter lovens vedta-

gelse. 

Allerede da faghæftet for dansk som andetsprog blev udstedt, proklamerede den 

øverst juridisk ansvarlige i Undervisningsministeriet, at hovedvægten skulle ligge på dansk. 

Indtil midten af 2010’erne gjaldt faghæftet for dansk som andetsprog i princippet under-

visning fra 1. til 9. klasse. I 2015 blev der udstedt to faghæfter for dansk som andetsprog, 

der begge harmonerede med lovens ordlyd om undervisning ”i fornødent omfang”, og væk 

var forpligtelsen om undervisning fra 1. til 9. klasse, tillige blev kulturdimensionen slettet i 

faghæftet. Der er opnået en harmoni mellem politisk retorik på den ene side og lovgivnin-

gen på den anden side, vel at bemærke lovgivning, der sætter sine spor i vilkår for pæda-

gogisk praksis, sådan som det fremstår af faghæfterne efter revisionerne. 

 Jeg har i denne artikel sat mig for at undersøge vilkår for en sprogbæredygtig uddan-

nelsespolitik og kan konkludere, at den befinder sig i en politisk spændetrøje. Politikere fra 

såvel rød som blå blok italesætter uddannelsespolitik i nationalismens tegn, så den frem-

står som udlændingepolitik. På begge sider konstrueres ufrihed og ulighed, der kan karak-

teriseres som et udemokratisk nationalt-konservativt forehavende, hvor målet er en ag-

gressiv assimilation med krav om ensidig tilpasning – at “brede integrationen ud”, som det 

hedder i den socialdemokratiske retorik – en stram udlændingepolitik, der er i modstrid 

med de politiske partiers grundlæggende idealer, der burde gælde for alle borgere. De 

liberale partier argumenter for tvang: tvang til at tale dansk, tvang til at komme i dagtilbud, 

tvang i forhold til forældre, tvang i forhold til frit skolevalg, tvang til at komme på arbejds-

markedet, tvang i forhold til økonomi osv., og det socialdemokratiske parti argumenterer 

tillige for tilsvarende konstruktioner af forskelsbehandlende og ulighedsskabende barrierer 

i skolesystemet. Både liberalisterne og socialisterne retter civilisationskritik i forhold til 

dem, der ikke taler sproget, underforstået dansk sprog (og danske værdier). Det er de civili-

serede europæeres, her danskernes, ansvar at vise den uciviliserede befolkning (udlændin-

gene) vejen til det civiliserede liv, som indebærer udryddelse af lokale “primitive” sprog 

(Perez in proces). Civilisationskritikken fungerer gennem tiltagende racialisering og andet-

gørelse af etniske minoriteter. Skutnabb-Kangas (2000, 61) pointerer, at sprog kan blive 

gjort til dræbersprog (killer language) (Kristjánsdóttir 2011). Men det er ikke sprogene i sig 

selv, der er de udøvende aktører. Det er bevidste sprog- og uddannelses-/udlændinge-

politiske handlinger, der gør sprog til dræbersprog i relationen til andre sprog. Dræber-

sprogethed står i modsætning til begrebet sprogbæredygtighed, der kan signalere, at sprog 

har deres egen ret til at være levende sprog, der kan udvikles fra en generation til en an-

den. 

 Horst (2017) påpeger om de to værdifortællinger – demokratifortællingen og den 

kollektive identitetsfortælling – at når demokratifortællingen dominerer den kollektive 

identitetsfortælling, skabes der et læringsrum til at inkludere den faktiske etniske komplek-

sitet, hvor ligestilling og ligebehandlingstiltag udvikles gennem faglighed i forskellige sociale 

felter. Dette er tilfældet i den svenske uddannelsespolitik i modsætning til den danske, 

hvor der føres en aggressiv assimilatorisk udlændingepolitik, der stiller krav om en ensidig 
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tilpasning til majoritetsdanske normer og værdier og ikke mindst dansk sprog. En demo-

kratifortælling, der inkluderer den etniske kompleksitet i den kollektive identitetsfortælling, 

er baseret på menneskeretlig lighed og lige muligheder – at overholde menneskerettighe-

der er en demokratisk forpligtelse (Horst 2017; Tønnesen 1992). Sproglig mangfoldighed 

tilgodeser inklusion og kan derved skabe inkluderende og bæredygtige sprogmiljøer i ud-

dannelserne. 

Jeg har påvist, hvordan Tønnesens binære poler frihed/lighed overskrides eller mister 

betydning. I mødet med etnisk kompleksitet indordner såvel liberale som socialister sig et 

nationalistisk paradigme og svigter derved egne grundlæggende positioner i forhold til 

universelle værdier. Etsproget og monokulturel demokratiforståelse skaber daniserings-

strategier, civiliseringsstrategier om man vil, over for skolens tosprogede elever, der ud-

mønter sig i diskriminerende skoletabermodeller. 

 

Perspektiver: Det danske sprogs status i rigsfællesskabet i 2031 

 

Sprogbæredygtig uddannelsespolitik befinder sig i en politisk spændetrøje. Hvis udviklin-

gen fortsætter som hidtil, vil kun fantasien kunne sætte grænser for, hvilke stramninger og 

begrænsninger for sproglig mangfoldighed, der lurer i fremtiden. 

Som Jørgensen formulerede det i 1985, resulterer et ensidigt fokus på “dansk sprog 

og danske betingelser” i, at eleverne i skolen bliver “andenrangsbørn” (1985, 119f.). Det er, 

hvad der er sket i de ca. 35 år, siden Jørgensen skrev om valget mellem flersprogethed og 

etsprogethed. Hans bange anelser fra 1985 har længe været en realitet. 

Den nutidige danske politiske kontekst leverer ikke et håb om forandring, medmin-

dre en politiker, et politisk parti, en politisk blok tager demokratiske principper alvorligt og 

sætter sig for at skabe handlesammenhænge mellem folkeskolelovens formålsparagraf (§ 1 

stk. 1-3) og den paragraf i folkeskoleloven, der er møntet på tosprogede elever (§ 5, stk. 6-

7). Dette kunne ske med inspiration i svensk uddannelsespolitik. FN’s forskellige dokumen-

ter om menneskerettighederne og bæredygtig udvikling kunne tillige være en inspiration. 

 

 

Noter 

 
1
I folkeskoleloven italesættes sproglige minoritetselever som tosprogede elever, hvorfor jeg 

også anvender denne betegnelse ved siden af sproglige minoritetselever eller bredere som 

etniske minoriteter. 

2.
https://www.venstre.dk/_Resources/Persistent/2/0/a/e/20ae5a4934215ebc17db9d0af1c06

ca6e445d1d7/Principprogram%202016.pdf  
3
https://www.socialdemokratiet.dk/media/6554/socialdemokratiets-principprogram-faelles-

om-danmark.pdf  

4 
https://danskfolkeparti.dk/politik/principprogram/ 
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ETNOLINGVISTISK CORNERING 

 

 

Janus Spindler Møller 

 

Indledning 

 

Dette bidrag har to overordnede formål: for det første at indføre, definere og diskutere 

begrebet etnolingvistisk cornering, og for det andet gennem en analyse af data fra projekt 

Hverdagssprogning at demonstrere, hvorfor dette begreb er relevant i forhold til at forstå 

sprogideologiske positioner i Danmark nu og i fremtiden. Den overordnede teoretiske 

ramme for denne artikel er sprogideologi – altså menneskers forståelser og rationaliserin-

ger af sprog og sprogbrug (Silverstein 1979: 193). En sprogideologi, der har været særdeles 

indflydelsesrig gennem de sidste århundreder i særligt den vestlige verden, er den såkaldte 

etnolingvistiske antagelse (Blommaert et al. 2012), som bygger på forestillingen om en tæt 

knyttet sammenhæng mellem et sprog og et folk. For eksempel er det for mange mennes-

ker i Danmark en selvfølge, at det at være dansker og det at tale dansk hænger uløseligt 

sammen.  

 I denne artikel undersøger jeg, hvordan den etnolingvistiske antagelse bliver bragt i 

spil, udfordret og kritiseret i hverdagssammenhænge. Mit udgangspunkt er situationer i 

interaktion, hvor mennesker eksplicit tilskriver en identitet til andre på baggrund af denne 

antagelse. Dette kan fx være af typen: ”prøv at sige X på dit sprog” eller ”er det egentlig ikke 

besværligt at være tosproget?”. I det første eksempel antages det, at en person har adgang 

til et andet sprog end opfordreren. Det andet eksempel opererer med en opdeling af 

mennesker i etsprogede og tosprogede fra et et-sproget perspektiv, hvor det at være ”tos-

proget” på forhånd værdisættes negativt. Begge udsagn kan naturligvis tolkes som en 

anerkendelse af sproglige forskelle og sproglige resurser og udfordringer. Især udsagnet 

”hvad hedder X på dit sprog” kan fungere som brobygger lokalt i forhold til at anvende for-

skelligheder til at skabe nye fællesskaber. Men begge eksempler indeholder også et ele-

ment af grænsedragning og en tilskrivning af anderledeshed, idet de peger på, at de tiltalte 

tilhører en anden sproglig gruppe end den, der spørger. Jeg vil særligt fokusere på situa-

tioner, hvor reaktioner på denne type identitetstilskrivninger peger på, at de bliver opfattet 

som problematiske. Jeg vil i mangel af et bedre dansk udtryk kalde dette interaktionelle 

fænomen for etnolingvistisk cornering.  

 Etnolingvistisk cornering som analytisk linse sigter efter at undersøge, hvordan den 

etnolingvistiske antagelse kommer til udtryk i konkrete samtaler, og hvilke reaktioner dette 

kan afstedkomme både i samtalen og efterfølgende. Den etnolingvistiske antagelses 

indflydelse på fx arbejdet i danske folkeskoler er allerede velbeskrevet (se fx Karrebæk & 

Møller 2019; Kristjánsdóttir 2018). For eksempel beskriver Line Møller Daugaard i forb-

indelse med sit etnografiske arbejde på en folkeskole, hvordan antagelsen giver sig udslag i 

”en nærmest naturaliseret eller forprogrammeret del af modersmålsundervisning som 

pædagogisk arrangement” (Daugaard 2016: 75). I det lys kan begrebet etnolingvistisk cor-

nering beskrive specifikke steder i interaktion, hvor sprogideologier, der kobler mennesker 

og sprog på baggrund af etnisk baserede inddelinger, konkret kommer til udtryk. 

 De centrale data er hentet fra gruppesamtaler fra projekt Hverdagssprogning (Karre-

bæk et al. 2015), hvor deltagerne har det tilfælles, at deres familier er migreret til Danmark. 

I gruppesamtalerne er de blevet bedt om at tale om aspekter af sprog i deres hverdagsliv, 

og i den forbindelse diskuterer eller parodierer de blandt andet tilskrivning af sproglige 

identiteter. En rød tråd i disse sekvenser er, at deltagerne afmonterer etnolingvistiske iden-
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titetstilskrivninger med hensyn til deres logiske grundlag og med hensyn til værdisætning-

en af sprogligt baserede identiteter som fx ”tosproget”. Jeg argumenterer for, at deltagerne 

præsenterer en nuanceret forståelse af deres positioner i forbindelse med forestillinger 

om et dansk (sprog)samfund, og en oplevelse af at blive fastlåst i nogle positioner af 

sproglige identitetstilskrivninger foretaget af andre – altså reaktioner på etnolingvistisk 

cornering. Men først vil jeg præsentere begrebet og dets teoretiske fundament og empir-

iske anvendelsesmuligheder. 

 På denne baggrund kan jeg opstille to forskningsspørgsmål som guider henholdsvis 

artiklens første og anden del: 

1. Hvad er etnolingvistisk cornering, og hvorfor er det nødvendigt med indførelsen af dette 

begreb? 

2. Hvordan er identitetstilskrivninger på baggrund af den etnolingvistiske antagelse med til 

at forme sprogideologier hos unge med minoritetssproglig baggrund? 

 

Den etnolingvistiske antagelse og etnolingvistisk cornering 

 

Blommaert et al. beskriver den etnolingvistiske antagelse som: 

 

the assumption that aligns language use and ethnic or cultural group identity in a 

linear and one-on-one relationship and in which the modern subject is defined as 

monolingual and monocultural (2012, 2–3). 

 

Ud over selve en-til-en-sammenknytningen af sprogbrug og gruppeidentitet peger defini-

tionen også på, at antagelsen medfører en forestilling om, at det ”naturlige” og ”normale” 

for mennesker er at være etsprogede og monokulturelle. Forestillingen om sammenkny-

tningen mellem en gruppe og et sprog er blevet udfordret i århundreder. Blommaert et al. 

(2012: 3) gør opmærksom på, hvordan Sapir allerede i 1921 beskrev, hvordan samme sprog 

blev anvendt af forskellige kulturer, og forskellige sprog blev talt inden for samme kultur. 

Desuden er det fra et sociolingvistisk perspektiv problematisk overhovedet at tale om ek-

sistensen af afgrænsede sprog som andet end ideologisk baserede forestillinger (Heller 

2007; Makoni & Pennycook 2007). Ydermere har talrige sociolingvistiske studier vist at 

etsprogede praksisser hverken er det naturlige, det almindelige, det effektive eller det fore-

trukne for sprogbrugere med adgang til flere sprog (fx Rampton 2006; Pennycook & Otsuji 

2015; Blackledge et al. 2016; Jørgensen et al. 2011). Men alligevel er den etnolingvistiske 

antagelse udbredt og naturaliseret i det danske samfund i en grad, som for eksempel gør, 

at dansk vanemæssigt bliver behandlet som det sprog, der tæller i det danske skolesystem 

på bekostning af sproglig diversitet (Salö et al. 2018; Kristjánsdóttir 2018). 

 Udbredelsen af denne antagelse hænger bl.a. sammen med den stærke nationalro-

mantiske strømning i Vesteuropa fra slutningen af 1700-tallet, hvor nationsbygningen blev 

koblet tæt sammen med forestillingen om et fælles sprog og en fælles kultur (se fx Edwards 

2009). Denne udvikling bliver ofte koblet med den tyske filosof Johann Gottfried Herder, 

som blandt andet retorisk spørger, om en nation har noget smukkere end sproget fra sine 

fædre (Herder 1772, citeret i Edwards 2009: 205). Her anvender Herder ”fædre” metaforisk 

til at knytte forestillingen om et historisk forankret folk sammen med forestillingen om et 

sprogligt fællesskab overleveret gennem en i princippet uendelig række af generationer. På 

denne måde blev den etnolingvistiske antagelse anvendt som et i øvrigt effektivt redskab i 

dannelsen af de vesteuropæiske nationer i forhold til at skabe forestillede fællesskaber 

(Anderson 1991). Her er det vigtigt at huske på, at en væsentlig baggrund for denne na-

tionalistiske strømning er, at den delvist er en reaktion på og en bevægelse væk fra 
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enevælde, aristokrati og religiøse overherredømmer. Men det ændrer ikke på at den 

etnolingvistiske antagelse i samspil med nationsbygning har haft en så væsentlig gen-

nemslagskraft, at den for mange i dag opfattes som en naturgiven relation mellem et sprog 

og et folk med den konsekvens, at det er en udbredt opfattelse blandt mennesker i den 

vestlige verden, at alle har ét modersmål, og at dette modersmål indekserer én etnicitet 

(som ofte tænkes synonymt med én nationalitet). I lyset af denne antagelse giver 

spørgsmål som ”er det ikke svært at være tosproget?” og ”hvad hedder X på dit sprog” 

naturligvis god mening.  

 Ikke desto mindre kan mødet med denne antagelse opleves (og behandles) som 

problematisk af dem, der bliver udsat for den. Den kan opleves som en positionering uden 

for et fællesskab og som utilstrækkelig eller lodret forkert i forhold til den måde, de selv 

identificerer sig sprogligt og kulturelt. Desuden kan de identitetstilskrivninger, der 

medfølger, være uønskede i lyset af den situation, de bliver fremsat i forbindelse med. 

Termen etnolingvistisk cornering dækker situationer, hvor dette konkret forekommer i 

interaktion. For at en udveksling i interaktion kan kategoriseres som etnolingvistisk corner-

ing skal to kriterier skal være opfyldt: For det første skal der være en opfordring, et 

spørgsmål, en konstatering (eller lignende sproghandling) baseret på en etnolingvistisk 

antagelse rettet mod en eller flere personer. For det andet skal der være en observerbar 

reaktion som peger på at den eller de personer sproghandlingen er rettet imod, behandler 

antagelsen bag sproghandlingen som problematisk. Som vi skal se, kan disse reaktioner 

være alt fra kropslige tegn på fysisk ubehag til mere eller mindre direkte afvisninger. Det er 

værd at notere her, at en reaktion både kan forekomme i situationen og i efterfølgende 

samtaler. Vi skal se eksempler på begge dele. Som allerede nævnt kan sproghandlinger 

baseret på etnolingvistiske antagelser naturligvis passere fuldstændig uanfægtet både i 

situationen og senere, og i så fald er det ikke rimeligt at betegne dette som etnolingvistisk 

cornering. Valget af termen ”cornering” skal netop understrege, at nogen føler sig trængt 

op i en krog af en etnolingvistisk antagelse. På den anden side er der masser af situationer, 

hvor mennesker får trængt hinanden op i kroge pga. ikke-delte forudantagelser (jf. fx teori-

en om præsupponering, Harder 1980). Selv om termen sproglig cornering muligvis kunne 

være et nyttigt terminologisk supplement til denne bredere type af studier, er det ikke 

ærindet her. 

 

Etnolingvistisk cornering sammenlignet med crossing 

 

For at spore os mere ind på hvad etnolingvistisk cornering som interaktionelt fænomen 

kan beskrive på samtaleniveau er det nyttigt at sammenligne det med begrebet crossing 

(Rampton 1995). Crossing betegner det fænomen, at deltagere i en samtale anvender 

sprog, der ”tilhører” andre samtalepartnere. Rampton beskriver for eksempel, hvordan 

unge i London med afro-caribisk baggrund kan anvende træk fra punjabi i samtaler med 

jævnaldrende med pakistansk baggrund og tolker dette som en sproglig bevægelse på 

tværs af sociale eller etniske grænser (Rampton 1995: 280). Denne dynamiske tilgang til 

sprog, grænser og tilhørsforhold har potentialet til at opbløde essentialistiske forestillinger 

(eller etnolingvistiske antagelser) og til at skabe nye fællesskaber. Naturligvis har 

deltagerne i samtalerne mulighed for at afvise samtaledeltagere, der bevæger sig ind på 

deres sproglige territorium (jf. den metaforiske brug af crossing), men det ændrer ikke på, 

at handlingen i sig selv åbner et forhandlingsrum i forhold til ejerskab af sproglige resurser 

på baggrund af forståelser af etnicitet.  

 Etnolingvistisk cornering beskriver på den anden side det fænomen, at en person A 

tilskriver person B en identitet, som person A tager for givet at eksisterer, og at person B 
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besidder på baggrund af de sproglige resurser person B har til rådighed. Snarere end en 

dynamisk forhandling af grænser mellem sprogbrugere og etniciteter er her altså tale om 

en identitetstilskrivning, der forudsætter en sammenhæng mellem sproglige resurser og 

etnisk identitet. Der bliver ikke i dette tilfælde åbnet et forhandlingsrum, da det tages for 

givet at adgangen til X sproglige resurser også medfører identiteten X og omvendt. På 

denne måde kan person A i situationen udnytte strategisk, at person B ved at anvende 

visse sproglige træk også indtræder i en bestemt identitet. Men som termen cornering im-

plicerer, er det ikke altid, at person B ønsker eller er tryg ved at gøre dette.  

 Begge termer har det tilfælles, at de anvender rumlige metaforer til at beskrive 

sproglige fænomener (cornering er i denne forbindelse inspireret af crossing). Crossing 

beskriver metaforisk, hvordan sprogbrugere kan krydse en grænse mellem hinandens 

”sproglige territorier”. Cornering beskriver ligeledes metaforisk, hvordan en person kan 

placere en anden i et sprogligt hjørne, som personen i den pågældende kontekst ikke find-

er meningsfuldt eller af andre grunde ikke ønsker at være i. Lad os se på nogen eksempler. 

 

Eksempler på etnolingvistisk cornering i interaktion 

 

De følgende eksempler kommer fra etnografisk baserede sociolingvistiske studier. Jeg vil 

gerne understrege, at min intention her ikke er at udfordre de individuelle studiers re-

sultater, men blot at fremhæve en teoretisk pointe ved at sammenligne dem og desuden 

understrege, at etnolingvistisk cornering naturligvis ikke kun gør sig gældende i en dansk 

kontekst. Kriteriet for denne udvælgelse har været at eksemplerne indeholder en 

opfordring baseret på en etnolingvistisk antagelse og en reaktion, der indikerer at 

opfordringen bliver opfattet som problematisk.  

 Det første eksempel kommer fra et studie udført i græsk-cypriotiske skoler på Cy-

pern af Charalambous et al. (2016). Studiet undersøger, hvilken rolle tyrkisk spiller i un-

dervisningssammenhænge i lyset af konflikten mellem den græsk-cypriotiske del og 

Tyrkiet. Blandt de deltagende elever er en gruppe med tyrkisk-bulgarsk baggrund, som alle 

taler tyrkisk. Dog er det meget sjældent, at denne gruppe anvender tyrkisk i skolesammen-

hænge. Som en del af studiet blev de deltagende lærere bedt om at forberede såkaldte 

”peace education lessons”. En af de deltagende lærere valgte at anvende en novelle, som 

indeholder både tyrkisk og græsk. Efter at have fastslået sammen med eleverne, at en af 

personerne i fortællingen taler tyrkisk, finder følgende udveksling sted, hvor lærerens 

første bidrag er henvendt til den tyrkisk-talende del af klassens elever: 

 

Eksempel 1. Uddrag af transskription i original tekst (Charalambous et al. 2016: 342)  

Teacher:  nice, what would you tell her in Turkish if you met her, 

  who’s going to tell us, in Turkish 

Yorgos: miss I’m ashamed 

 

Eksemplet illustrerer, hvordan det for eleven Yorgos er forbundet med skam at anvende 

tyrkisk. På den anden side ønsker læreren at udnytte elevernes sproglige resurser til at 

bygge bro mellem den interetniske konflikts parter ved netop at udnytte adgangen til et 

sprog i klasserummet, der bliver associeret med den modsatte side i konflikten. Den fulde 

transkription (Charalambous et al. 2016: 342), som uddraget her er taget fra, viser, hvordan 

læreren efter mange gentagne opfordringer til sidst faktisk lykkes med at få Yorgos til at 

sige nogle enkelte korte sætninger på tyrkisk.  

 I forhold til begrebet etnolinguistic cornering som interaktionelt fænomen er det her 

tydeligt, hvordan en konkret opfordring til at anvende et bestemt sprog problematiseres af 



 

119 

 

en af dem, opfordringen er møntet på. Forfatterne forklarer elevernes reaktioner med at ”a 

fear that ‘speaking Turkish’ could be taken as ‘being Turkish’”(s. 327) – altså en bekymring 

for at blive tilskrevet en identitet ud fra en etnolingvistisk antagelse. 

 Det næste eksempel udspiller sig i Belgien i en samtale mellem en asylansøger, en 

repræsentant fra asylansøgersystemet, en advokat og en tolk (Maryns 2012). En del af sam-

talens formål er, at den officielle repræsentant bl.a. skal vurdere troværdigheden af asyl-

ansøgerens beretning. Analysen af samtalen indgår i et studie af, hvordan flersprogethed 

håndteres i retslige sammenhænge. I studiet indgår et længere uddrag fra samtalen, som 

bl.a. viser at asylansøgeren, der kommer fra Vestafrika, anvender en kombination af 

sproglige træk fra njala, krio og engelsk. Både den officielle repræsentant, advokaten og 

tolken beder i løbet af samtaleuddraget asylansøgeren om at holde sig til et enkelt sprog, 

som eksemplificeret her: 

 

Eksempel 2. Uddrag af transskription i original tekst (Maryns 2012: 301) 

Official: I would prefer you to speak in your mother language Krio ok. 

 

Her ser vi altså igen en opfordring til at tale et enkelt sprog – i dette tilfælde asylansøgerens 

”modersmål”. Asylansøgeren reagerer ved at forsøge at nuancere, hvad krio bruges til i 

forhold til hverdagen i Vestafrika. Pointen er her, at sprogideologien ét sprog – ét folk sim-

pelt hen ikke dækker denne hverdagssprogbrug, hvor sproglige træk associeret med for-

skellige sprog indgår i familiers hverdag, uden at dette opfattes som problematisk eller 

unormalt. Myndighedsrepræsentanterne anerkender dog ikke dette, hvilket kan ses af 

deres fortsatte opfordringer til etsproget opførsel i den originale transskription. Dermed er 

eksemplet en god illustration af den udbredte opfattelse i vesten, som følger direkte af den 

etnolingvistiske antagelse og går ud på, at alle mennesket har ét modersmål som 

modsvarer én kulturel identitet. Som Maryns gør opmærksom på, betyder denne måde at 

begrænse asylansøgeren sprogligt, at personen faktisk får forringet sine sproglige 

muligheder for at fortælle sin historie, så den virker troværdig på tilhørerne, og dermed 

muligvis også får forringet sine muligheder for asyl (Maryns 2012: 304). 

 I dette eksempel er etnolingvistisk cornering altså baseret på selve forestillingen om, 

at alle har et ”modersmål”, som man kan bede dem tale. Dette ”modersmål” bliver behand-

let som en stærk indikator på, hvor de kommer fra, og dermed også til at vurdere trovær-

digheden af dette i deres fortælling. Jeg har sat anførselstegn om modersmål for at mark-

ere, at dette begreb i sig selv er en udløber af den Herderske filosofi om kobling mellem 

sprog, folk og nation og derfor ikke nødvendigvis giver mening for folk med andre kul-

turelle baggrunde.  

 Det tredje eksempel kommer fra Mexico, hvor Muehlman (2008) undersøger brugen 

af cupacá-sprog (et oprindeligt sprog i Mexico) blandt unge med cupacá-baggrund. Mueh-

lman finder, at det først og fremmest er cucapá-sprogets bandeord, de unge har overtaget, 

men at disse til gengæld bliver anvendt til en række sociale formål af inkluderende såvel 

som ekskluderende karakter. En vigtig kontekst for undersøgelsen er, at statslige institu-

tioner i Mexico historisk har opfordret landets oprindelige folk til at lære spansk og ikke har 

prioriteret at støtte op om initiativer til at vedligeholde oprindelige sprog. Men for nylig har 

en politisk strømning i Mexico, som indbefatter anerkendelse af multikultur og fejring af 

forskellighed, ført til, at sprog hos oprindelige folk har fået en ny status. Ud over denne nye 

anerkendelse er sproglige kompetencer i oprindelige sprog også i visse tilfælde en 

betingelse for at få del i de penge, der følger med den nye politiske strømning. I det 

følgende eksempel kommer en repræsentant for en NGO (repræsentanten bliver kaldt 

Santiago) ud til Cucapá-området for at diskutere projekt-ansættelser med en gruppe af 
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områdets unge. En betingelse for at blive ansat på projektet er man kan tale cucapá (selv 

om repræsentanten ikke taler dette). Besøget er beskrevet på følgende måde i Muehlmans 

studie:  

 

Eksempel 3. Citeret fra Muehlman (2008: 41) 

Santiago asked the group to describe their language competence. “Do you speak  

Cucapá?” he asked, addressing the whole group. Osvaldo continued in his role of 

leader and answered this question without hesitation. “We know the basics,” he 

said, “you know, ‘hello, how are you,’ ” which he directly translated into “go screw 

yourself” in Cucapá. After several other giddy exchanges of swearwords among 

members of the group, Santiago seemed to have heard enough. “OK, I don’t know 

what you’re talking about,” he said, and, seeming to be satisfied precisely by his 

lack of comprehension, he moved on to make the final arrangements to begin the 

project.  

 

I dette eksempel udmønter den etnolingvistiske antagelse sig i, at nogen udefra har op-

stillet sproglige kriterier for, hvornår man er ”rigtig” cupacá og lader disse kriterier afgøre 

adgangen til de eftertragtede jobs. Deltageren Osvaldo reagerer på Santiagos spørgsmål 

ved at sige, at de kender ”the basics” fx i forhold til hilsener og høflighedsfraser. Derefter 

giver de unge i fællesskab en demonstration af cupacá bestående af en hel masse 

bandeord. Muehlman argumenter for, at deltagerne på denne måde opnår at svare, sådan 

at Santiago er tilfreds og samtidig demonstrerer en latterliggørelse af systemets krav over 

for hinanden (Muehlman 2008: 43). Grunden til at dette kan lade sig gøre, er naturligvis 

den lettere absurde situation, at den, der skal bedømme deres sproglige kompetencer, ikke 

selv besidder dem, og det derfor i høj grad er hans manglende forståelse af, hvad der fore-

går, der stiller ham tilfreds. 

 I forhold til begrebet etnolingvistisk cornering trækker den mexicanske stat på en 

etnolingvistisk antagelse i forhold til at skabe deres fortælling om multikulturalitet (for at 

være et folk må man have et sprog og omvendt). Igen passer denne fortælling dårligt med 

deltagerne, som på den anden side hævder, at deres fællesskab i højere grad er baseret på 

en fælles historie i forhold til uretfærdigheder begået mod cupacá-folket i forbindelse med 

kolonialiseringen (Muehlman 2008: 34). Som en af deltagerne formulerer det: ”Yeah, well, 

that’s the great contradiction. Now the government wants us to act like Indians”( Mueh-

lman 2008: 35).  

 Det sidste eksempel kommer fra et projekt, der kombinerer sproglig etnografi og 

aktionsforskning i samarbejde med en skole i Helsinki (Lehtonen & Møller u.udg.). Skolens 

elever har en række forskellige sproglige baggrunde, og projektets formål er at skabe bev-

idsthed om sproglig diversitet og på baggrund af dette synliggøre forskellige elevgruppers 

sproglige kompetencer. For god ordens skyld skal det nævnes, at projektets resultater ty-

der på, at de langt hen ad vejen lykkes med denne målsætning, selvom det følgende 

uddrag kunne tyde på noget andet. Eksemplet er fra en klasseundervisning, hvor eleverne 

sidder i en rundkreds og deltager i en lærerstyret diskussion, som handler om følelser 

omkring sprog. I klassen er der flere arabisk-talende elever – bl.a. Faroqh, der taler 

flydende finsk, og Nasir, der har færre kompetencer i finsk, da han er ankommet fra Irak 

fire måneder tidligere. I eksemplet beder læreren Faroqh om at stille et spørgsmål på ar-

abisk til Nasir: 
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Eksempel 4a. Uddrag fra den engelske oversættelse af transskription af videooptagelse, 

dobbeltparenteser angiver kommentarer om ikke-hørbare forhold (Lehtonen & Møller 

u.udg.) 

1 teacher Faroqh would you ask Nasir how he feels if he has learnt some Finnish words 

or does he understand some Finnish would you ask please. 

2 Faroqh ((sits hunched up, rocks back and forth, stares at the floor)) 

 

Turparret er endnu et eksempel på etnolingvistisk cornering, idet læreren opfordrer 

Faroqh til at stille et spørgsmål på arabisk foran klassen, og Faroqh ”svarer” med stilhed, 

samtidig med at hans kropslige bevægelser indikerer ubehag ved situationen. Faroqhs 

reaktion er usædvanlig for ham, da han normalt er meget aktiv i undervisningen og ofte 

tager ordet. Gennem de næste ture fortsætter læreren med at opfordre Faroqh til at stille 

spørgsmålet, og Faroqh fortsætter med at signalere ubehag. Så sker følgende: 

 

Eksempel 4b. (, markerer lettere faldende intonation; < markerer en afbrydelse i taleflow; (.) 

markerer mikropause) 

12 Sami: ehm he knows Finnish pretty well. 

13 teacher: yes but, let’s, I th< that< I think that it would be nice if Faroqh would ask let’s 

see how Nasir will answer. 

14 Faroqh ((stands up, walks across the circle in front of Nasir)) 

15 teacher yes. (.) ask. 

16 Faroqh ((bends down to whisper the question to Nasir)) 

17 teacher ((touches Faroqh’s shoulder, preventing him from bending)) yes no< 

18 teacher Faroqh speak out loud in Arabic it’s nice that we hear 

 

Faroqh forsøger at løse situationen ved at rejse sig, gå over til Nasir og hviske spørgsmålet 

til ham (linje 14 og 16). Dermed demonstrerer han også, at en del af hans ubehag skyldes, 

at han skal tale arabisk foran alle tilstedeværende. Hans løsning bliver dog afvist af læreren 

(linje 17 og 18), der insisterer på, at det er godt, at alle kan høre det. I linje 12 gør en anden 

elev (Sami) opmærksom på, at Nasir faktisk kan ret meget finsk – dermed underforstået at 

læreren bare kan stille spørgsmålet direkte til Nasir. Læreren anerkender dette, men insist-

erer stadig på, at Faroqh stiller sit spørgsmål. Lehtonen & Møller angiver som en mulig 

forklaring, at læreren ønsker at fremvise klassens sproglige diversitet for de tilstede-

værende forskere.  

 Der kan være flere forklaringer på at dette ikke lykkes. For det første bliver det mere 

og mere klart, som interaktionen i eksemplet udvikler sig, at lærerens opfordring til at an-

vende arabisk mere handler om at fejre sproglig forskellighed end om at løse et praktisk 

forståelsesproblem. For det andet angiver andre data i projektet at ”arabisk” for de del-

tagende elever dækker over mange måder at tale på, som bl.a. indgår i hierarkiske sys-

temer, hvor nogle varieteter bliver set ned på af nogle sprogbrugere. Læreren tager ikke 

højde for dette, men behandler arabisk som ét sprog i overensstemmelse med den etno-

lingvistiske antagelse, at arabisk udgør ét stort sprogligt fællesskab, som hun kan trække 

på i undervisningssituationen. 

 Opsummerende i forhold til begrebet etnolingvistisk cornering viser eksemplet, at 

kropslige reaktioner på opfordringer til at anvende bestemte sprog også kan pege på disse 

som problematiske, og at oplevelsen af ubehag kan være relateret til, hvem tilhørerne i 

situationen er. Desuden viser eksemplet, hvordan lærerens forsøg på at fejre sproglig for-

skellighed på mikroplan kræver, at udvalgte elever indtræder i en rolle som del af et ar-
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abisktalende fællesskab – et fællesskab, der for det første højst sandsynligt er noget mere 

nuanceret for de arabisk-talende elever end for læreren, og for det andet ikke nødvendigvis 

er specielt attraktivt for eleverne at træde ind i, da det kommer til at handle mere om at 

underholde med eksotisk sprog end om at bidrage fagligt. 

 I de fire ovenstående eksempler har vi set forskellige måder, hvorpå en etno-

lingvistisk antagelse blev omsat til opfordringer til at tale på bestemte måder i interaktion. 

Vi har set et forsøg på at anvende flersprogethed symbolsk som brobygger i en interetnisk 

konflikt, en anvendelse af ideen om at alle mennesker har ét modersmål i et forsøg på at 

bekræfte en asylansøgers fortælling, en statslig konstruktion af multikultur i Mexico, der 

definerer oprindelige folk som talere af tilhørende oprindelige sprog, og en fejring af 

sproglig forskellighed fra lærerens side i en skoleklasse i Finland, der er afhængig af at 

visse udpegede skoleelever går med til at indtræde i rollen som ”forskellig” fra de andre. Vi 

har også set fire forskellige reaktioner i form af – en eksplicit forklaring om, at det er skam-

fuldt at følge opfordringen (tyrkisktalende i Cypern), – et forsøg på at nuancere antagelsen 

(asylansøger i Belgien), – at følge opfordringen på overfladen, men anvende en række 

bandeord, som modtageren ikke forstår (cucapá i Mexico) – og stilhed efterfulgt af et for-

søg på at ændre deltagerstrukturen ved at hviske frem for at tale i plenum (arabisk-talende 

i Finland). Alle disse reaktioner har naturligvis tilfælles, at de problematiser opfordringen 

og dens grundlag.  

 Ud over at underbygge ideen om etnolingvistisk cornering empirisk har eksemplerne 

også til formål at illustrere, hvorfor begrebet er nødvendigt. For det første kan begrebet 

som linse rette opmærksomheden imod situationer, hvor identitetstilskrivninger på bag-

grund af etnolingvistiske antagelser medfører mere eller mindre eksplicit ubehag eller har 

direkte konsekvenser for de involverede (som i både Mexico og Belgien i forhold til job og 

opholdstilladelse). For det andet kan begrebet være en øjenåbner i forhold til den store 

indflydelse, nationalistisk baserede ideologier stadig har på trods af globaliseringstenden-

ser og menneskelig mobilitet. I dette lys er det naturligvis ikke tilfældigt, at ovenstående 

eksempler alle indeholder elementer af institutionel magt. Dem, der opfordrer andre til at 

anvende bestemte sprog på baggrund bestemte sprogideologier, er hhv. to lærere, en le-

der af en bi-national NGO og en repræsentant for de belgiske myndigheders asylsystem. 

Men selv om begrebet etnolingvistisk cornering kan være et godt redskab til at undersøge, 

hvordan institutionelt forankrede sprogideologier kommer konkret til udtryk i interaktion, 

vil det være uhensigtsmæssigt at begrænse begrebet til kun at indeholde denne type. 

Derved afskærer vi os nemlig fra at undersøge, hvordan etnolingvistisk cornering også kan 

finde sted blandt klassekammerater og vennegrupper, hvilket vi skal se eksempler på i ar-

tiklens sidste del. 

 

Længdevirkninger af etnolingvistisk cornering: 

eksempler fra projekt Hverdagssprogning 

 

De foregående eksempler fra den sociolingvistiske verdenslitteratur har haft fokus på 

etnolingvistisk cornering som konkret interaktionelt fænomen. De følgende uddrag er 

eksempler på, hvordan københavnske skoleelever diskuterer eller parodierer oplevelser af 

etnolingvistisk cornering i indbyrdes samtaler. Eksemplerne viser, hvordan disse oplevelser 

er med til at forme deltagernes sprogideologiske refleksioner og bliver sat i relation til an-

dre omverdensforståelser. Med andre ord illustrerer de kommende eksempler, at etno-

lingvistisk cornering potentielt har konsekvenser, der rækker langt ud over den enkelte 

samtale. Det er i høj grad denne del af analysen, der kan bidrage til dette binds over-
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ordnede sigte i forhold at komme med et fremadrettet bud på sociolingvistiske og sprog-

ideologiske udviklinger i Danmark. 

 Eksemplerne kommer fra projekt Hverdagssprogning (se fx Karrebæk et al. 2015 og 

Madsen et al. 2016 for oversigter). Projektets hovedfokus er at undersøge registergørelse 

(Agha 2007), altså tilblivelse, udfoldelse og betydning af måder at tale på, i deltagernes 

hverdag. Den del af projektet, jeg anvender, har fulgt eleverne i to parallelle klasser, fra de 

startede i 0. klasse i 2009, til de færdiggjorde 9. klasse i 2020. Vi har gennem årene indsam-

let en række forskellige datatyper som for eksempel feltnoter baseret på observation, 

lydoptagelser, skriftlige data inkl. deltagernes ageren på sociale medier, interview, gruppe-

samtaler, osv. En gennemgående årlig datatype var optagelser af arrangerede gruppe-

samtaler mellem grupper af elever, hvor projektmedarbejdere gav dem et tema at tale om 

og/eller en mindre opgave, de skulle løse, men i øvrigt ikke var til stede i rummet under 

samtalen. I en række af disse samtaler havde temaet en metasproglig karakter, hvor vi bad 

deltagerne beskrive og tale om aspekter af deres sproglige hverdag. Jeg forklarer indholdet 

mere detaljeret før hvert enkelt eksempel, men overordnet gælder det, at vi altid forsøgte 

at stille meget åbne spørgsmål, og de opgaver, deltagerne blev sat til, var relativt simple. 

Baggrunden for dette var, at vi ønskede at skabe et refleksionsrum for deltagerne (Heller et 

al. 2018), hvor der var plads til at bringe de aspekter af sprog i hverdagen, som de fandt 

interessante, på banen. Fælles for de to følgende eksempler er, at de er fra gruppesamta-

ler, der skal handle om sprog (dog med to forskellige temaer), og i begge eksempler 

bevæger deltagerne sig ud over den stillede opgave.  

 

Han tror at være tosproget er svært 

I det første eksempel fra projekt Hverdagssprogning deltager pigerne Aida, Lina, Gül og 

Aisha. De går i 7. klasse, er klassekammerater og går ofte også sammen i frikvarterer og i 

fritiden. Deres navne her er anonymiserede. Alle pigernes familier er migreret til Danmark. 

Forud for samtalen har vi lagt seks stykker pap på bordet med spørgsmål af typen: ”hvor-

dan taler I med venner/i skolen/derhjemme” og ”hvilke måder at tale på kender I”. Vi har 

instrueret deltagerne i at vende et spørgsmål af gangen og diskutere det og har så forladt 

rummet. På optagelsen taler deltagerne både om spørgsmålene og en hel masse andet. 

Efter at deltagerne er blevet færdige med at diskutere de forberedte spørgsmål, stiller Aida 

spontant et spørgsmål til de andre, som hun beskriver som ”Poul-agtigt” – Poul er 

deltagernes dansklærer:  

 

Eksempel 5. Uddrag fra gruppesamtale, projekt Hverdagssprogning (transskriptionsnøgle 

sidst i artiklen).  

1 Aida:  det her lyder måske sådan lidt Poul-agtigt hvordan er det at være tosproget (.) 

øh (.) egentlig som person hvordan synes I det er at være tosproget 

2 Aisha:  altså jeg [synes det er meget godt][>]  

3 Lina: [jeg synes det][<] er nemt 

4 Gül:  [jeg synes også det er fint][>] 

5 Aisha:  [jamen det er også fordi man][<] er på i København så der rigtig mange der er 

tosprogede ikke også så derfor så føler man sig in for eksempel her på Amager 

der er rigtig mange der er tosprogede men for eksempel hvis det var i Jylland 

så tror jeg at man ville være rigtig ked af det man ville føle sig udenfor (.) men 

her på Amager så synes jeg at det er rigtig godt [fordi][>] 

6 Gül:  [især en som Poul][<] 

7 Aisha:  ja 
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8 Gül:  spørger hele tiden lærerne spørger hele tiden og eleverne så gør de sikkert det 

også (0.5) hvordan er det at være tosproget ah men tosproget det er sådan her 

åhr! Poul han skal altid hvad er det nu det hedder have et eller andet med tos-

progede og altså vi  

9 Lina:  han tror tosproget at være tosproget det er svært det er det sgu [ikke][>]  

10 Aisha:  [nej][<] 

11 Gül:  han skal altid gøre det som om det er en dårlig ting når han siger det 

 

Eksemplet indleder med et spørgsmål baseret på en etnolingvistisk antagelse, men på en 

anden måde, end vi har set tidligere. Aida peger nemlig eksplicit på, at hendes spørgsmål 

er inspireret af noget, deres dansklærer (her kaldet Poul) ifølge hende kunne finde på at 

spørge om. Spørgsmålet går på, hvad de andre synes om at være ”tosprogede”. Alle tre 

øvrige deltagere svarer først, at det er godt, nemt eller fint at være tosproget, og 

efterfølgende diskuterer de både, hvad der kan ligge bag Pouls underliggende antagelse 

om, at tosprogethed er en udfordring, det rimelige i antagelsen, og hvordan de personligt 

opfatter at blive udsat for den. 

 I tur 5-8 kommer Aisha og Gül med et bud på en sprogideologi, der kan rumme og 

dermed rationalisere den ideologi, de forbinder Poul med. Alle deltagerne ved, at Poul 

kommer fra Jylland, og Aisha sammenligner København med Jylland med den pointe, at det 

er mere normalt at være tosproget i København, og derfor føler man sig ikke ”udenfor” og 

”ked af det” på samme måde, som man ville gøre det i Jylland. Aisha udlægger altså Pouls 

fokus på tosprogethed som en konsekvens af hans jyske baggrund og ræsonnerer sig frem 

til, at når han har det fokus, er det nok alle i Jylland der har det. Gül udbygger denne 

forklaring (tur 6 og 8) ved at antage, at når en lærer i Jylland stiller spørgsmål om tospro-

gethed, så gør eleverne det nok også, og eksemplificerer dette ved at parodiere 

spørgsmålet ”hvordan er det at være tosproget” og parodiere sit svar efterfulgt af ”åhr”, 

som jeg tolker som et udtryk for irritation. Her ser vi altså både en anerkendelse af læreres 

potentielt indflydelsesrige rolle på elever og et udtryk for irritation i forhold til konkrete 

spørgsmål om at være tosproget fra mennesker, der anser dette som unormalt. Inter-

essant nok fører pigernes reaktion på Pouls etnolingvistiske antagelse til en ny 

etnolingvistisk antagelse: nemlig at Pouls manglende forståelse for, hvad det vil sige at 

være tosproget, hænger sammen med, at han kommer fra Jylland. Dermed opnår pigerne 

både at forklare baggrunden for Pouls antagelse og at afvise den som irrelevant i forhold til 

deres sproglige hverdag.  

 I tur nummer 9 og 11 afrunder Lina og Gül diskussionen om Pouls syn på tospro-

gethed med ordene ”han tror (…) at være tosproget det er svært det er det sgu ikke” og 

”han skal altid gøre det som om det er en dårlig ting”. På baggrund af dette kan vi 

opsummere pigernes oplevelse af etnolingvistisk cornering. Læreren Poul har ifølge 

pigerne en antagelse om, at det er svært at være tosproget. Dette udmønter sig i, at Poul 

italesætter det som besværligt over for dem, hvilket indbefatter spørgsmål om, hvordan de 

oplever at være tosprogede. Pigerne deler ikke Pouls grundantagelse om, at det er svært 

og føler, at de uden grund bliver tilskrevet en identitet som anderledes og mindre resurs-

estærke end de etsprogede, hvilket de gennem diskussionen giver udtryk for, at de finder 

irriterende og frustrerende.  

 Opsummerende viser ovenstående eksempel, hvordan deltagerne oplever 

etnolingvistisk cornering i hverdagen og på denne baggrund konstruerer sprogideologiske 

positioner, der rummer og rationaliserer, men samtidig afmonterer den antagelse, at siden 

etsprogethed er det normale, må det være besværligt at være tosproget. Her er det på sin 

plads at nævne, at brug af termen tosprogethed naturligvis ikke automatisk er 
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ensbetydende med etnolingvistisk cornering. Termen blev søsat af forskere, der netop 

ønskede at betone et resurse-syn frem for et deficit-syn på sproglige kompetencer hos folk 

med migrantbaggrund. Men på trods af de gode intentioner bag termen, kan 

etnolingvistisk cornering alligevel finde sted, når mennesker demonstrerer, at de ser tos-

progethed som en udfordring, fordi de i tråd med definitionen på den etnolingvistiske an-

tagelse (Blommaert et al. 2012) anser etsprogethed som det normale.  

 Desuden viser eksemplet helt overordnet, hvordan oplevelser af etnolingvistisk cor-

nering i samtaler kan føre til diskussioner og udviklinger af sprogideologier i andre samta-

ler. I det næste eksempel skal vi se, hvordan etnolingvistisk cornering også tages med fra 

samtale til samtale i form af parodier og drillerier.  

 

Kan du lære mig noget pakistansk 

I dette eksempel deltager drengene Hassan, Fadil, Daran og Ali (igen anonymiserede navne 

og igen har alle deltageres familier migrantbaggrund). Denne samtale er fra 8. klasse, og 

drengene er klassekammerater og kender ligesom pigegruppen hinanden godt. I forb-

indelse med indholdet i eksemplet er det relevant at nævne, at Alis familie kommer fra 

Pakistan. I forbindelse med opgaven til denne gruppesamtale har vi udstyret deltagerne 

med to kort: et over Danmark og et over deres skoledistrikt. Vi har bedt deltagerne om at 

skrive forskellige måder at tale på og markere på kortene, hvor man taler sådan. Ligesom 

med pigegruppen er der ikke feltarbejdere eller andre til stede i rummet under samtalen. 

Den pågældende drengegruppe udfører opgaven, men virker aldrig voldsomt engageret i 

den. I eksemplet anvender de det sproglige tema som et springbræt til at drille hinanden. 

 

Eksempel 6. Uddrag fra gruppesamtale, projekt Hverdagssprogning 

1  Hassan:  synes I snakker meget øh (.) skolesprog som I snakker med lærerne lige nu 

2  Fadil:   mhm 

3  Daran:   hva  

(0.9) 

4  Ali:   skal vi snakke perkerdansk  

(1.5) 

5  Fadil:   sjovt 

6  Hassan:  siger du jeg er en perker (.) det var ret intimiderende sagt 

7  Daran:   [Ali] [>] 

8  Fadil: [Ali] [<] det er ikke så substrakterende 

9  Ali:  [at I skal snakke perkerdansk] [>] 

10 Daran: [Ali jeg vil gerne] [<] lære noget pakistansk ((overdrevet tryk på -stansk))  

(1.7)  

kan du lære mig noget ((udtalt overdrevent distinkt)) 

  (1.0) 

11 Ali:  desværre (.) jeg kender ikke det sprog 

12 Daran: og hvad skal jeg skrive heroppe  

13 Ali:  jeg er dansk  

14 Hassan: skal vi lave det her i 45 minutter 

15 Ali:  jeg har dansk [statsborgerskab][>] 

16 Fadil: [jeg kunne godt bruge en][<] substrakterende øh pizza lige nu mand 

 

Mit analytiske fokus er fra linje 10 og frem, men jeg har medtaget det foregående, da det 

udgør en vigtig kontekst i forhold til drengenes omgang med etnolingvistiske antagelser. I 

eksemplets første tur beskylder Hassan de andre deltagere for at snakke ”skolesprog” og 
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italesætter altså en norm om, at denne måde at tale på ikke er noget, man praktiserer 

blandt venner. Da Ali spørger om de skal tale ”perkerdansk”, reagerer Hassan ved at 

beskylde Ali for at kalde ham perker og beskrive dette med termen ”intimiderende”, hvilket 

muligvis er en parodi på skolesprog og i hvert fald ikke et ord, som vi i vores feltarbejde har 

oplevet er en del af Hassans rutinemæssige sprogbrug. Hassans reaktion viser, hvordan 

deltagerne kreativt udnytter koblinger mellem sprogbrug og kategoriseringer af mennes-

ker, idet han springer fra ”perkersprog” til ”perker”. Den type organisering af sproglige 

resurser, vi finder med modstillingen af ”skolesprog” og ”perkersprog”, er velkendt og 

velbeskrevet i projekt Hverdagssprogning, og en lignende opdeling er blevet beskrevet med 

termerne ”integreret dansk” og ”gadesprog” (fx Møller & Jørgensen 2013; Madsen 2013).  En 

interessant detalje i uddraget er også Fadils brug af termen ”substrakterende”, som jeg 

tolker som en konstruktion af slang baseret på en parodi af skolefaglige udtryk. Fra tidlig-

ere optagelser ved vi, at Fadil netop er kendt i drengegruppen for denne type kon-

struktioner. Vi ser altså fra eksemplets begyndelse en sproglig leg, der trækker på 

sprogideologiske organiseringer af forskellige måder at tale på knyttet til bestemte person-

typer og situationer, og denne leg kører videre i parodi på, hvad der kan karakteriseres 

som etnolingvistisk cornering.  

 I linje ti opfordrer Daran Ali til at lære ham noget ”pakistansk”. Det er der som 

udgangspunkt ikke et sprog, der hedder. Hovedsprogene i Pakistan er urdu og punjabi, og 

vi ved fra en tidligere optagelse med de samme drenge, at de kender til dette. På den bag-

grund kan ”pakistansk” ses som et produkt af den etnolingvistiske antagelse: Hvis der er 

noget, der hedder Pakistan og pakistaner, så må der også være noget, der hedder paki-

stansk. Således joker Daran muligvis her med spørgsmål til etniske minoriteter, der udstill-

er spørgerens uvidenhed og automatiserede tanker om sprog. Vi kan ikke vide dette med 

sikkerhed, men i lyset af den øvrige leg med sprogideologisk baserede antagelser i 

eksemplet samt Darans overdrevne tryk på ”-stansk” virker det som en rimelig tolkning.   

 Darans opfordring i linje 10 er fremsat med en overdreven distinkt brug af dansk i 

sammenligning med hans generelle sproglige ageren i samtalen. Hans bidrag kan ses som 

stilisering (stylization) – altså brugen af en måde at tale på, som han ikke rutinemæssigt 

anvender i hverdagsinteraktion (Rampton 2009). På den baggrund kan hans bidrag tolkes 

som en parodi på majoritetsdanskere og ”standarddansk”. Alis svar i linje 11, 13 og 15 viser, 

at han også tolker Darans bidrag ind i en ramme af danskhed. Han svarer, at han ikke 

kender sproget og begrunder interessant nok dette med at være ”dansk” og ”dansk stats-

borger”. På denne måde fortsætter Ali den sproglige leg med etnolingvistiske antagelser, 

idet det i hans svar er underforstået, at ”rigtige” danske statsborgere selvfølgelig ikke har 

kendskab til ”pakistansk”. Drengenes udveksling kan på denne baggrund ses som en parodi 

på etnolingvistisk cornering, hvor Daran tilskriver Ali en bestemt identitet med sit 

spørgsmål, og Ali afviser dette ved simpelthen at postulere, at Daran har placeret ham på 

den forkerte side af den sproglige grænsedragning.  

 Hvor deltagerne i det første eksempel fra projekt Hverdagssprogning tog udgang-

spunkt i at efterligne deres dansklærer, retter Daran og Alis parodi sig bredere mod ma-

joritetsdanskere og etnolingvistiske sprogideologier generelt. I drengenes humoristiske 

fremstilling er det at være ”dansker” ikke foreneligt med det at kunne ”pakistansk”. De par-

odierer en persontype, der tror at folks sproglige kundskaber umiddelbart kan udledes af, 

hvilket land de kommer fra, og desuden forventer at disse mennesker gerne træder ind i 

rollen som den udefrakommende og deler ud af deres sproglige kundskaber. Selvom 

deltagerne ikke peger tilbage på en konkret situation, må parodien nødvendigvis være 

fremsat på baggrund af erfaringer. Dermed viser dette eksempel også, hvordan lokale 



 

127 

 

forekomster af etnolingvistisk cornering potentielt har langtrækkende konsekvenser og er 

med til at forme deltagernes sprogideologiske antagelser. 

 

Afrunding: diskussion og perspektiver 

 

Opsamlende viser eksempel 1–4, hvordan etnolingvistisk cornering konkret kommer til 

udtryk i interaktion, mens eksempel 5 og 6 gennem analyser af diskussioner og parodier 

viser, hvordan oplevelser af etnolingvistisk cornering kan blive taget op igen i andre samta-

ler. Samtidig viser eksempel 5 og 6 også, at mødet med den etnolingvistiske sprogideologi 

fører til dannelsen af nye sprogideologier og grænsedragninger. Måske vigtigst demon-

strerer eksemplerne fra projekt Hverdagssprogning en frustration og en irritation over 

etnolingvistisk cornering, og i begge eksemplerne reagerer deltagerne ved at positionere 

sig selv i forhold til Danmark og danskhed. I det første eksempel sker dette på baggrund af 

en sammenligning af København og Jylland og en diskussion af, hvad der er ”normalt” i 

forhold til at være tosproget hvilke steder. Deltagerne konstruerer altså her aktivt sig selv 

og hinanden som de ”normale” i deres lokalområde som en reaktion på det, de opfatter 

som en lærers identitetstilskrivning af dem som ”anderledes” og sprogligt mindre bemidle-

de end de ”etsprogede”. I det andet eksempel afviser Ali Darans opfordring til at lære ham 

noget pakistansk. Som allerede nævnt er det interessante her Alis begrundelse for 

afvisningen. Ali kunne også have sagt, at der ikke er noget, der hedder pakistansk, men han 

vælger i den sproglige leg at argumentere med, at han er dansk og har dansk stats-

borgerskab og viser dermed, at han opfatter Darans spørgsmål som en placering af ham, 

der ligger uden for disse kategorier. Drengene får på denne måde bekræftet hinanden i en 

kritik af denne type spørgsmål og deres tilhørende tilskrivninger af identiteter, der ligger 

uden for et etnolingvistisk fællesskab. På denne måde illustrerer begge eksempler, hvor-

dan oplevelsen af etnolingvistisk cornering for deltagerne kommer til at hænge sammen 

med en oplevelse af at blive placeret uden for det forestillede fællesskab (Anderson 1991) 

af danskere i Danmark, der taler dansk. Oplevelsen af at blive talt ud af et fællesskab har 

naturligvis konsekvenser for menneskers velbefindende i Danmark på den lange bane, og 

dette er hovedårsagen til, at jeg mener, at denne undersøgelse af etnolingvistisk cornering 

er relevant i en udgivelse, der omhandler ”Sprogs status i Rigsfællesskabet 2031” 

 Afslutningsvis vil jeg nuancere begrebet etnolingvistisk cornering i forhold til to per-

spektiver. Det første er, at selv om begrebet specifikt omhandler koblingen mellem etnisk 

baserede forståelser af gruppetilhørsfold og dertilhørende sprog, betyder det naturligvis 

ikke at etnisk cornering baseret på andre kulturelle konstruktioner ikke finder sted. Et godt 

eksempel på dette finder vi i et studie udført i en modtageklasse for nytilkomne migranter i 

en svensk skole (Åhlund & Jonsson 2016). Formålet med sådanne modtageklasser er, at 

eleverne skal lære svensk og i det hele taget lære at begå sig i det svenske skolesystem, 

således at de over tid kan indsluses i de ”regulære” skoleklasser. I studiet beskrives det, 

hvordan eleverne i det store og hele arbejder målrettet for at leve op til dette formål. Dog 

oplever eleverne også indimellem at blive tilskrevet identiteter som ikke-svenske ud fra 

antagelser om etnicitet. Et eksempel på dette finder sted i forbindelse med, at skolen skal 

afholde en ”international dag”. I den forbindelse bliver eleverne i modtageklassen udpeget 

til at stå for maden – formentlig ud fra en antagelse om, at eleverne kan levere 

”spændende etniske madretter”. Da læreren spørger i klassen, hvad hun skal svare, når 

arrangørerne spørger, hvad eleverne vil medbringe til frokosten, tøver eleverne. En af dem 

svarer ironisk ”kødboller”, der som bekendt er en ikonisk svensk ret på linje med frikadeller 

i Danmark. Læreren, som også forholder sig kritisk til klassens rolle i forbindelse med den 

internationale dag, svarer med et suk, at så bliver det nødt til at være ”peruvianske kød-
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boller”. Studiet understreger en central pointe: I forbindelse med deres fejring af forskel-

lighed og multikulturalitet er skolen afhængig af, at nogle af eleverne indtræder i rollen 

som ikke-svenske med adgang til eksotiske, fremmedartede resurser. Denne pointe er 

også relevant for en række af eksemplerne i denne artikel (fx eksempel 3 fra Mexico og 

eksempel 4 fra Helsinki) med den forskel, at i studiet fra Sverige udgøres disse resurser 

ikke af sprog, men af madretter.  

 Det andet perspektiv jeg ønsker at fremhæve er, at det naturligvis ikke er hver gang, 

at nogen opfordrer andre til at frembringe sproglige træk (og for den sags skyld madretter) 

eller tilskriver dem sprogligt baserede identiteter ud fra antagelser om etnisk tilhørs-

forhold, at dette skaber problemer eller ubehag – heller ikke selv om baggrunden for 

opfordringen er, at disse træk opfattes som eksotiske. Lad os igen tage et eksempel. Som 

en del af projektet SoMeFamily (se Stæhr og Madsen, dette bind) har en gruppe forskere 

fulgt grupper af unge i deres hverdag på et københavnsk gymnasium. De unge har adgang 

til en række forskellige sproglige resurser, og i et frikvarter spørger en dreng pigen Hannan, 

om hun vil prøve at skrive hans navn på arabisk på tavlen. Dette udvikler sig til en større 

aktivitet, hvor flere elever kommer op til tavlen, beder om at få skrevet deres navne på 

arabisk og bl.a. komplementerer skriften for dens æstetiske udtryk. Den tilstedeværende 

feltarbejder, der generelt har en god relation til klassen, får også skrevet sit navn. Da den 

lærer, klassen skal have i timen efter, ankommer, spørger han, om han skal skrive deres 

navne på russisk, hvorefter han skriver Hannans navn op russisk, og hun skriver lærerens 

navn på arabisk. Pointen her er, at aktiviteten minder om mange af de eksempler, vi har set 

(fx Eksempel 6 – ”jeg vil gerne lære noget pakistansk”), med den væsentlige forskel, at ingen 

her på noget tidspunkt behandler opfordringerne som problematiske, grænseoverskri-

dende eller ubehagelige. Tværtimod anvender deltagerne deres sproglige forskellighed til 

at anerkende hinanden og bidrage til klassens fællesskabsfølelse gennem den fælles ak-

tivitet. En anden forskel er også, at denne aktivitet er initieret af eleverne i klassen og altså 

ikke af en, der har fået tildelt en institutionel magt. Dog er det væsentligt at bemærke her, 

at læreren tilsyneladende deltager helt problemfrit, da han ankommer. Da den 

tilstedeværende feltarbejder i et efterfølgende interview med Hannan spørger, hvordan 

hun havde det med at blive spurgt om at skrive klassekammeraternes navne, svarer hun: 

”Man bliver selvfølgelig glad – når man er tosproget kan man jo også flere ting”. Dette er 

altså et eksempel på en aktivitet, som involverer antagelser om sproglige kompetencer 

koblet med etnisk baggrund, men som ikke kan karakteriseres som etnolingvistisk corner-

ing.  

 Oplevelsen på gymnasiet som helhed og Hannans svar i særdeleshed leder frem til 

artiklens afsluttende pointe: Begrebet etnolingvistisk cornering inviterer til at reflektere 

over, hvordan og på baggrund af hvilke antagelser man som menneske italesætter kom-

pleksitet i sproglig og identitetsmæssig henseende med et blik for samtalepartnernes reak-

tioner – ikke til at holde op med at italesætte det. 
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Transskriptionsnøgle:  

 

(.)   markerer kort pause mindre end 0.5 sekunder  

(2.9)   markerer pause i sekunder  

(( ))   markerer at der er tale om en forklarende metakommentar  

!  markerer udråb 

[ ]   markerer overlappende tale  

[>] [<]  markerer hvilke sekvenser der overlapper, fx overlapper følgende sekvenser: 

 Hane: [kykeliky][>] 

 Høne: [gokgok][<] 
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HVORNÅR KOMMER ULVEN? 

 

 

Janus Mortensen og Hartmut Haberland 

 

I maj 1991 holdt den danske forening for anvendt sprogvidenskab, ADLA (Association da-

noise de linguistique appliquée) sit årsmøde. Som forberedelse havde den udsendt en de-

batbog, Det danske sprogs status år 2001 – er dansk et truet sprog? Et af bidragene (Haber-

land, Henriksen, Skutnabb-Kangas & Phillipson 1991, ”Tak for mad! Om sprogæderi med 

dansk som livret”) blev endda kommenteret af Jyllands-Posten både i en artikel den 2. maj 

(”Det danske sprog taber terræn”) og den 8. maj på lederplads (”Dansk og så et sprog til”).
1
 

De ”fire udenlandske forskere [fra] Roskilde Universitetscenter” mente – som Jyllands-

Posten påpegede – at ”dansk risikerer at blive ædt op bid for bid … i de kommende år”. 

Begrebet ’sprogæderi’ i titlen var inspireret af Louis-Jean Calvets glottophagie, og det var 

klart hvem der æder, som en af de fire forfattere, Robert Phillipson, præciserede i sin bog 

fra 1992, Linguistic Imperialism.  

Der er to ting vi gerne vil fremhæve ved denne historiske anekdote. For det første er 

det interessant at bemærke fraværet af begrebet ’domænetab’ i artiklen i Jyllands-Posten. 

Dansk risikerer at blive spist, og der tales om at sproget vil ”tabe terræn”, men der er ingen 

der taler om at sproget kan miste domæner. Det skulle dog snart ændre sig, i takt med at 

begreberne ’domæne’ og ’domænetab’ blev etableret som household terms i den offentlige 

debat om det danske sprogs status op igennem 1990’erne og særligt i det første årti af det 

nye århundrede. 

For det andet er det interessant at se på afsenderne. Som det fremgår, kommer for-

udsigelsen om det danske sprogs fremtid fra en gruppe sprogforskere ved et dansk univer-

sitet, som del af en udgivelse der indeholdt mange bidrag med samme tema. Det er der 

sådan set ikke noget mærkeligt i (man forventer vel også at det er biologer der råber vagt i 

gevær når en dyre- eller planteart er i fare for at uddø), men der er ikke desto mindre en 

vigtig pointe her: Debatten om ’domænetab’ (dog ikke altid under dette navn) opstår i de 

sprogvidenskabelige miljøer, i krydsfeltet mellem sprogvidenskab og sprogpolitik, og spre-

der sig herfra med stor styrke til den offentlige debat, i vores anekdote illustreret af Jyl-

lands-Postens dækning af sagen i 1991. 

”Ulven kommer!”, råber drengen i Æsops fabel om hyrdedrengen og ulven. Ikke fordi 

han faktisk har set en ulv, men fordi han keder sig og gerne vil have lidt gang i gaden. Hi-

storien gentager sig, og landsbyens beboere holder til sidst op med at tro på drengen, hvil-

ket får fatale konsekvenser den dag ulven faktisk melder sin ankomst og æder løs af fåre-

ne. Når danske sprogforskere i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne var 

med til at igangsætte en debat der handlede om sprogæderi og domænetab, var det ikke 

fordi man gik og kedede sig og havde lyst til at få lidt gang i gaden. Der var tale om en reel 

bekymring, med afsæt i en velunderbygget opfattelse af at engelsk begyndte at fylde mere i 

det sproglige landskab i Danmark. Ulven var ikke et rent fatamorgana. Derimod kunne det 

nok diskuteres hvor farlig den egentlig var, hvem/hvad den ville være farlig for, og hvornår 

den for alvor ville indfinde sig. I anledning af at det nu er 30 år siden at den nærværende 

udgivelsesserie var med til at råbe ulven kommer, vil vi i dette bidrag prøve at gøre en form 

for status og besvare disse spørgsmål. Vi begynder med en kort oversigt over brugen af 

domænetabsbegrebet i en dansk kontekst. Dernæst ser vi på en af de konkrete cases hvor 

frygten for ’domænetab’ ofte har meldt sig, nemlig brugen af engelsk på de danske univer-

siteter, og særligt brugen af dansk vs. engelsk som videnskabssprog. 
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Domænetab – est. 1989 

 

I dag er ’domænetab’ et veletableret begreb, men det er faktisk et forholdsvis nyt ord i 

dansk. Ifølge Pia Jarvad (2001) kan det dateres til slutningen af 1980’erne, men det er først i 

1990’erne det for alvor bliver almindeligt udbredt, ikke mindst takket være flittig brug i 

dagspressen. Jarvad (2001: 31) tilskriver senere formand for Dansk Sprognævn, Jørn Lund, 

æren for at være den første der introducerer ”domænetabsproblematikken” i to publikati-

oner i 1989 (Lund 1989a, 1989b). I den første af de to publikationer forklarer Lund at det på 

daværende tidspunkt ikke var ”en udbredt opfattelse” i Dansk Sprognævn ”at nationalspro-

get skulle være truet. Det kan miste domæne, men sprogsystemet er intakt” (Lund 1989a: 

96).  

’Domænetab’ er et godt eksempel på hvordan et begreb med rødder i sprogviden-

skaben kan undergå hel eller delvis forvandling når det bliver en del af den offentlige sam-

tale. Domænebegrebet kan i sprogvidenskabelig sammenhæng føres tilbage til Fishman (fx 

1972), som i øvrigt selv hentede inspiration hos Schmidt-Rohr (1933). Som Haberland har 

påpeget (2005, 2019a), er ’domæne’ imidlertid et tvetydigt begreb hos Fishman idet det 

både anvendes i en snæver teknisk betydning, hvor domæner fastlægges på baggrund af 

empiriske undersøgelser af observerede sammenhænge mellem situationelle faktorer og 

sprogvalg, og en mere løs forståelse hvor domæner identificeres a priori, med interesse i 

efterfølgende at undersøge hvilke(t) sprog der anvendes inden for et givent domæne. 

Det er uklart om Lund i sin artikel fra 1989 (1989a) har til hensigt at bruge begrebet 

’domæne’ i den ene eller den anden betydning, ligesom det i det hele taget er uklart om 

han bruger det med henvisning til Fishman, eller om han trækker på en mere dagligdags 

forståelse af begrebet. Sikkert er det imidlertid at ideen om at dansk kunne ’miste domæ-

ner’ til engelsk skulle vise sig at være en metafor med stor gennemslagskraft både i det 

videnskabelige miljø og i den offentlige debat. Som Figur 1 viser, finder begrebet vej i løbet 

 

 
Figur 1: Antal tekster som indeholder ordet ’domænetab’ i Berlingske, Jyllands-Posten og 

Politiken 1995–2021. Kilde: Infomedia. 
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af 1990’erne og 2000’erne i stor stil frem til de store dagblade (se også Duncker 2009). Ofte 

er teksterne kronikker eller debatoplæg skrevet om eller af sprogprofessionelle (Jørn Lund 

går fx ofte igen, særligt i Politiken), men der er også indlæg fra bl.a. almindelige læsere og 

politikere. Men hvad betyder domænetab så? Hvad er det der skrives om? Det er ikke mu-

ligt at levere en udtømmende redegørelse her, men i det følgende beskrives nogle over-

ordnede trends.  

Dansk Sprognævns nyordsordbog Nye ord i dansk definerer ’domænetab’ som ”det 

at et sprog afløses af et andet inden for bestemte områder el. domæner” 

(www.dsn.dk/ordbog/noid/domaenetab/). Under brugseksemplerne samme steds ses imid-

lertid en alternativ definition bragt i Jyllands-Posten 17. marts 1998: ”Domænetab vil sige, at 

dansk viger for engelsk inden for et bestemt område” (Juhl 1998). Det sidste eksempel 

(hentet fra en artikel som indeholder udtalelser fra en række danske sprogforskere i an-

ledning af at Dansk Sprognævn i 1998 arrangerede en konference med overskriften "Den 

engelske indflydelse på dansk – godt eller skidt?") illustrerer på meget fin vis at begrebet 

’domænetab’ i en dansk kontekst næsten udelukkende bruges om det fænomen at engelsk 

’fortrænger’ dansk. Denne ensidige opfattelse er imidlertid problematisk, da den skygger 

for andre sproglige dynamikker som brugen af engelsk i Danmark medfører, fx at engelsk i 

langt højere grad fortrænger andre sprog end dansk. 

Lad os tage et eksempel. Roskilde Universitetscenter, RUC, var det første universitet i 

Danmark der (i nyere tid) oprettede en fremmedsproget uddannelse, nemlig den flerspro-

gede Humanistiske Internationale Basisuddannelse med kurser og projektarbejde på en-

gelsk, fransk og tysk (se omtale i Sonne Jakobsen 1997, 150). Uddannelsen startede som 

tresproget i 1989, to år før artiklen i Jyllands-Posten om sprogæderi, men engelsk åd ret 

hurtigt de to andre sprog, først på kurserne og senere også projektarbejdet. Men det var 

vel at mærke ikke dansk der forsvandt, men de to andre sprog som man havde vænnet sig 

til at kalde for ’hovedsprog’ i Danmark. At engelsk formodentlig er en større trussel for an-

dre sprog i Danmark end dansk, vender vi tilbage til nedenfor i vores diskussion af ”domæ-

netabsproblematikken” som den gør sig gældende inden for videnskabssprog. 

Man kan også spørge hvilke ’domæner’ der omtales når frygten for domænetab skri-

ves frem – eller afvises, som det også ofte er tilfældet i dagbladene. Her er det interessant 

at bemærke at ’domænetab’ af sprogforskere oftest bruges som et korrektiv til opfattelsen 

af at engelsk skulle true det danske sprog som sprogsystem (jf. citatet fra Jørn Lund oven-

for). Dansk er ikke truet som system, men der er (muligvis, alt afhængig af hvem man spør-

ger) en reel risiko for at dansk vil blive afløst som det primære sprog inden for specifikke 

samfundsområder (domæner). I modsætning hertil står mange andre indlæg fra journali-

ster og debattører som ser brugen af engelske ord og vendinger i dansk som den reelle 

trussel for domænetab. Den tvetydighed er interessant, men er ikke noget vi skal opholde 

os ved her, da vi i stedet ønsker at fokusere på hvilke samfundsmæssige domæner der 

typisk nævnes når muligheden for domænetab bringes op. 

En række områder går igen i artiklerne, herunder danske virksomheder, det danske 

uddannelsessystem (ikke mindst universiteterne, også som forskningsinstitutioner), popu-

lærkulturen, bredt forstået, og de nationale medier. I en artikel fra 2007 i Politiken (Thorsen 

2007) bliver Jørn Lund interviewet i forbindelse med at der er nedsat et udvalg under kul-

turministeriet (med Lund som formand). Udvalget skal blandt andet ”undersøge det danske 

sprogs status i grundskolen, på de videregående uddannelser, inden for forskningen, i me-

dierne, kultur- og erhvervslivet” (citeret fra Thorsen 2007), men i artiklen er det særligt 

sprogvalg på universiteterne der fremhæves som problematisk. Jørn Lund udtaler bl.a. at ”i 

forskningen og på de videregående uddannelser er udviklingen i retning mod engelsk gået 

hurtigere, end vi havde regnet med” og et notat fra Dansk Sprognævn citeres for at konklu-

http://www.dsn.dk/ordbog/noid/domaenetab/
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dere ”at den største trussel mod det danske sprogs status fortsat er, at undervisningen på 

universiteterne mere og mere foregår på engelsk – ikke parallelt med danske undervis-

ningstilbud og ikke sjældent som eneste mulighed” (Thorsen 2007). 

 

Om universiteter og domæner 

 

Som vi har set ovenfor, knyttes debatten om domænetab ofte til brugen af engelsk på de 

danske universiteter. Argumentet lyder typisk at den øgede brug af engelsk på universite-

terne fører til at dansk ’taber terræn’ og dermed lider et domænetab. Dette argument byg-

ger imidlertid på en række forsimplinger. Bent Preisler påpegede allerede i begyndelsen af 

2000’erne at videnskab næppe kan betragtes som et ensartet domæne (Preisler 2005 

[2003]), men snarere (højst) kan ses som en række indbyrdes forbundne domæner. Dette 

synspunkt blev senere understøttet empirisk af Madsen (2008) som undersøgte brugen af 

dansk og engelsk blandt 11 naturvidenskabelige forskere i Danmark. (Lignende tanker fin-

des hos Simonsen 2002, 2005 [2003], Hamel 2008, og anvendt på Danmark i Haberland & 

Preisler 2014). På samme måde kan universiteter heller ikke betegnes som sammenhæn-

gende domæner. Der er tale om komplekse organisationer som består af en mængde for-

skellige praksisser, traditioner og aktiviteter, og engelsk spiller ikke den samme rolle i dem 

alle. I det følgende afsnit prøver vi at indkredse i hvilke sammenhænge der kan være tale 

om at engelsk trænger sig på som videnskabssprog. 

 

Dansk og engelsk som videnskabssprog 

 

Hvis man vil diskutere hvad et videnskabssprog er, må man prøve at anskueliggøre hvad 

man forstår ved begrebet videnskab. Slår man op i Encyclopedia Britannica, kan man læse 

følgende under opslagsordet ’science’:  

 

Science, any system of knowledge that is concerned with the physical world and 

its phenomena and that entails unbiased observations and systematic experimen-

tation. In general, a science involves a pursuit of knowledge covering general 

truths or the operations of fundamental laws. 

(https://www.britannica.com/science/science) 

 

Det er tydeligt her at det engelske begreb ‘science’ og det danske ‘videnskab’ ikke er ækvi-

valente. På dansk bruges videnskab både om nomotetiske og idiografiske videnskaber. 

Nomotetiske videnskaber er videnskaber der prøver at generalisere og formulere alment 

gyldige love (fra græsk nómos ’lov’ og th
ē- ’at sætte’). Idiografiske videnskaber (fra ídios ’selv, 

egen’ og graph
- ’at (be)skrive’ går ud fra historisk unikke fænomener. I Encyclopedia Britan-

nicas definition er det de nomotetiske videnskaber der er science, hvilket ikke bare udeluk-

ker filosofi og matematik (som ikke bygger på iagttagelser og eksperimenter) men også 

humaniora. 

 Den vigtige pointe for os her (og grunden til at vi har taget denne definitionen med) 

er at den tydeliggør at begrebet science – og videnskab i bredere forstand – ikke blot be-

tegner et videnssystem, et produkt, men at videnskab også ses som en praksis eller en 

proces der handler om at finde viden – a pursuit of knowledge. Videnskab er ikke bare re-

sultater, det er et dynamisk, socialt fænomen. Når vi taler om videnskabssprog, kan vi der-

for ikke begrænse os til at tale om videnskab som produkt og det sprog som videnskabens 

resultater formidles gennem. Vi må også se på hvilke sprog der indgår i den videnskabelige 

proces. At en videnskabelig artikel publiceres på engelsk, betyder ikke at den videnskabeli-

https://www.britannica.com/science/science
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ge proces som er gået forud, har været engelsksproget through and through. Mange forsk-

ningsmiljøer er kendetegnet ved en udpræget sproglig og kulturel diversitet, og de sprogli-

ge ressourcer som deltagerene kollektivt råder over, hvilket i en dansk kontekst ofte inklu-

derer dansk, bliver brugt på forskelig vis i den videnskabelige proces. 

 Herudover bør man også, særligt når vi taler om videnskabssprog på universitetet, 

medtænke den del af det videnskabelige økosystem som handler om undervisning, dvs. 

stedet hvor den primære overlevering af akkumuleret viden finder sted. Her er der i den 

offentlige debat ofte fokus på undervisningssproget (medium of instruction), men igen er 

der mange nuancer som er værd at have med. Hvilket eller hvilke sprog tilgår undervisere 

og studerende fx kilder og lærebøger på (se Fabricius et al. 2017)? Hvilket eller hvilke sprog 

anvender de studerende når de arbejder sammen i laboratoriet eller mødes i deres læse-

grupper? 

 Administrationsområdet – eller bureaukratiet, om man vil – skal også medregnes når 

vi taler om begrebet videnskabssprog. Universitetets mange forskelige administrative funk-

tioner har ikke altid direkte effekt på de videnskabelige produkter, men de udgør en uom-

gængelig og uundværlig del af de processer som understøtter både forskning og uddan-

nelse. Sprogbrug – og sprogvalg – på dette område, fx i udarbejdelsen af studie- og eksa-

mensordninger, administration af bevillinger osv., afholdelse af institutmøder og ansættel-

sessamtaler osv. osv., er på den måde også en vigtig del af sproglige landskab på universi-

tetet. 

 Endelig skal formidling og interaktion med det omgivende samfund selvfølgelig også 

medregnes når vi taler om begrebet videnskabssprog. Publicering i videnskabelige kanaler 

er en vigtig del af den videnskabelige proces, men det er interaktionen med en bredere 

offentlighed også.  
 Med begrebet ’videnskabssprog’ ønsker vi således at omfatte alle de områder vi har 

skitseret her, dvs.  

 

 Forskning (videnskab som proces) 

 Videnskabelig publikationsvirksomhed (videnskab som produkt) 

 Forskningsbaseret undervisning (didaktisk videnskabsformidling) 

  (om disse tre første punkter sml. Hamel 2008) 

 Administration (infrastruktur) 

 Interaktion med det omgivende samfund (almen videnskabsformidling) 

 

Man kan muligvis mene at dette begreb om videnskabssprog er for bredt, men vi mener 

det er nødvendigt at anskue situationen på denne måde hvis man vil forstå den sproglige 

kompleksitet som kendetegner danske universiteter i dag. Det sproglige landskab på de 

danske universiteter er uden tvivl anderledes her i begyndelsen af 2020’erne end det var 

for bare 20 år siden. Den form for internationalisering af universiteterne som for alvor kom 

på mode i slutningen af 1990’erne, betyder at engelsk i dag spiller en meget større rolle 

(Mortensen 2020). Men betyder internationaliseringen at dansk forsvinder? Her må svaret – 

i hvert fald indtil videre – være et nej. Selvom de danske universiteter i dag er ’internatio-

nale’, betyder det ikke at det lokale sprog er forsvundet, ej heller er det blevet irrelevant. 

 For det første findes der flere eksempler i litteraturen som peger på at dansk (eller 

andre lokale sprog, fx svensk i Sverige) spiller en vigtig rolle i den videnskabelige forsk-

ningsproces i faglige miljøer hvor engelsk ellers er det dominerende sprog (jf. Madsen 

2008; Salö 2015; Bretxa et al. 2016). På samme måde tyder den eksisterende litteratur på at 

dansk spiller en rolle i den daglige praksis i og uden for undervisningslokalerne, også på 

engelsksprogede uddannelser (Söderlundh 2012; Mortensen 2014; Nissen 2019; og andre). 
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Hvis man ønsker at betragte forskningsprocessen og undervisningenssituationer som 

domæner (i den brede, aprioriske forstand af domænebegrebet som diskuteret ovenfor), 

er der altså ikke noget der entydigt indikerer at dansk som sådan taber domæner til 

engelsk. Der er snarere tale om at domæner som i en forholdsvis kort historisk periode har 

været domineret af dansk (jf. Mortensen & Haberland 2012), nu igen er blevet fler-

sprogede. Dog er det nu engelsk der indgår i samspil med dansk, og ikke fx latin, tysk eller 

fransk. 

 For så vidt angår undervisningssprog, er der tegn på at udviklingen i retning af mere 

engelsk faktisk er gået i stå, og måske endda er ’slået bak’ som følge af nye politiske 

prioriteringer. Tange (2020) taler fx om af-internationalisering (”de-internationalisation”, jf. 

Bothwell 2018) som et udtryk for den tendens man har set i Danmark siden 2018 hvor der 

fra politisk hold blev sat loft over hvor mange internationale studerende der kan indskrives 

på internationale (engelsksprogede) uddannelser, og hvor der samtidig blev stillet krav om 

danskkundskaber hos de studerende og øget brug af dansk på uddannelserne (Tange 

2020: 43).
2
 Dimensioneringsprocessen der blev indledt i 2018, satte således i praksis en 

stopper for optag på visse engelsksprogede uddannelser. En ny sprogpolitik vedtaget på 

Københavns Universitet i 2021 kan siges at pege i samme retning. Her slås det fast at det 

som udgangspunkt forventes ”at tenure track adjunkter [sic], lektorer og professorer aktivt 

kan bidrage til undervisningen på dansk efter 3-6 år, herunder bedømme og vejlede 

studerende – med kompetencer svarende til den undervisning vedkommende skal 

varetage” (Københavns Universitet 2021, §2.1). Det nævnes ofte at lignende bestemmelser 

tidligere har været at finde i jobopsalg og stillingsbeskrivelser, men det er nyt at bestem-

melsen er at finde i et offentligt dokument med gyldighed for hele universitetet. 

 Selv om strømmen kunne se ud til at være vendt en smule, er det muligvis en over-

drivelse at tale om en egentlig af-internationalisering af uddannelserne på de danske 

universiteter. Alternativt kunne man vælge at se udviklingen som en ny bølge i inter-

nationaliseringen, en ’Internationalisering 2.0’, hvor balancen mellem det internationale og 

det nationale (herunder engelsk som det ’internationale’ sprog og dansk som det lokale 

sprog) er til genforhandling og på vej til at finde en ny indbyrdes balance. Fx indeholder 

den nye sprogpolitik på Københavns Universitet en passus om at ”alle ansatte på KU skal 

besidde engelsksproglige kompetencer svarende til det niveau, der er nødvendigt for at 

varetage deres jobfunktion og for at deltage i almindelige arbejdsrelaterede aktiviteter” 

(§1.1) ligesom det slås fast at ”KU har som målsætning at udbyde BA uddannelser [sic] på 

engelsk, hvor det er relevant” (§9.1) mens det angives at fakulteterne løbende bør ”overveje 

at vælge engelsk helt eller delvist som undervisningssprog på universitetets kurser på de 

dansksprogede uddannelser, både på BA og KA” (§ 9.2). Det står i modsætning til situa-

tionen i dag hvor det udelukkende er kandidatuddannelser (KA-uddannelser) der udbydes 

på engelsk, ikke bacheloruddannelser (BA). 

Fremhævelsen af dansk i sprogpolitikken står altså bestemt ikke alene, men sprog-

politikken peger omvendt heller ikke i retning af domænetab for det danske sprogs ved-

kommende – tværtimod, fristes man næsten til at sige (hvilket også har været en af 

reaktionerne blandt internationale medarbejdere på universitet som ser danskkravet som 

en ekskluderende bestemmelse med store negative konsekvenser, se fx Young 2020). 

 

Videnskabelige publikationer som domæne 

 

Den nye sprogpolitik på Københavns Universitet siger ikke noget om valg af publikations-

sprog. Det er på mange måder en interessant udeladelse, ikke mindst fordi frygten for ’tab’ 

eller ’fortrængning’ af dansk fagsprog ofte har været nævnt i debatten om domænetab (se 
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fx redegørelsen i Hultgren 2013). Udeladelsen kan skyldes at en bestemmelse om publice-

ringssprog kunne tænkes at gribe for meget ind i forskningsfriheden, men det kan også 

tænkes at ideen om i det hele taget at regulere og måske begrænse publicering på engelsk 

ganske enkelt ville være i for stor modstrid med den alment udbredte, ’hegemoniske’, op-

fattelse af engelsk som markedets ’naturlige’ sprog (Haberland 2009), også inden for det 

videnskabelige marked. 

Men hvordan ser det så ud inden for dette ’domæne’ hvor de sproglige markedskræf-

ter fortsat har frit spil? Der publiceres uden tvivl meget på engelsk, men også på dette felt 

opretholdes brugen af dansk i mange tilfælde. Det ses blandt andet inden for videnskabeli-

ge områder som traditionelt er nært knyttet til den nationale kontekst som fx visse dele af 

humaniora og samfundsvidenskab. Kulczycki et al. (2020) sammenligner sprogvalg inden 

for netop samfundsvidenskab og humaniora i en række europæiske lande. For Danmarks 

vedkommende viser deres undersøgelse at ud af 9.774 artikler publiceret af 4.479 forskere 

i Danmark i perioden 2013–2015 var 69,7 % af artiklerne på engelsk, 27,7 % på dansk, og 

2,6 % på andre sprog. Der er tale om en klar overvægt at engelsk, men dansk er ikke for-

svundet. 

Ser vi på udviklingen over tid inden for alle hovedområder, kan man dog se at publi-

kationer på engelsk har været og fortsat lader til at være i vækst, også relativt til antallet af 

publikationer på dansk. Figur 2 viser hvordan situationen på Roskilde Universitet (tidligere 

Roskilde Universitetscenter) har udviklet sig siden 1995. Venstre side af figuren, som viser 

antallet af registrerede publikationer på RUC fra 1995 og frem til og med 2016, er baseret 

på tal fra Haberland (2019, 29), mens højre side, som sammenlignet med venstre side viser 

udviklingen fra 2017 frem til 2020, er baseret på tal vi har fået udleveret fra Roskilde Uni-

versitetsbibliotek.
3
 For publikationer på dansk ses at der er tale om en tilvækst på ca. 12 % i 

perioden fra 2016 til 2020 (8.972 udgivelser i 2016 til 10.066 i 2020). For engelsks vedkom-

mende er stigningen noget større, nemlig ca. 20 %. 

 

 
Figur 2: Forskningspublikationer på dansk, engelsk og andre sprog fra RUC, 1995–2016 og 

1995–2020. Kilde: Haberland (2019b) og PURE på RUC. 
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Figur 3: Forskningspublikationer på dansk, engelsk og andre sprog fra Københavns Univer-

sitet, 2008–2019. Kilde: CURIS. 

 

 Vender vi blikket mod Københavns Universitet (Figur 3),
4
 ses der også her en klar 

tendens til at engelsk er dominerende, mens der er et støt fald årligt i antallet af publikati-

oner på dansk. Sammenligner man 2008 med 2019, er der tale om et fald på lige knap 70 %, 

hvilket må siges at være voldsomt. Omvendt er der for engelsks vedkommende tale om en 

stigning på lige knap 11 % (når man sammenligner 2008 med 2019), mens niveauet dog har 

været endnu højere i den mellemliggende periode. 

Tallene i Figur 3 viser en klar svækkelse af dansk, i hvert fald i rent kvantitative ter-

mer. Dansk er på retur som publiceringssprog på Københavns Universitet, og selvom der 

på nuværende tidspunkt ikke er tale om at dansk er forsvundet fra domænet ’videnskabeli-

ge publikationer’ (512 publikationer i 2019 er dog stadig et anseeligt tal), er det oplagt at 

situationen kan ændre sig hvis udviklingen fortsætter. 

 Det er selvfølgelig værd at bemærke at der kan være væsentlige forskelle mellem de 

forskellige fakulteter. Ser vi fx udelukkende på tal fra Det Humanistiske Fakultet (Figur 4) er 

det tydeligt at trenden her, isoleret set, er noget anderledes. Der er også her en faldende 

tendens for publikationer på dansk, men dansk og engelsk bevæger sig ikke i samme grad 

væk fra hinanden som i det generelle billede og ratioen er også ganske anderledes. I en 

periode omkring 2007 og 2008 var der en stort set ligelig fordeling mellem udgivelser på de 

to sprog (hvilket tilsyneladende, ud fra de tilgængelige registreringer, som dog kan være 

mangelfulde, ikke var tilfældet i perioden fra 2000 til 2006, hvor engelsk var dominerende). 

 Ser man på de ’andre’ sprog, er deres andel meget mindre end både antallet af pub-

likationer på dansk og engelsk. Registreringerne fra Københavns Universitet viser at der 

publiceres på en række forskellige sprog i perioden. De anvendte kategorier i CURIS hedder 

som følger (i alfabetisk rækkefølge, med angivelse af publikationer i alt inden for den på-

gældende kategori i perioden 2008–2019): dansk (12.337), engelsk (112.647), estisk (3), finsk 

(38), flere sprog (43), fransk (207),  græsk (9), grønlandsk (2), hebræisk (1), islandsk (17), itali- 
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Figur 4: Forskningspublikationer på dansk, engelsk og andre sprog fra Det Humanistiske 

Fakultet på Københavns Universitet, 2007–2019. Kilde: CURIS.
5 

 

 
Figur 5: Forskningspublikationer på tysk, fransk, spansk, svensk, italiensk og kinesisk fra 

Københavns Universitet, 2007-2019. Kilde: CURIS. 
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ensk (138), japansk (44), kinesisk (107), koreansk (10), litauisk (3), nederlandsk (18), norsk 

(93), polsk (31), portugisisk (58), rumænsk (9), russisk (27), slovakisk (1), spansk (172), svensk 

(142), tyrkisk (13), tysk (517), tysk (Østrig) (1), udefineret/ukendt (12), ungarsk (5) og vietna-

mesisk (9). Kun fem sprog ud over engelsk og dansk tegner sig hver især for mere end 

sammenlagt 100 publikationer i perioden, nemlig tysk, fransk, spansk, svensk, italiensk og 

kinesisk (se Figur 5). 

 På denne baggrund kunne man forledes til at tro at andre sprog end engelsk og 

dansk altid har spillet en underordnet rolle i videnskabelige publikationsvirksomhed i Dan-

mark. Men det gælder ikke nødvendigvis for tiden inden 1990’erne, hvor vi mangler nogen-

lunde fuldstændige digitale indberetninger om forskningspublikationerne. Der findes dog 

enkeltstående undersøgelser som viser at dansk og engelsk (selvfølgelig) ikke altid har væ-

ret de dominerende videnskabelige publikationssprog i Danmark. 

Lingvistkredsen i København begyndte i 1944 med publikationen af en monografi-

række med den franske titel Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague. I begyndelsen 

blev bind publiceret mest på fransk, men også på tysk og engelsk. Det sidste bind på tysk 

udkom i 1954, det sidste på fransk i 1993. Siden 1995 har alle bind, på nær ét, været på 

engelsk. Den ene undtagelse var et bind på dansk i 2007. Af de 35 bind der er udkommet 

siden 1944, har 10 været på fransk, 18 på engelsk, 2 på tysk, 4 på dansk, og ét bind delt 

mellem to bidrag på tysk og fransk.
6
 Publikationerne har overvejende været på andre sprog 

end dansk, men der har fundet en forskydning sted mellem fransk, tysk og engelsk som 

endte med at engelsk nu dominerer. Hvis man skulle tale om domænetab her, er det ikke 

for dansk, men snarere for tysk og især fransk (se Haberland 2005). Lingvistkredsen har 

også siden 1939 udgivet et tidsskrift, Acta Linguistica (nu Acta Linguistica Hafniensia). Tids-

skriftets første årgang lagde ud med et Éditorial på fransk, 7 artikler på fransk, 6 på tysk og 

2 på engelsk, desuden anmeldelser (comptes rendues) på tysk, fransk og engelsk samt ne-

krologer (1 på tysk, 1 på fransk, 1 på engelsk). Også her blev efterhånden flere og flere ar-

tikler skrevet på engelsk, det (hidtil) seneste bidrag på tysk udkom i 2008. 

 Også inden for andre videnskabsgrene kan der observeres et skift væk fra andre 

sprog til fordel for engelsk. Baseret på optællinger fra Årsberetningerne fra Københavns 

Universitet rapporterer Kærgård m.fl. (2008, 15) at sproget i naturvidenskabelige disputat-

ser i perioden 1934–1938 fordelte sig med 31 % på dansk, 34,5 % på tysk og 34,5 % på en-

gelsk. I begyndelsen af århundredet, i perioden 1905–1909 var 100 % af disputatserne på 

dansk. Spoler man frem til perioden 1968–1972, er fordelingen 16,1 % på dansk, 83,9 % på 

engelsk, tysk 0 %. I samme kilde findes også et casestudie af økonomi. Her har engelsk 

også gradvist etableret sig som det førende sprog i disputatser og ph.d.-afhandlinger (fra 0 

% i begyndelsen af 1900-tallet til 100 % i perioden 2000–2004), men det har tilsyneladende 

ikke været brugt at skrive disputatser på andre sprog end dansk og engelsk. Til gengæld 

har det været forholdsvis almindeligt at citere kilder på både tysk, fransk og andre sprog 

(herunder spansk, italiensk og russisk) i førende internationale økonomiske tidsskrifter, 

men ”i løbet af det 20. århundrede har tysk, fransk og andre sprog helt tabt til engelsk” 

(Kærgård m.fl. 2008, 8). 

 Eksemplet fra økonomi er med til at understrege vores pointe om at ’videnskabs-

sprog’ ikke kun handler om publikationssprog, men bl.a. også handler om hvilke sprog der 

(kan) læses, og dermed hvilke sprog der anvendes i de kilder der citeres. Når engelsk vinder 

indpas i en dansk videnskabelig kontekst, er det ofte på bekostning af andre ’internationa-

le’ sprog: At indsnævringen af viften af internationale sprog også kan ses i faglitteratur 

brugt i universitetsundervisningen, er blevet diskuteret i Fabricius m.fl. (2017) og generelt 

for uddannelsessektoren af Verstraete-Hansen & Øhrgaard (2017). 
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Diskussion og konkluderende bemærkninger 

 

Hvornår kommer ulven? Den er sådan set allerede kommet, og den har været her i en rum 

tid. Men baseret på en analyse af det område vi har fokuseret på her (universiteterne og 

videnskabssprog i bred forstand), ser engelsk ikke nødvendigvis ud til at være helt så farligt 

for det danske sprogs status som man måske kunne have frygtet. Der er uden tvivl tale om 

en igangværende bevægelse hvor dansk fylder mindre end det har gjort tidligere, både i 

undervisningssammenhæng og ikke mindst i videnskabelige publikationer, men historisk 

set er det ikke nogen ny situation at andre sprog end dansk anvendes på universiteterne, 

ligesom der heller ikke er noget der tyder på at dansk bliver helt fortrængt. Er ulven så 

overhovedet farlig, og hvem er den i givet fald farlig for? Ja, ulven har gjort indhug, men det 

viser sig at den nok har været (endnu) mere farlig for hønsene end fårene. Hvis der er tale 

om en tilbagegang i brug af visse sprog i videnskabelig sammenhæng i Danmark siden 

1990’erne som følge af øget brug af engelsk (og det er der), så handler det til dels om 

dansk, men ikke mindst om de andre fremmedsprog som traditionelt har spillet en rolle på 

danske universiteter og i det danske uddannelsessystem i det hele taget, især fransk og 

tysk (sml. Haberland 2005 for videnskabelige publikationer og Fabricius m.fl. 2017 for læs-

ning af fremmedsprogede tekster i undervisningen).  

Hvor bevæger domænetabsdiskussionen sig hen? Det er interessant at bemærke at 

brugen af domænetabsbegrebet i de store danske dagblade ser ud til at være toppet (jf. 

Figur 1). Er det gået af mode at tale om domænetab, og i givet fald hvorfor? Der er muligvis 

en generationseffekt på spil her. Når man bladrer igennem de mange artikler som igennem 

tiden er blevet bragt i de danske dagblade, er det vanskeligt at overse hvor meget bidrag 

fra sprogforskere fylder i debatten. De stærke stemmer fra denne generation ser imidlertid 

(indtil videre) ikke ud til at være blevet afløst af nye. Måske fordi de yngre generationer er 

rundet af andre sprogsyn og andre prioriteter? 

 

 

 

Noter 

 
1
 Haberland (1991) tog til genmæle mod Jyllands-Postens leder. Ingen synes at have lagt 

mærke til to intertekstuelle referencer i Haberland (1991). Overskriften var kalkeret over en 

parole fra den tyske studenterbevægelses Vietnamdemonstrationer (Che Guevaras ”Schaf-

fen wir ein, zwei, viele Vietnams!”) og sidste sætning (”Kun hvis vi indser at det ikke duer 

bare at være sig selv nok, kan vi også få lov til at blive ved med at være os selv”) var en hen-

visning til Ibsens Peer Gynt. 
2
 En af tankerne bag ved engelsksprogede uddannelser har været at forberede danske stu-

derende bedre til det internationale arbejdsmarked. I det omfang det er lykkedes, arbejder 

det imod disse uddannelser: Hvis deres kandidater ansættes i udlandet, regnes de for ar-

bejdsløse i den danske statistik, hvilket så påvirker dimensioneringen. 

3
 Tak til Sidse Louise Schelde og Kasper Bruun, Roskilde Universitetsbibliotek, for hjælp 

med at trække disse data fra PURE, den fælles database over publikationer udgivet af for-

skere ansat på Roskilde Universitet. 

4
 Vi vil gerne takke Svend Kragballe, Københavns Universitet, for hjælp med at trække disse 

tal fra CURIS, den fælles database over publikationer udgivet af forskere ansat på Køben-

havns Universitet. Registreringen af publikationer i CURIS før 2007 betragtes ikke som 

komplette, og er derfor ikke medtaget her. 
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5
 Vi vil gerne takke Ursula Constantin Johannsen, Københavns Universitetsbibliotek, for 

hjælp med at trække disse tal fra CURIS, den fælles database over publikationer udgivet af 

forskere ansat på Københavns Universitet. Registreringen af publikationer i CURIS før 2007 

betragtes ikke som komplette, og er derfor ikke medtaget her. 

6
 Nogle bind er samlebind med flere bidrag som nogle gange var på flere sprog, her har vi 

tildelt sproget efter titlen for hele bindet. 
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EN UTOPISK-REALISTISK SPROGPOLITIK – 

EN VEJ GENNEM TIÅRET MED AFSÆT I KØBENHAVNS UNIVERSITETS NYE SPROGPOLITIK 

 

 

Frans Gregersen, Anne Holmen & Sanne Larsen 

 

Indledning 

 

I denne artikel
1
 ser vi ti år frem i tiden med sprogpolitik som emne. Vi udstikker en vej gen-

nem tiåret i form af en fastlæggelse af hvad vi mener man bør stræbe mod i det videre 

arbejde med sprogpolitik på universiteterne. Vores afsæt er den nyligt vedtagne sprogpoli-

tik på Københavns Universitet (2021). Universitetet gik i 2008 forrest i sprogpolitikken ved i 

sin første strategiplan at indføre ordet parallelsproglighed som den centrale term og ikke 

mindst ved at sætte handling bag ordet: Man oprettede Center for Internationalisering og 

Parallelsproglighed (CIP). Det betød at der fra da af var forskning og udredning til at bakke 

de forskellige initiativer op. Man valgte også at gennemlyse brugen af engelsk i universite-

tets administration (Københavns Universitet 2013) og afsætte midler til en række innovati-

ve udviklingsprojekter vedrørende sprog til undervisning (under betegnelsen Sprogstrate-

gisk Satsning, Københavns Universitet 2018). Nu har Københavns Universitet så fået en 

gennemarbejdet sprogpolitik bestående af en række principper (se Bilag 1) og et omfatten-

de baggrundspapir (Københavns Universitet 2021) som både uddyber principperne og be-

grunder dem og giver eksempler på hvordan de kan sættes i spil i forhold til den mangfol-

dige virkelighed som et flerfakultært universitet er rammen om.  

 Det arbejde der er færdiggjort, udgør et stort skridt frem. Samtidig vil vi her argu-

mentere for at der stadig er brug for en reflekteret indsats før de sprogpolitiske principper 

kan møde praksis og dermed lokale behov hos medarbejdere, studerende og institutionen 

som sådan. Et særligt kritisk spørgsmål knytter sig til hvordan man i fremtiden vil se på 

sprog til undervisning og læring, både alment og i forbindelse med sproglig diversitet. 

Sprogpolitikken på universiteterne har længe fungeret som lakmusprøve og eksperimenta-

rium for større sprogpolitiske spørgsmål, først og fremmest forholdet mellem det interna-

tionale videnssprog engelsk og de sprog der bruges i det danske sprogsamfund, men også 

hvordan sproglig diversitet rammesættes og får mulighed for at udvikle sig. Med et bredere 

sigte argumenterer vi derfor for at der i fremtiden er brug for at universiteternes virke ge-

nerelt, og især universiteternes sprogundervisning, i højere grad bliver sprogpolitisk infor-

merede – i en bestemt retning vel og mærke: Vores utopisk-realistiske sprogpolitik frem-

mer et sprogsyn som er kommunikativt og funktionelt og som samtidig lader sproglig di-

versitet og fleksibilitet erstatte den nationalstatslige ideologi som traditionelt har præget 

både anglofone og ikke-anglofone universiteter. 

 Vi starter med at se på Københavns Universitets nye sprogpolitik i lyset af det centra-

le begreb om parallelsproglighed og især med fokus på balancen mellem dansk og engelsk. 

Senere i artiklen vil vi også inddrage andre sprog. 

 

Sprogpolitik på Københavns Universitet: 

Balanceret domænespecifik tosprogethed? 

 

Universiteter kan enten ses som et selvstændigt domæne eller som en del af et større om-

råde inden for samfundet (uddannelse og forskning, fx) som skal behandles ens eller i 

hvert fald konsistent i en sprogpolitik. Men domænebegrebets forhold til sprog kan konci-

peres på flere måder. Det er bl.a. lærdommen af den hidtil mest udførlige analyse af be-
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grebet parallelsproglighed, Jónsson et al. (2013). Forfatterne problematiserer parallelsprog-

lighedsbegrebet ud fra to forskellige tilgange: Er det en klar term? Og: Er det et godt begreb 

til at drive sprogpolitik med? 

Om det første kan man sige følgende: Termen parallelsproglighed opstod netop i 

forbindelse med diskussionen om domænetab og kan med Peter Harders ofte gengivne 

definition siges at være ’balanceret domænespecifik tosprogethed’ (Harder 2008). I ’balan-

ceret’ ligger at de to (eller flere) sprog der er realistisk anvendelige i eller på et specielt do-

mæne (om hvilket se om lidt), anses for ligeværdige og også i praksis bliver valgt om ikke 

nødvendigvis lige tit så i hvert fald uden en klar overvægt for det ene af dem. Der er altså 

tale om et både-og snarere end et enten-eller. I ’domænespecifik’ ligger at det ikke er et 

krav om at alle borgere i et givet system skal kunne klare alt på to forskellige sprog, altså 

ikke generel tosprogethed, men kun netop de sproglige opgaver som er realistiske og nød-

vendige at klare i eller på det pågældende domæne. Endelig ligger der i begrebet ’tospro-

gethed’ at der er tale om kompetencer der strækker sig fra ordforråd over foretrukne kon-

struktioner til nyttige genrer og diskurser. Det er altså ikke nok kun at kende til hvad et 

områdes terminologi er på det eller de andre sprog. Det er nødvendigt, men langt fra til-

strækkeligt. 

Domænebegrebet kan opfattes sådan at det omfatter et fag og dets terminologi, et 

område af samfundet eller eventuelt én eller flere sammenhængende institutioner som 

’uddannelsessystemet’. Det er indlysende at det har ret store konsekvenser om det er det 

ene eller det andet man tænker på (se diskussionen om domænetab i Salö 2014). Sprogpo-

litikere tænker – vil vi hævde – altid på den definition af ’domæne’ der sigter til en sam-

menhængende brugszone. Det betyder (i) at man kan tale om uddannelsessystemet som 

et domæne, (ii) men at man også kan tale om højere uddannelse (dvs. inklusive forskning) 

som et domæne, (iii) og endelig at man kan tænke på de institutioner der udgør rammerne 

om uddannelse og forskning for på den måde at inkludere det personale der administrerer 

og servicerer på de pågældende institutioner, fx universiteter. Det er i hvert fald denne 

mangefacetterede betydning af ’domæne’ der er i spil når man anvender parallelsproglig-

hedsbegrebet som det centrale begreb i et universitets sprogpolitik. 

Udgangspunktet for Københavns Universitets sprogpolitik er altså at der på KU skal 

være tale om balanceret tosprogethed. Hvordan kommer det så til udtryk? Det fremgår af 

den netop vedtagne sprogpolitik, der introduceres som ”en sprogpolitik der fremmer et 

parallelsprogligt arbejds- og studiemiljø” (baggrundspapir, Københavns Universitet 2021, 1), 

og som består af en række afsnit hvori engelsk eller dansk enten indgår i overskriften eller 

repræsenteres af ord som ”sprogvalg”. Selve dokumentet (se Bilag 1) er dog ikke inddelt 

efter sprog, men i to hovedafsnit: en sektion der handler om principper for medarbejderne 

(afsnit 1–6), og en der handler om principper for uddannelse (afsnit 7–10). Hvad betyder 

medarbejdere? I punkt 1 betyder det alle ansatte – også de administrative for hvem der 

dog i forvejen findes en særskilt udarbejdet politik (Rapport om brug af engelsk som admi-

nistrativt sprog fra 2013).  

Hvor balanceret er tosprogetheden så? I princippet tillægges begge sprog betydning 

for rekruttering og ansættelse, for den organisatoriske effektivitet, arbejdspladskulturen og 

den sociale inklusion og for undervisningen. Forskningen berøres som nævnt ikke. Men der 

er forskel på, hvilke medarbejdergrupper der fremhæves i de enkelte afsnit. Der tales om 

engelskkundskaber i forhold til ’medarbejderne’ men om danskkompetencer for de ’inter-

nationale’. Det er i øvrigt ikke altid indlysende hvem der tilhører hvilken gruppe: Er svenske 

statsborgere fx internationale? Er det afgørende sprogkompetencen eller statsborgertil-

hørsforholdet?  
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Også i uddannelsesdelen tillægges både engelsk og dansk vigtige funktioner, og til-

med nævnes muligheden af at udvide parallelsprogligheden med flere sprog. Der er imid-

lertid stor forskel på hvor meget de tre typer af sprog får lov at fylde og hvorfor. Engelsk 

fylder lige så meget som dansk og de andre sprog tilsammen i antal af underafsnit (6 hver). 

Nok så vigtigt er det at undervisning på engelsk foreslås både udvidet (afsnit 9) og meto-

disk styrket (afsnit 7), mens dansk skal opretholdes (afsnit 8) og de andre sprog skal indgå 

”hvor det er relevant” (afsnit 10.2 og 7.4). Dette kunne karakteriseres som en forsigtig fler-

sprogethed med retning mod endnu mere engelsk. Men vægtningen mellem dansk og en-

gelsk kan også ses som udtryk for at dansk stadig er det naturlige, dominerende sprog, og 

at engelsk er det nye som det kræver særlig opmærksomhed at introducere. I det sidste 

tilfælde er de andre sprog et løst vedhæng.  

Dansk Folkeparti har i hvert fald opfattet denne del af sprogpolitikken som mindre 

velbalanceret. Partiets forskningsordfører har i 2020 stillet spørgsmål til Forskningsministe-

ren om dokumentet ud fra det synspunkt at 

 

Den nye sprogpolitik [på Københavns Universitet] lægger bl.a. op til at øge ud-

buddet af kurser på engelsk. Danske unges sprog er i dag forringet i forhold til tid-

ligere generationer, og det vil medføre en yderligere forringelse, hvis universite-

terne underviser endnu mindre på dansk end de gør i dag. Universiteterne bør 

som den højeste læreanstalt vi har i landet, uddanne de studerende i det danske 

sprog på højeste akademiske niveau. 

(Spørgsmål S 41 stillet af Jens Henrik Thulesen Dahl til forskningsminister Ane 

Halsboe Jørgensen 6. oktober 2020 i Folketinget). 

 

Vi ville frygtelig gerne vide hvorfra Jens Henrik Thulesen Dahl ved at ’danske unges sprog er 

forringet i forhold til tidligere generationer’, men vi mistænker at det for Dansk Folkeparti 

bare er noget vi alle ved. Vigtigere er at DF tilsyneladende ser politikken som mere interna-

tionalisering end parallelsproglighed. Det skyldes givetvis den også urimelig kluntede for-

mulering i 9.2 (se Bilag 1) som efter vores mening snarere burde have været formuleret fx 

sådan her: 

 

9.2 Fakulteterne bør løbende overveje sprogvalget på de uddannelser der udby-

des på KU. Det kan betyde at der med den relevante sprogstøtte skiftes fra dansk 

til engelsk på enkelte moduler eller hele uddannelser, eller det kan betyde at der 

omvendt skiftes fra engelsk til dansk med den relevante sprogstøtte. Fokus bør 

hele tiden være de studerendes gennemførsel, mulighed for at få job på det rele-

vante arbejdsmarked samt brug af internationale/danske VIP i undervisningen og 

tiltrækning af talentfulde internationale/danske studerende mv. 

 

Man kan altså med rette kritisere denne paragraf som den står i sprogpolitikken for at væ-

re mindre parallelsproglig. Til gengæld har Dansk Folkepartis ordfører tilsyneladende helt 

undladt at forholde sig til Afsnit 8 (se Bilag 1) som netop svarer på det han spørger om, dog 

på en tidstypisk anden måde nemlig som et krav om træning (i stedet for et krav om opnå-

else af kompetencer eller styrkede sådanne). Mere om dette i afsnittet om sprog til under-

visning nedenfor. 

Vi har selv et andet kritikpunkt, og det drejer sig om den overordnede brug af begre-

ber som ’lære dansk’ (se fx afsnit 2.4 i Bilag 1) og ’engelsksproglige kompetencer svarende 

til det niveau der er nødvendigt for at varetage deres jobfunktion’ (afsnit 1.1). De begreber 

er for upræcise. Her skal man ganske vist lægge mærke til at der i baggrundspapiret til 
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sprogpolitikken er henvist til forskellige niveauer på en seks-trinsskala for forskellige med-

arbejdergrupper (Københavns Universitet 2021, 32; og se forslag til hvordan man fx kan 

præcisere sproglige krav til undervisere nedenfor); her er der således en vis hjælp at hente 

for den institut- eller enhedsleder som egentlig gerne ville vide hvilket niveau af engelsk 

eller dansk man skal kræve.  

Men vi kan blive mere præcise – og vi bør blive mere præcise. Det vil vi nu gøre ved at 

se på sprogfunktioner i relation til undervisning og læring. 

 

Sprogfunktioner og universitetsundervisningen 

Sprogfunktioner er et centralt omdrejningspunkt for implementeringen af KU’s sprogpolitik 

i relation til undervisningen. Ved hjælp af sprogfunktioner kan vi beskrive typen af kommu-

nikation som undervisere skal beherske ved forskellige undervisningsformer, og vi kan 

beskrive typen af kommunikation som studerende skal beherske for at kunne deltage i og 

få udbytte af disse undervisningsformer. Fx er der forskel på hvordan sprog bruges i hhv. 

en sammenhængende formidling af et fagligt stof og en reflekteret dialog om samme stof-

område. Ligeledes er undervisernes rolle forskellig under instruktioner ved opgaveløsning i 

og uden for laboratorier, gennemgang af eksemplariske forløb og cases og feedback på 

studenteroplæg. Nogle universitetsfag er stærkt tekst-styrede, og her spiller tekstgenrerne 

og ikke mindst de forskellige arbejdsformer/læsemåder en rolle. Er tekster fx autoriteter 

eller diskussionsoplæg? Andre universitetsfag er i mindre grad baseret på udlægning af 

tekster og i højere grad på at forbinde teori og praksis, således at et givet fagfelts taksono-

miske struktur bliver tydelig. Her er teksterne oftere referenceværker og håndbøger.  

For at fange disse og en række andre forskelle i brugen af både mundtligt og skriftligt 

sprog til undervisning og læring må der tænkes i en forståelse af studerendes og undervi-

seres behov for forskellige sprog, behov for sproglige delkompetencer (læse, lytte, tale, 

skrive), og begge dele må ses i relation til forskellige undervisnings- og deltageformer. Der 

er nemlig store forskelle på hvordan universitetets fag anvender tekster, hvad der aner-

kendes som relevant viden, hvordan denne omsættes skriftligt og mundtligt, og dermed 

også store forskelle på hvilke forventninger der er til de studerendes ”disciplinary literacy” 

(Airey 2011; Thøgersen et al. 2014).  Vi vil i det følgende forsøge at udfolde dette begreb 

ved at inddrage det funktionelle og skalerbare sprogsyn fra det fælleseuropæiske ramme-

værk vedrørende sprog (CEFR 2018).  

 

Sprog til undervisning 

Et bud på hvordan man kan arbejde mere detaljeret med sprogfunktioner i relation til kon-

krete undervisningssituationer, kan findes i kilden til den seks-trinskala som baggrundspa-

piret til sprogpolitikken indeholder. Skalaen stammer fra det europæiske rammeværk for 

beskrivelse af sprogniveauer, et rammeværk der er blevet udarbejdet netop i et forsøg på 

at gøre sproglige niveauer sammenlignelige på tværs af sprog og lokale kontekster. Siden 

rammeværket blev udgivet i 2001, er det oversat til de europæiske hovedsprog (også 

dansk) og er blevet anvendt i en række sammenhænge verden over. I det følgende vil vi 

anvende såvel den oprindelige udgave fra 2001 som den udvidede udgave fra 2018 (CEFR 

2001 og 2018).
2
 

Rammeværket indeholder dels beskrivelser af de enkelte sproglige færdigheder (læ-

se, skrive, lytte, tale og interagere) ordnet i seks-trinskalaer fra A1 til C2, dels en samlet, 

overordnet kompetencebeskrivelse. På hvert trin er beskrevet hvad en sprogbruger kan 

gøre med sit sprog på dette trin formuleret i såkaldte ”can do statements”. A1 og A2 beskri-

ver således hvad en begynder kan, mens B1 og B2 beskriver forskellige grader af selvstæn-

dige sprogbrugere og C1 og C2 forskellige grader af uafhængige sprogbrugere. I den dan-
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ske oversættelse ser den overordnede, globale beskrivelse fx således ud for trinene C1 og 

B2 (CEFR 2001): 

 

C1 

Kan forstå og gennemskue et bredt udvalg af længere, krævende tekster. Kan udtrykke sig 

flydende og spontant uden alt for synligt at lede efter ordene. Kan bruge sproget effektivt 

og nuanceret i såvel sociale, som studiemæssige og professionelle sammenhænge.  

Kan udtrykke sig klart og velstruktureret om komplekse emner, samt benytte sproglige 

redskaber, der sikrer sammenhæng og overblik i det han/hun vil udtrykke.   

B2 

Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, 

herunder faglige diskussioner inden for et for ham/hende kendt fagområde. 

Kan indgå i samtale med ’native speakers’ med så meget fluency og spontanitet, at samta-

len ikke bliver anstrengende for nogen af parterne.   

Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner, fremsætte sin mening om 

dagsaktuelle begivenheder samt udtrykke fordele og ulemper, når han/hun skal forholde 

sig til forskellige problemstillinger.  

CEFR 2001/8: Global kompetence 

 

De to trin, C1 og B2, er ikke tilfældigt valgt men er særlig relevante fordi faglitteraturen om 

undervisningssprog på universitetet enten anbefaler C1 som et nødvendigt minimum af 

kompetencer for en underviser eller den øvre ende af B2 (B2+) (diskuteret i Dimova & Kling 

2018). En af fordelene ved CEFR som et redskab til sproglig kompetenceudvikling er at den 

globale beskrivelse suppleres af en række underskalaer som kan bruges til at præcisere 

hvad der skal til for at varetage universitetsundervisningens mange forskelligartede sprog-

funktioner, fx ”formal discussions at meetings”, ”sustained monologue, putting a case in a 

debate” eller den følgende om at ”address an audience”:  

 

C1 

Can give a clear, well-structured presentation on a complex subject, expanding and sup-

porting points of view at some length with subsidiary points, reasons and relevant exam-

ples. Can structure a longer presentation appropriately in order to help the audience follow 

the sequence of ideas and understand the overall argumentation. Can speculate or hy-

pothesise in presenting a complex subject, comparing and evaluating alternative proposals 

and arguments. Can handle interjections well, responding spontaneously and almost ef-

fortlessly. 

B2+ 

Can give a clear, systematically developed presentation, with highlighting of significant 

points, and relevant supporting detail. Can depart spontaneously from a prepared text and 

follow up interesting points raised by members of the audience, often showing remarkable 

fluency and ease of expression. 

CEFR Addressing an audience  

https://rm.coe.int/chapter-3-communicative-language-activities-and-strategies/1680a084b4 

 

Når man ser nærmere på formuleringer af typen ‘can do’, springer det i øjnene at den 

kompetencetænkning der ligger bag, indebærer en vis spænding i forhold til faktisk interak-

tion: Når en studerende ikke oplever at en lærer fx giver en velstruktureret præsentation, 

skyldes det så at vedkommende ikke kan, dvs. har denne kompetence, eller ’bare’ at denne 

kompetence ikke kom til udfoldelse i lige denne interaktion? Og hvorfor så det?  

https://rm.coe.int/chapter-3-communicative-language-activities-and-strategies/1680a084b4
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 Det betyder at det ikke er så ligetil at vurdere om en lærer eller en studerende er på 

det ene eller det andet niveau som det måske lyder. Rammeværket er ikke en facitliste der 

blot kan afkrydses, men et middel til at rette refleksiv opmærksomhed mod væsentlige 

funktioner eller aktiviteter. Derfor bør en beskrivelse af hvad forskellige undervisningsop-

gaver indebærer rent sprogligt, følges op af selvevalueringer og sparring på basis af under-

visningsobservationer. Her får man tilordningen af niveau (C1 eller B2+?) som empirisk 

problem, men man kan når det er løst, også få svar på spørgsmål som disse: Er det lettere 

at forelæse end at interagere med de studerende? Eller er det omvendt? Hvor meget hver-

dagssprog kræves der for at kunne forklare fagstof ved hjælp af billeder og analogier, og er 

der forskel på hvordan man i de forskellige fag inddrager hverdagssprog for at kunne give 

adgang til noget fagligt komplekst? Det kan også tænkes at der er forskel på hvordan dansk 

og engelsk fungerer mht. det sidste spørgsmål? En eventuel forskel skyldes sikkert ikke at 

de to sprog i sig selv er forskellige, men snarere at sprogbrugerne har forskellige forud-

sætninger på de to sprog. Både undervisere og studerende, danske som internationale, har 

med stor sandsynlighed en bredere sproglig ballast med sig på engelsk qua populærkultur 

og moderne teknologi end de internationale har på samme CEFR-trin for dansk som andet-

sprog.  

Pointen er at der gennem systematiserede praksiserfaringer og refleksioner over fla-

den mellem universitetspædagogik og sprogkompetencer kan udvikles et vokabular og en 

bevidsthed som kan danne baggrund for løbende kompetenceudvikling på alle niveauer. 

Denne viden kan indgå såvel i grundlæggende pædagogikumkurser som i senere efterud-

dannelse af undervisere. Centralt er det at en sprogpolitik som tager undervisning alvorligt, 

forudsætter en ret detaljeret og ofte også fagspecifik viden om hvordan sprog bruges til 

undervisning og læring. Så i det næste afsnit bevæger vi os ind i sprogpolitikkens konse-

kvenser for den enkeltes læring. 

 

Sprog til læring: Dansk og engelsk 

I et videre perspektiv er det nemlig vigtigt at brugen af sprog for de studerende ikke kun 

hænger sammen med deres mulighed for deltagelse i undervisningsaktiviteter men også 

med deres deltagelse i studiegrupper og deres selvstændige arbejde. De skal i alle tilfælde 

beherske det valgte undervisningssprog på et rimeligt niveau, herunder kende til de sprog-

lige udtryk for det pågældende vidensområde og dets centrale begreber og metoder. Hvis 

ikke de kan det allerede, skal de gives adgang ved hjælp af en faglig indføring som er sprog-

ligt tilpasset. Derfor sættes der i stigende grad fokus på en særlig førsteårspædagogik hvor 

sproget er med til at åbne for det nye fag. Men også på andre måder hænger de studeren-

des sprogkompetencer sammen med de læringsvilkår de møder, og de studieteknikker de 

forventes at udvikle. I den moderne universitetspædagogik er idealet en studenterinvolve-

rende undervisning; det stiller andre og øgede sproglige krav til både studerende og un-

dervisere sammenlignet med en mere monologisk pædagogik: 

 

[Man stræber] i dag efter studentercentreret, interaktiv undervisning, og udover 

de krav som dette stiller til lærernes sprogkompetencer, stiller det også høje krav 

til de studerendes evne til at udtrykke sig både mundtligt og skriftligt på undervis-

ningssproget (Thøgersen m.fl. 2014, 69). 

 

Den dialogiske undervisning er måske visse steder mere et ideal end en vidtrækkende 

praksis, men det er vigtigt at have for øje at nogle studerende kan have problemer med 

deltagelse i det mere dialogiske rum og at de i alle tilfælde har forskellige sproglige forud-

sætninger for at få fuldt udbytte af den. Nogle studerende kan også have sprogligt basere-
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de vanskeligheder med at deltage i studiegrupper og andet gruppearbejde. Det kan være 

en af grundene til at der i sådanne samarbejder ofte findes en rollefordeling mellem de 

studerende, som sjældent er hensigtsmæssig for alles faglige læring. I sit feltarbejde fra 

Københavns Universitet giver Nissen (2019) flere eksempler på en sådan rollefordeling, fx 

en international studerende som er god til at programmere men har svært ved at hænge 

på i den faglige diskussion, og som ’derfor’ bliver sat til at klare gruppens fælles beregnin-

ger.  

 I en norsk universitetspædagogisk undersøgelse viser Selj (2019 u.p.) at såvel interna-

tionale studerende som studerende med minoritetsbaggrund (og norsk adgangsgivende 

eksamen) ofte møder faglige problemer på grund af sproget:  

 

De internasjonale studentene sliter med det akademiske språket, noe som influe-

rer på både reseptive og produktive språkferdigheter ... Felles for gruppene med 

minoritetsbakgrunn er at de har erfart særskilte, relativt omfattende utfordringer 

som de tilskriver det at de har norsk som andrespråk, og at de har kjent på mang-

lende forståelse for at de ikke behersker norsk på innfødt vis. Fra enkelte lærere 

har de for eksempel erfart «[i]kke akademisk nivå», eller noe tilsvarende, som 

eneste kommentar på skriftlig oppgave. De avdekker sin opplevelse av delvis 

utenforskap i universitetsverdenen med manglende tilrettelegging fra universite-

tets side.  

 

Selj påpeger at studerende med minoritetsbaggrund er en gruppe der har ”inntatt universi-

tetet i det stille”, og hvis læringsvilkår og trivsel får meget ringe opmærksomhed i evalue-

ringer, policy-dokumenter og måske endnu mindre i institutters og fakulteters planlægning. 

Også på Københavns Universitet udgør de studerende en stadig mere heterogen 

gruppe med hensyn til sproglige forudsætninger. KU har en lang tradition for at modtage 

nordiske studerende, herunder studerende fra Island, Grønland og Færøerne og Sydsle-

svig. Hertil kommer et svingende (og i coronatilstande vigende), men stadig ret stort antal 

udvekslings- og full degree-studerende med europæisk og anden international baggrund 

samt som nævnt en stigende andel af studerende med sproglig minoritetsbaggrund og 

dansk adgangsgivende eksamen. Det kan betyde at der til den samme undervisning kan 

sidde studerende som behersker akademisk dansk tilstrækkelig sikkert til at turde stille 

spørgsmål og indgå i dialog, ved siden af studerende som forventes at kunne dansk men 

som stadig kæmper med en mere grundlæggende usikkerhed mht. at forstå og tale dansk 

(Holmen 2016). Ikke bare er de sidste mindre deltagende end de første, det kan også bety-

de at den sproglige bearbejdning af det faglige stof er mere besværet for den sidste gruppe 

som derfor risikerer at blive forsinket i tankeprocesser og få svært ved at tage gode noter. 

Tilmed kan sådanne studerende have vanskeligheder med at forstå de forklaringer som 

underviseren kommer med netop for at gøre det faglige stof mere tilgængeligt.  

 Vi vender os nu til sammenhængen mellem sprogs status i sprogpolitikken og den 

enkeltes læring. Med det vil vi vise at de helt overordnede ideologier har helt praktiske 

konsekvenser i den daglige indsats for at opfylde universitetets formål: Spørgsmålet er 

nemlig hvad vores viden om den heterogene studentermasse betyder for vores læsning af 

sprogpolitikken. Da en sprogpolitik bidrager til at legitimere sprogbehov for bestemte 

grupper af studerende og undervisere, er det ikke uvæsentligt om og hvordan deres 

sprogbehov repræsenteres. Her kan man rejse den kritik at KUs sprogpolitik viderefører en 

tankegang hvor der primært tænkes i to grupper: på den ene side danske studerende med 

dansk studentereksamen, dansk som modersmål og et rimeligt engelskniveau (som dog 

kan styrkes), og på den anden side engelsksprogede studerende med udenlandsk eksa-
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men, et rimeligt engelskniveau – deres modersmål er ligegyldigt – måske skal de lære noget 

dansk.  

 Men hermed overses en række andre behov; fx for at styrke internationale stude-

rendes tale og måske især lytteforståelse på engelsk og for at udarbejde sprogstøtte i 

dansk til studerende som på papiret ganske vist behersker et vist mål af dansk (eller et 

nabosprog som norsk eller svensk) men netop ikke er på samme niveau som førstesprogs-

talende.  

I alle tilfælde er sprogpolitikken langt mindre specifik for akademisk dansk end for 

akademisk engelsk, hvilket sætter en usikker ramme om implementeringen på danskom-

rådet. Hvad betyder det fx at ”Træning i akademisk dansk skal indgå som en integreret del 

af undervisningen i alle BA-uddannelser på dansk” (Bilag 1, afsnit 8.1)? Og hvordan skal 

studieledere og undervisere handle på det princip? Man kan mene at det i et så overordnet 

papir som sprogpolitikken ikke kan udtrykkes mere præcist fordi man ikke vil topstyre, men 

formuleringen forudsætter i så fald at der bliver arbejdet med det også af en hel del lærere 

som slet ikke opfatter sig som uddannet til dette. For at drage en nærliggende parallel: I 

Gymnasiebekendtgørelsens bilag 4 stod der en lignende formulering om at det i alle fag var 

vigtigt at der blev arbejdet eksplicit med skriftlighed. Det krævede en gigantisk efteruddan-

nelsesindsats at få det bare tilnærmelsesvis realiseret – og det ser det ikke ud til at man vil 

etablere på KU.  

For akademisk engelsk er sprogpolitikken mere specifik og operationel i kraft af at 

den i højere grad tager højde for delkompetencer. At de studerende er i stand til at læse og 

forstå en uddannelses faglitteratur – igennem hele deres studieforløb – er en grundlæg-

gende studiekompetence der må tages hånd om på alle uddannelser for at sikre det faglige 

udbytte. Det sættes der eksplicit fokus på i det første princip (Bilag 1, 7.1) i den del af 

sprogpolitikken som vedrører de studerende sprogkompetencer på engelsk – og med god 

grund. Fra KU's femårige udviklingsprojekt, Sprogstrategisk Satsning, ved vi at mange stu-

derende oplever vanskeligheder ved det første møde med fagligt komplekse akademiske 

tekster på engelsk. Den rette sprogpædagogiske løsning findes ikke altid i at forsøge at 

understøtte læsningen, men kan lige så vel ligge i en (gen)overvejelse af om den anvendte 

tekst faktisk er det mest hensigtsmæssige valg af både faglige og sproglige grunde på dette 

bestemte tidspunkt i de studerendes faglige progression. Når fx bachelorstuderende pro-

testerer over engelske tekster på det pensum der skal føre dem ind i et fags grundlæggen-

de viden og metode, er det værd at undersøge om det primært bunder i det helt legitime 

problem at det udgør en barriere for den viden som de skal stå på i resten af deres studier, 

eller om der er tale om andre lige så legitime grunde. En løsning kunne jo være at studiele-

deren bestiller en tekst eller en grundbog på dansk hos den eller de bedst kvalificerede i 

lærerstaben.  

Denne og lignende problemstillinger der vedrører læsekompetencer på engelsk, sæt-

ter sprogpolitikken grundlæggende en fornuftig ramme om hvor eksisterende viden kan 

tænkes ind i fx førsteårspædagogikken eller sættes fokus på som en del af universitetspæ-

dagogikum. Sprogpolitikken fokuserer meget på fagterminologi på dansk og engelsk, men i 

virkeligheden er der andre dele af det akademiske register der er væsentligt vanskeligere 

at få fat i. Det gælder fx dele af det ikke fag-specifikke akademiske ordforråd eller genre-

træk og skrivekonventioner, som ud over stilistiske pointer også udtrykker afsenderens 

relation til sagsforholdet og de vidensbegreber der ligger bag. Et eksempel kunne være 

hvor overbevisende evidens der er for de resultater der rapporteres i en sundhedsviden-

skabelig artikel. Hvordan udtrykker man fx et forbehold genreadækvat? En afgørelse heraf 

forudsætter dyb viden om genrekonventioner, fagets diskurs og både det almene akade-
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miske ordforråd (hvad er ’evidens’?) og det mere specifikke faglige vokabular, fagets sær-

egne terminologi. 

På en række områder kan man således have behov for i implementeringen af sprog-

politikkens principper at tænke endnu mere specifikt. For det første kan der med fordel 

skelnes mellem ”at kunne skrive” som en færdighed der skal læres (at lære at skrive som en 

biokemiker etc.), og som et redskab til at lære med og om. Ofte vil undervisere, studerende 

og den pædagogiske indsats have en tendens til at fokusere på færdighedstilegnelsen (for-

di vi primært tester viden via skrivning). Men på mange universitetsfag udgør tænkeskriv-

ningens genrer (noter, logbøger, refleksionsnotater m.m.) en ligeså essentiel studiekompe-

tence som det at kunne læse. På andre universitetsfag kan der være behov for at tænke i 

”at kunne tale” som to færdigheder: monolog og dialog (eller i CEFR’s terminologi ”redegøre 

mundtligt” og ”samtale”). Det kan dreje sig om forskellen på at give en sammenhængende 

faglig formidling fx ved at præsentere en case og så at kunne begrunde og diskutere dens 

teoretiske placering.  

 

Mediering mellem sprog og modaliteter 

Generelt foreslår vi at en detaljeret og systematisk tilgang til sprog i undervisningssam-

menhænge kan bruges til at udvikle universitetspædagogikken. Det kan være i form af et 

rammeværk som CEFR på grund af dets systematisering og skalering af sprogbegreber der 

er relevante i praksis, og det kan være i form af en større bevidsthed om forskellen på fa-

genes sprogbrug og diskursive forventninger til de studerende (fx Airey 2011). I den nyeste 

version af CEFR har man fx tilføjet begrebet ’mediering’ i en bred betydning der går videre 

end de grundlæggende receptive, produktive og interaktive færdigheder, og som også har 

affinitet til såvel læringsprocesser som anden rekontekstualisering af viden: 

 

Translation or interpretation, a paraphrase, summary or record, provides for a 

third party a (re)formulation of a source text to which this third party does not 

have direct access. Mediation of language activities, (re)processing an existing 

text, occupy an important place in the normal linguistic functioning of our socie-

ties. (CEFR 2018, Section 2.1.3).  

 

Mediering dækker altså alle former for gengivelse af (hoved)indholdet af en given tekst, 

ikke bare dem der foregår i et andet medie. Af studierelevante aktiviteter nævnes fx medie-

ring af tekster gennem skimming, scanning eller andre læsemåder, oversættelse og for-

tolkning, udlægning af grafer og diagrammer og notetagning. Desuden nævnes mediering 

af begreber og konstruktion af mening i gruppearbejder samt mediering af kommunikation 

i interkulturelle møder. I bund og grund handler mediering om at knytte forbindelse til 

andre, til tekster og til fagligt stof og dermed gøre det nye til noget kendt.  

Da mediering blev introduceret i rammeværket i 2001, var det i en mindre udfoldet 

udgave som især fokuserede på den slags formidling der består i oversættelse eller tolk-

ning mellem sprog. Denne særlige form for mediering udgør fortsat et centralt element i 

mange af de studerendes læringsprocesser – fx når de læser fagtekster på ét sprog og dis-

kuterer dem på et andet, hvad enten dette foregår mundtligt eller skriftligt. At beherske 

denne form for mediering er vigtigt for studerende på internationaliserede universiteter 

der som de danske anvender både dansk og engelsk. At kunne være kritisk over for hvor-

dan formidlingen eller oversættelsen mellem sprogene foregår, er desuden væsentligt for 

studerende der læser faglitteratur på originalsprog eller planlægger et udlandsophold i 

ikke-engelsksprogede fagmiljøer.  
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Vi vil nu vende os mod den placering som andre sprog end dansk og engelsk har fået 

i KUs nye sprogpolitik. 

 

Viden og verden: Andre sprog end engelsk og dansk 

Der er gode grunde til at de studerendes kompetencer på andre sprog end dansk og en-

gelsk er tænkt ind i sprogpolitikkens principper for sprog og uddannelse – og ligeså gode 

grunde til at de burde stå meget stærkere. På en lang række af de ”tørre” universitetsfag er 

det således afgørende for den faglige kvalitet at de studerende kan tilgå og analysere viden 

fra originalkilder. Hvis originalteksten må tilgås i en oversættelse, får man ikke direkte ad-

gang til teksten men kun til en fortolkning af den. Det er muligt at sætte læsestrategier 

produktivt i spil sammen med delområder af den lingvistiske kompetence (fx ordforråd, 

syntaks) til at afkode emne og hovedargument i en tekst på et sprog man ikke har et indgå-

ende kendskab til. Men meget mere skal til for at Platon kan dechifreres på græsk. Det er 

ligeledes nogle helt specifikke kompetencer der må opøves for at kunne vurdere hvad det 

betyder for tolkningen af en tekst når den må tilgås i oversættelse, eller hvis flere oversæt-

telser skal holdes op imod hinanden og vurderes. Det er et faktum at de studerendes for-

udsætninger for at kunne bygge videre på sprogkompetencer erhvervet i gymnasieskolen 

drastisk har ændret sig, og der skal en særlig indsats til for at ”andre sprog end engelsk” 

kan komme i spil som studiekompetencer. Vi har nu heldigvis en national sprogstrategi der 

søger at modvirke et totalt kollaps (Regeringen 2017). Men det ville være på sin plads med 

en sprogstrategisk indsats fra landets største universitet også. 

Også i forhold til den sprogstøttende indsats der retter sig mod studieophold, praktik 

og feltarbejde i udlandet, er der behov for et fokus på andre sprog end engelsk. For nogle 

studerende er feltarbejdet en obligatorisk del af deres uddannelse og kan rette sig mod 

ikke-engelsktalende lande hvor manglende kommunikative kompetencer på de(t) lokale 

sprog kan stå som en væsentlig hindring for både praktisk at kunne gennemføre feltarbej-

det og – ikke mindst – analysere de indsamlede data. Men også i bredden af den ”mobili-

tetsfremmende” støtteindsats er der behov for et fokus på andre sprog som er nødvendige 

for at få det fulde udbytte af det faglige udsyn og læringspotentiale som er meningen med 

et studieophold i udlandet. Fra behovsafdækningen med fokus på udlandsophold og sprog 

under Sprogstrategisk Satsning ved vi at sprogkompetencer har en indflydelse på såvel valg 

af destination for udlandsophold som valg af fagkurser under opholdet. I en spørgeskema-

undersøgelse der rettede sig mod studerende på udlandsophold i 2014–15 (Kristensen & 

Dyrberg 2015), udtrykker 76 % af respondenterne at deres sprogkompetencer har haft 

indflydelse på deres valg af opholdsland. Endvidere svarer 17 % at de har fravalgt kurser 

som fagligt interesserede dem, fordi de blev udbudt på et sprog de ikke følte sig stærke 

nok i. Det drejer sig om kurser udbudt på en lang række andre sprog end engelsk og i sær-

deleshed om kurser på tysk, fransk og spansk. En studerende fortæller således om sit stu-

dieophold: 

 

Jeg havde kun et enkelt fag på fransk. Det var vanskeligt, men jeg tog det for at 

udfordre mig selv sprogligt. Jeg ville gerne have været bedre forberedt hjemmefra 

for derved at kunne have fulgt flere franske fag. Udbuddet af engelske fag viste 

sig, efter ankomst til universitetet, ikke at leve op til forventningerne. Fagene der 

blev udbudt på fransk, var super interessante, men ikke muligt for mig at følge 

grundet for lavt franskniveau.
3
 

 

De åbne kommentarer peger på at det for mange studerende kræver en ekstraordinær 

indsats selv at strække sprogkompetencer på tysk, fransk eller spansk til et niveau der tilla-
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der dem at deltage i og tage eksaminer i kurser der undervises på disse sprog. Omvendt vil 

læringsudbyttet ofte være stort for de studerende der kaster sig ud i denne udfordring: 

 

Det var en kæmpe udfordring for mig at tage til Frankrig og læse et helt semester 

på fransk. Jeg havde fransk i folkeskolen og gymnasiet (6 år tilbage), men havde 

ikke brugt fransk siden. Forud for mit ophold holdt jeg semesterfri for at tage til 

Frankrig i 2,5 måned før mit ophold for at blive bedre til fransk. Selvom jeg her tog 

intensivt sprogkursus i 1,5 måned, så var det stadig en kæmpe udfordring da jeg 

kom til Bordeaux for at starte mit ophold. Igennem mine 5 måneder i Bordeaux 

lærte jeg dog HELT vildt meget. Jeg boede hos en fransk familie, havde alle fag på 

fransk og snakkede kun fransk (og lidt engelsk) i min fritid. 

 

Selvom de studerende der tager på studieophold i udlandet, oftest søger mod engelskta-

lende lande eller andre lande hvor der udbydes undervisning på engelsk, vil der alt andet 

lige åbne sig flere muligheder for den studerende som også er i stand til at følge fagkurser 

på andre sprog end engelsk, eller som er i stand til at sætte sin egen og andres viden i spil 

på andre sprog end undervisningssproget. Derfor kan den ”mobilitetsfremmende sprog-

undervisning” som sprogpolitikken refererer til, med fordel rettes mod de studerendes 

flersprogede kompetencer. For temmelig mange af de virksomheder som senere skal an-

sætte de studerende, er engelsk en selvfølge, mens alle andre sprog er en velkommen bo-

nus. Så også ud fra et ansættelsesperspektiv kan der være mening i at satse mere på andre 

sprog end engelsk.  

 I det næste afsnit udvider vi perspektivet fra selve sprogpolitikken til dens forudsæt-

ninger. Vi diskuterer hvordan de målsætninger vi har eksemplificeret på sprogpolitikkens 

område, dels forudsætter dels må harmonere med mere overordnede uddannelsespolitik-

ker for universitetssektoren som helhed. Det er blevet stadig klarere at sprogpolitik på godt 

og ondt er indlejret især i uddannelsespolitikkens internationaliseringsbestræbelser. De 

centrale begreber er her diversitet og fleksibilitet. Gennem sociolingvistikken vender vi til 

sidst tilbage til de fag som sprogpolitikken foregår i, for at se på de krav der stilles til dem. 

 

Diversitet som mål og udfordring 

 

Det synes indlysende at diversitet er en god ting. Det giver flere perspektiver, flere mulig-

heder, flere farver. Det er imidlertid også indlysende at det er en udfordring. Diversitet 

giver flere tilgange til verden, men det truer med at sætte den indbyrdes samtale mellem 

grupperinger i bero. For at opnå de gode effekter uden de dårlige stiller diversitet derfor 

krav om et så vidt muligt magtfrit rum hvori en samtale mellem diverse grupper kan udfol-

de sig om de muligheder og de begrænsninger der ligger i forskellige tilgange. Hvis ikke der 

faktisk gives rum til så vidt mulig magtfri diskussioner, så truer hver gruppe med at isolere 

sig i hvert sit ekkokammer. Hvis ikke de forskellige sprogfag på universitetet udveksler per-

spektiver på tværs, opdyrker man i realiteten kun sit eget perspektiv. Diversitet bliver på 

den måde kun noget man kan se i fugleperspektiv, og ikke en realitet for hver enkelt. Og så 

er vi ikke kommet et skridt videre.  

 Diversitet uden sammenbindende foranstaltninger og institutioner der er forpligtet 

på at få diversiteten til at blive reel for den enkelte, kan medføre fundamental splittelse. 

Studerende med minoritetsbaggrund ved godt at de har nogle erfaringer som er an-

derledes end majoritetens, men universitetet anerkender dem sjældent som læringsforud-

sætninger. Det har vi dokumenteret ovenfor. På samme måde har nogle internationale 

forskere og undervisere erfaringer med andre universitetskulturer og -sprog uden at dette 
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altid reflekteres i tilrettelæggelse af undervisning, pædagogikum osv. Men det lønner sig 

for institutionen at tage alle disse anderledes erfaringer med ind i læringsrummene. 

På institutionsniveau kender vi godt diversitetsfremmende indsatser. De er ikke alle 

vellykkede, men internationaliseringen af medarbejderstaben, som er drevet af behovet for 

at ansætte de bedste, medvirker i sig selv voldsomt til at diversificere institutionerne, selv 

om det altså ikke var motivet. En udvikling som er drevet af andre behov end diversitet, har 

således en følgevirkning som giver nye vilkår: Internationaliseringen af medarbejderstaben 

på Københavns Universitet har uden tvivl været den væsentligste drivkraft for at udforme 

en sprogpolitik. 

På det lokale niveau findes der også diversitetsfremmende indsatser. Det kan dreje 

sig om møder mellem internationale studerende og danske på tværs af eller inden for 

samme fag; det kan dreje sig om language buddies; det kan være erfaringsudveksling ved 

begyndelsen af, i midten af, og ved afslutningen af udvekslingsstuderendes ophold. Det 

vigtigste er imidlertid at få diversiteten ind i selve undervisningen. Det sker både ved valg af 

indhold og valg af undervisningsformer – altså gennem en påvirkning af vores curriculum-

tænkning – men også gennem rammerne for forhandlinger om dette.  

Når rummet for debat om og mellem dem der har forskellig baggrund og forskellige 

erfaringer, skal være magtfrit – hvilket kun kan opnås hvis læreren bruger sin magt i situa-

tionen til at opretholde det magtfri rum – skyldes det at den slags diskussioner samtidig er 

diskussioner om hvem vi er. Det er diskussioner der med et slidt ord involverer identitet. Vi 

har skabt os og er blevet skabt som nogle bestemte, og det sættes på spil i diskussioner 

med de andre fordi vi skal lære at deres perspektiv også er legitimt. Vi behøver ikke blive 

overbevist om at det er det eneste rigtige i stedet for vores eget, men vi bør blive overbe-

vist om at det eneste rigtige er at høre opmærksomt efter når de andre artikulerer det så vi 

forstår hvad der bliver sagt og hvorfor. At forstå det der bliver sagt, betyder i denne sam-

menhæng både at kunne (re)konstruere hvad den anden vil sige på trods af mulige mang-

ler i kompetence i at udtrykke sig – og at forstå hvorfor det bliver sagt. 

 

Uddannelsespolitiske mål: Øget fleksibilitet 

Vi ser den store udfordring i at de udviklinger vi har oplevet i de sidste to tiår, har haft en 

stærkt nivellerende effekt på den undervisningsmæssige og måske også forskningsmæssi-

ge praksis. Det ser ud som om det har en pris at juridificere pligter og rettigheder på tværs 

af meget store områder, nemlig at der lægges mindre vægt på skøn og mere vægt på reg-

ler. Hvis man satser på ensartede regler, er der en reel fare for at udviske de individuelle 

forskelle mellem fakulteter, fag (fx sprogfag og æstetiske fag), mellem subdiscipliner inden 

for fag (fx grammatik og litteraturanalyse) og mellem forskningstraditioner inden for sub-

discipliner (kvantitative vs. kvalitative tilgange, eller historistiske vs. modernistiske). Det 

betyder at der er brug for en modvægt, en diversificering af administrative regler for afhol-

delse af undervisning, for afholdelse af eksamen, for eksamensformer, for måder at stude-

re på, samtidig med at man fastholder logikken i sammenhænge mellem krav og eksa-

mensformer og det niveau som både undervisning og eksamen skal opretholde. Det kan 

være en nødvendighed for at en sproglig diversitet kan rummes uden at det går ud over 

kvaliteten.  

 Det må derfor være en central del af en utopi at udnytte det stærke administrative 

apparat til at lade mange blomster gro og udfolde sig under ensartede (dvs. i vigtige hen-

seender forskellige) vilkår.  

Vi har bl.a. i kraft af coronaåret fået øjnene op for at der er mange måder at være 

studerende på, og at det ikke kan være universitetets opgave at køre hen over dem alle så 

de bliver slebet til for at passe gnidningsløst ind i maskinen, men tværtimod at fintune ma-
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skinens mekanismer så der bliver taget alle berettigede hensyn. I termen ’berettigede’ lig-

ger den faglige diskussion gemt, for hvad er berettiget? Det kan der gives et simpelt svar på 

som blot gør det hele mere kompliceret: De krav er berettigede som har med substansen 

at gøre. Intet bør gennemføres blot fordi det gør det nemmere at administrere. Det gælder 

også i forbindelse med Københavns Universitets sprogpolitik at i dette skel mellem princip-

per og praksis ligger diskussionen tildækket. 

Det må være et mål at tænke uddannelse som et sæt skræddersyet tøj, tilpasset til 

den der skal bruge det, i stedet for masseindustriens stangtøj som bare udgør det der lige 

nu passer bedst blandt det der bliver udbudt.  

Det grundlæggende spørgsmål om Hvad vil du her? skal erstattes af et spørgsmål om 

hvordan vi kan hjælpe dig med at blive en der får det optimale ud af det der tilbydes, ja 

endda kan stille krav om hjælp fra os ud fra et klart fagligt mål. Selv de klareste og mest 

fastlagte uddannelser skal kunne tones – også hvad angår sprogkompetencer – så man 

kommer ud med en vægtning som er i overensstemmelse med individuelle ønsker og be-

hov og samtidig svarer til noget der er behov for i den efterfølgende praksis. 

En central opgave vil blive at hjælpe den studerende til at komme i kontakt med den 

seneste og vigtigste forskning – og til at kunne skelne klart mellem disse to adjektiver. Det 

betyder at læsekompetence bliver afgørende: Blot fordi man ved eller får at vide at den 

seneste vigtige artikel om dette er udkommet sidste år og er skrevet på fransk, betyder det 

jo ikke at man kan få det fulde udbytte af den. Erfaringerne fra udviklingsprojekterne under 

Sprogstrategisk Satsning peger på at der her er brug for at kunne henvise til hjælp der er 

målrettet, som fx en workshop for folk der kun skal bruge fransk (eller spansk, eller thai) til 

et bestemt fagligt formål. Men hvis denne individuelle toning af uddannelse skal blive til en 

realitet, kræver det ikke blot at universitetets hjælpefunktioner udbygges voldsomt, men 

også at der opdyrkes en vi-er-til-for-jer-mentalitet som faktisk findes på de bedste universi-

teter og gennemsyrer hele deres organisation. 

 

Sprogvidenskabeligt udgangspunkt: Diversitet som sociolingvistik 

Ønsket om at lade den sprogpolitiske udvikling præge af diversitet og fleksibilitet fører os 

frem til en central sprogvidenskabelig markering. Tiden er nemlig kommet til at tage ud-

gangspunkt i en sprogforskning som er informeret af strukturalismen, men som også for-

lader de nationalromantiske rester i denne til fordel for et variationistisk sociolingvistisk 

udgangspunkt. Så må vi se hvor langt det rækker. Det betyder at man respekterer at der 

gennem århundreder er foregået en opbygning af et socialt konstrukt som kan bruges til at 

afgrænse nationalstaten som en sammenhængende størrelse (Milroy 2001). Det er sket 

ikke mindst i kraft af at sprogforskningen er blevet investeret i grammatikker som systema-

tisk behandler et sprog som bestående af konstante strukturer og ser bort fra variation 

undtagen i fodnoter og anmærkninger. Disse grammatikker har haft et nationalt skrift-

sprog som deres undersøgelsesgenstand og har selv medvirket til at skabe dette. Derimod 

er talesprogets grammatik blevet forsømt, ja, talesproget er konsekvent blevet bagtalt som 

mindre informativt, mindre varieret og mindre præcist end skriftsproget.  

Ved siden af grammatikkerne er der opbygget normative ordbøger som fastlægger 

ords staveformer på dansk; Retskrivningsordbogen (RO) udkommer med mellemrum med 

visse ganske små ændringer på minutiøst afgrænsede områder. Ved siden af RO er der en 

række deskriptive ordbøger som i alt væsentligt bygger på skriftsproglig (og ikke talesprog-

lig) dokumentation. Disse ordbøger er nu samlet på netstedet ordnet.dk hvor man kan slå 

op i dem.  

Mange brugere kan givetvis ikke kende forskel på RO og de deskriptive ordbøger og 

opfatter også disse sidste som normgivende, hvorfor de angivne ordbetydninger ses som 
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’de rigtige’ måder at bruge ordene på. Således har man indrettet et ekspertregime hvor 

sprogforskerne hersker over både ordenes staveformer og deres betydninger.   

Heldigvis er det kun ideologi, men det kan selvfølgelig være slemt nok. I daglig prak-

sis bruger folk de ord de kan komme på, med de betydninger de i interaktion med andre 

kan bruge til at få deres mening gjort klar. Et tilfældigt eksempel fra den dag første version 

af dette afsnit blev skrevet – om den britiske TV-vært Piers Morgan siger Lone Theils føl-

gende: 

 

Han fungerer som ventilation for en gruppe mennesker, der føler sig trængt af det 

moderne samfund og tænker, at nu må det simpelthen være nok med den der po-

litiske korrekthed. Nu siger vi, hvad der passer os (Politiken Kultursektionen s. 12, 

d. 13. marts 2021). 

 

Lone Theils har tilsyneladende også brugt ’ventilation’ som det passer hende (givetvis inspi-

reret af et sprogsamfund hvor man kan ’ventilate opinions’), for i Den danske ordbog findes 

under ’ventilation’ kun betydningen ’(mekanisk) udskiftning af luften ved hjælp af et appa-

rat, en luftkanal el.lign.’ Man kan dog sagtens se det for sig, så man har ikke svært ved at 

foretage samme metaforisering som briterne. 

Over for dette traditionelle ekspertregime må vi sætte et demokratisk som ikke alene 

respekterer folkets brug af sproget men respekterer at for folk flest er der altid mange 

sprog på spil. I en del ordbøger – endda specialiserede sådanne – tales der om fremmed-

ord og låneord uden nogen klar definition af om det også er den oplevelse som sprogbru-

geren har af dem når de bruger dem. Et centralt eksempel er udtrykket OK. Det siges at 

være lånt men ingen ved rigtig fra hvilken oprindelig brugssituation (hvorfor der da heller 

ikke er anført nogen etymologi i Den Danske Ordbog). Til gengæld giver det ganske store 

forskelle om ordet ’OK’ regnes som (i dette tilfælde engelsk) låneord når man opgør hvor 

mange låneord folk bruger (Rathje 2010).  

Alt dette kun for at påvise at nationalstatstænkningen tvinger os til at behandle sprog 

på en bestemt måde som simpelthen hverken er empirisk adækvat eller stemmer overens 

med sprogbrugernes praksis. Sprogbrugere sproger, og de sproger med de ressourcer de 

har til rådighed og som de kan forvente bliver forstået som de har intenderet dem, af den 

eller dem de taler til (Jørgensen 2010). Det må være på tide at sprogforskningen, og en 

sprogpolitik der baserer sig på sprogforskning, bliver lige så klog som sprogbrugerne (Hol-

men & Jørgensen 2010). 

Konsekvenser: Det betyder at sprogfagene må lægges om til at blive mindre ideolo-

giproducerende (af nationalstatsideologien) og mere empirisk adækvate, i kort begreb 

mindre docerende og mere nysgerrige i forhold til den faktiske sprogbrug i de sprogsam-

fund de har som deres privilegerede undersøgelsesobjekt. Tyskfaget kan fx ikke længere 

unddrage sig den forskning som handler om tyrkiske indvandreres tysk, lige så lidt som 

danskfaget kan frasige sig studiet af dansk som en ressource for folk der (endnu) ikke har 

dansk pas. I øvrigt er det stærkt indsigtsgivende netop at studere andre versioner af et 

sprog end lige det der er ophøjet til standardsproget. Det er da tankevækkende at den sto-

re danske strukturalist Louis Hjelmslev uimodsagt hævdede at netop stødet var det centra-

le problem i dansk fonologi uden at værdige det faktum at der findes stødløse måder at 

tale dansk på, et ord. 

I de således fornyede sprogfag kan man passende tage udgangspunkt i medierings-

begrebet, herunder forskellen og relationen mellem at lytte og forstå på den ene side og at 

tale på den anden, og en lige så afgørende forskel og relation mellem at tale og at skrive. 
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En sidste forskel er den sprogfagene altid har respekteret, nemlig forskellen mellem at 

læse og at producere selv på sproget hvad enten man taler eller skriver.  

For fremmedsprogsfagene selv kan konsekvenserne blive ganske omfattende: Ikke 

bare må de mange forskellige former for fx tysk ligestilles i undervisningen (uden at blive 

gjort til en ensartet masse, forskellene er jo netop pointen), den brug af fremmedsprog der 

sker i netop det danske sprogsamfund, må også komme klarere til orde. Hvordan kommer 

vi frem til at forstå tyske ideer, tyske samfundsforhold, tysk litteratur i Danmark? Hvordan 

kommer hvem frem til tyske ideer, tyske samfundsforhold, tysk litteratur i Danmark, og 

hvordan kommer alt dette os i møde? I oversatte former og i forskellige former for formid-

ling via eksperter (tænk på Lykke Friis), og/eller ved at vi kan tilegne os dem direkte på tysk? 

Og hvilken forskel gør det? Det må jo være det centrale spørgsmål at kunne besvare i et-

hvert fremmedsprogsfag. 

 Her må oversættelse som praksis, som kunstart og som indsigtsgivende mediering 

tematiseres fordi den er allestedsnærværende og aldrig må være hævet over kritik. Hvis 

ikke vi på universiteterne praktiserer oversættelseskritik, underviser i det, afprøver det, 

hvem gør så?   

 

Konklusion: Sproglig kompetenceudvikling for studerende og undervisere, 

en ny sprogpolitisk praksis 

 

Vi vender her tilbage til en af vores overordnede pointer: Væk fra stangtøjet og over til 

skræddersyede forløb. Hvad kræver det? Helt grundlæggende fordrer det at principperne i 

Københavns Universitets sprogpolitik bliver sat i spil i lokale udformninger blandt de cen-

trale aktører: undervisere og studerende. Der må og skal være en kontinuerlig dialog mel-

lem de faglige miljøer og de enheder der er ansvarlige for implementeringen af sprogpoli-

tikken med tilpasning af principper til virkelighed. Ellers ender vi med en afkobling af politik 

fra praksis. Det gælder ikke mindst når det handler om den nødvendige udvidelse af uni-

versitetets støttefunktioner, som vi har argumenteret for ovenfor, og som skal sikre den 

nødvendige sproglige kompetenceudvikling af studerende og undervisere.  

Den gennemførte Sprogstrategiske Satsning på Københavns Universitet var et godt 

eksempel. Den var igangsat oppefra, implementeret nedefra; der var et tæt samarbejde 

mellem sprogkonsulenter og fagundervisere med det formål at udvikle konkrete modeller 

der løste det specifikke problem – og muligvis men ikke nødvendigvis havde generel brug-

barhed. For at modellerne kan skaleres, kræves blot at der findes et katalog med løsninger 

som de involverede kan slå op i eller få vejledt adgang til fx gennem CIP eller Københavns 

Universitets kommunikationsafdeling. Man kunne i forlængelse af anbefalingerne i rappor-

ten Hvor Parallelt (Gregersen red. 2014) overveje at udvide CIP’s ressourcefunktion til også 

at inkludere en sprogpolitisk taskforce der rummer repræsentanter for såvel medarbejdere 

(både VIP og TAP), studerende og ledelse som specialister vedrørende sprog, universitets-

pædagogik og kommunikation.  

Denne task force kan rykke ud når en gruppe eller delgruppe (af VIP- eller TAP-

medarbejdere, studerende eller ledelse) føler et behov for at få diskuteret om den nugæl-

dende praksis er den optimale. Måske kan man se at der er noget der ikke virker, men har 

svært ved at finde en ny vej. Måske kan man se at der er en anden praksis man har hørt 

om eller læst om som det ville være smart at afprøve, men man savner støtte. Muligheder-

ne er legio, pointen er at det er dem der har skoen på, der føler dens trykken – og at der 

skal være midler til at kunne lave en time out fra det daglige pres for at få en ny praksis på 

tegnebordet og hjælp med at skitsere den. 
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De her skitserede sprogpolitiske utopier stiller ikke bare krav til KU som organisation, 

til ledelserne på de forskellige niveauer, de stiller også krav til fremmedsprogsfagene. Hvis 

man vil noget med sprog til viden og verden, er et samarbejde med sproguddannelsernes 

specialister nødvendigt. Men fagene forandres også i dette møde. Det kræver en villighed 

fra sproguddannelserne til at arbejde med sprog som en kompetence i relation til en an-

den faglighed. Det betyder at sprogfagenes skepsis over for at blive inddraget som instru-

mentel i forhold til en anden faglighed må vendes til at blive en efterstræbelsesværdig sta-

tus. Fagene må også besinde sig på at de ikke kan insistere på at man skal tage eller kunne 

’hele’ faget før man er noget værd. Det giver ingen mening at insistere på Goethe hvis det 

er den tyske version af coronaepidemien der skal undersøges (der kom den igen!). 

 

Endelig skal sprog tænkes klarere ind i hele kompetenceudviklingskarrieren på KU. Det er 

jo ikke bare de internationale der skal lære at undervise på dansk, og de danske der skal 

lære at undervise på engelsk, der er hele tiden nye horisonter, nye udfordringer nye can do 

der skal læres – uanset hvor gammel i gårde man bliver. Så fra førsteårspædagogikken 

over universitetspædagogikumet og helt frem til afskedsforelæsningerne eller afgangsek-

samen: Sprogpolitik må med i billedet. Det går ikke uden. Amen!  

 

 

Noter 

 
1
 Stor tak til Karsten Schou for indsigtsfuld gennemlæsning af artiklen og til vores fagfælle 

Jacob Thøgersen for læsning der opfylder alle de højeste krav om konstruktiv kritik. 
2
 Vi har valgt at citere den oprindelige CEFR-tekst fra 2001 fordi denne i modsætning til 

versionen fra 2018 findes i en dansk oversættelse (fra 2008), men også den mere udfolde-

de version fra 2018. En af forskellene på de to versioner er at man i den seneste version 

ikke længere opererer med en modersmålsnorm. 
3
 Citater fra studerende stammer alle fra surveys udført 2013–2016 for Sprogstrategisk 

Satsning på tværs af Københavns Universitets seks fakulteter. 
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Bilag 1 

 

Sprogpolitik for Københavns Universitet, vedtaget af bestyrelsen 26. januar 2021 

 

Sprog og medarbejdere  

1. Medarbejdernes engelskkompetencer  

1.1 Alle ansatte på KU skal besidde engelsksproglige kompetencer svarende til det niveau, der 

er nødvendigt for at varetage deres jobfunktion og for at deltage i almindelige arbejdsrelaterede 

aktiviteter. Instituttet/enheden skal tilbyde nødvendig betalt kompetenceudvikling i engelsk.  

1.2 Ved rekruttering af nye medarbejdere skal forventninger til engelsksproglige kompetencer 

altid tydeligt fremgå af jobopslaget.  

1.3 Ph.d. skolerne skal etablere fælles krav på tværs af KU til udenlandske ph.d. studerendes 

engelskkompetencer. Dette skal ske ved indgangen af studiet.  

1.4 Alle medarbejdere skal i nødvendigt omfang have kendskab til de redskaber, der under-

støtter KU som en parallelsproglig arbejdsplads (fx KU Translate, KUlex, Memsource, mødeskabelo-

ner på dansk/engelsk mm.), samt anden nødvendig sproglig hjælp.  

2. Internationale medarbejderes danskkompetencer  

2.1 Som udgangspunkt forventes det, at tenure track adjunkter, lektorer og professorer aktivt 

kan bidrage til undervisningen på dansk efter 3-6 år, herunder bedømme og vejlede studerende - 

med kompetencer svarende til den undervisning vedkommende skal varetage.  

2.2 Den ansvarlige leder skal både i opslaget, til ansættelsessamtaler og løbende i de første år 

af ansættelsen gøre forventningen i punkt 2.1 klar for de ansatte og undersøge, om disse har behov 

for støtte for at leve op til forventningen.  

2.3 Udenlandske tenure track adjunkter, lektorer, professorer, ledere og permanent ansatte 

TAP skal tilbydes betalt målrettet danskundervisning så vidt muligt på campus. Dette tilbud skal tyde-

liggøres i forbindelse med ansættelsessamtalen. Det er nødvendigt, at ledelsen giver mulighed for, at 

der afsættes den nødvendige tid til danskundervisning i arbejdstiden. Dette kan for en periode afløse 

forpligtelser til f.eks. at undervise.  

2.4 Hvor det er hensigtsmæssigt, opfordres udenlandske medarbejdere med midlertidig an-

sættelse til at lære dansk med henblik på at fremme deres karrieremuligheder i Danmark samt 

fremme integration på arbejdspladsen og i det danske samfund. Instituttet/fakultetet bør derfor også 

tilbyde danskundervisning til midlertidigt ansatte og ph.d.-studerende.   

3. Inddragelse og afholdelse af møder  

3.1 Alle medarbejdere skal have mulighed for at deltage i råd, nævn og udvalg. Der bør tilstræ-

bes en fleksibel tilgang til brugen af sprog og til planlægning af mødemateriale, se appendiks 2 for 

eksempler.  

3.2 På hvert enkelt institut/enhed bør der for alle faste udvalg aftales og nedskrives klare pro-

cedurer for sprogvalg ved mødeafholdelse og mødemateriale (opdateres når sammensætningen af 

medlemmer ændres). Formanden for det enkelte udvalg har ansvaret for dette.  

3.3 For andre mødeaktiviteter, seminarer, institutdage mm. skal der inden mødet tages be-

grundet stilling til sprogvalg på mødet, og beslutningen skal fremgå af mødeindkaldelsen.  

4. Administrativ service som støtte til inklusion  

4.1 Der skal så vidt muligt være en effektiv, fælles og koordineret oversættelse af danske ad-

ministrative tekster til engelsk på tværs af universitetet. Oversættelsen skal ske på højest mulige 

organisatoriske niveau.  

4.2 Alle vigtige administrative it-systemer med en bred intern målgruppe skal have en dansk 

og engelsk brugergrænseflade, ligesom interne auto-/standardsvar fra funktionspostkasser o.l. skal 

formuleres på dansk og engelsk.  

4.3 Al relevant information som f.eks. eksamensbeviser, internt rettede webportaler, info-

skærme og skiltning fremgår altid på dansk og engelsk.  

5. En international arbejdspladskultur  

5.1 HR-administrationen udarbejder information om kulturelle aspekter ved at arbejde på KU, 

fx gennem velkomstpakker, introkurser, idékataloger e.l.  

5.2 Alle nyansatte KU-ledere skal klædes på i forhold til at udvikle det internationale miljø, fx 
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ved et ledelsesprogram i mangfoldighedsledelse.  

6. Ledelsesopgaven  

6.1 Ledelsen på alle niveauer skal tage initiativ til løbende at sætte sprog på dagsordenen og fx 

drøfte, hvordan sproglige spørgsmål hænger sammen med internationalisering, rekruttering, ar-

bejdsmiljø og uddannelseskvalitet.  

6.2 Den relevante leder har ansvar for at præcisere konkrete krav og forventninger til arbejds-

sproget for den givne situation, deriblandt sikre, at underviserne har de nødvendige sprogkompeten-

cer.  

6.3 KU skal tiltrække de bedste ledere, som fx forskningscenterledere og forskningsgruppele-

dere, via aktiv rekruttering, indkøringsforløb samt (internationale) LUKU-forløb (ledelsesudviklings-

programmer). Derfor skal medarbejdere med en international baggrund kunne bidrage til ledelses-

opgaven, også inden de mestrer dansk.  

Sprog og uddannelse  

7. Studerendes engelskkundskaber  

7.1 På alle uddannelser, hvor de studerende har behov for at kunne læse tekster på engelsk, 

skal udviklingen af sproglige kompetencer understøttes. Dette kan bl.a. ske via et fokus på faglig 

læsning tidligt i uddannelsesforløbet, og ved at undervisere og studerende arbejder med den centra-

le faglige terminologi på både engelsk og dansk. Der skal være læringsmål for dette i de studieord-

ninger, hvor det er relevant.  

7.2 På uddannelser, hvor engelsk er et ofte anvendt arbejdssprog på arbejdsmarkedet, skal de 

studerende så tidligt som muligt i uddannelsen modtage og deltage aktivt i undervisningen på en-

gelsk. De studerendes brug af engelske termer eller skriftlige/mundtlige fremstilling indgår i vurde-

ringen af deres eksamenspræstationer på samme måde som den sproglige præstation gør i en 

dansksproget sammenhæng og eksamen.  

7.3 På uddannelser, hvor de studerende forventes at tale engelsk og skrive opgaver på en-

gelsk, skal understøttende aktiviteter i akademisk engelsk og fagterminologi integreres i undervisnin-

gen gennem de normale undervisningsaktiviteter. Der kan være tale om sprogtræning og præcisering 

af betydning af ord snarere end decideret undervisning i engelsk.  

7.4 På nogle sproguddannelser spiller andre sprog end engelsk en større rolle i de jobfunktio-

ner, universitetet uddanner til. I disse tilfælde bør undervisningen fokuseres på det pågældende 

sprog.  

8. Opretholdelse af dansk som akademisk sprog  

8.1 Træning i akademisk dansk skal indgå som en integreret del af undervisningen i alle BA-

uddannelser på dansk.  

8.2 Studie- og uddannelsesadministrationen skal sikre, at alle internationale full degree KA-

studerende får information om tilbud om danskundervisning med henblik på fastholdelse i Danmark.  

8.3 Udenlandske udvekslingsstuderende, der læser på engelsksprogede kandidatuddannelser, 

forventes ikke at arbejde med centrale fagtermer på dansk.  

9. Udbud af kurser og hele uddannelser på engelsk  

9.1 KU har som målsætning at udbyde BA uddannelser på engelsk, hvor det er relevant.  

9.2 Fakulteterne bør løbende overveje at vælge engelsk helt eller delvist som undervisnings-

sprog på universitetets kurser på de dansksprogede uddannelser, både på BA og KA. Der bør være 

fokus på de studerendes gennemførsel, mulighed for at få job på det globale arbejdsmarked samt 

brug af internationale VIP i undervisningen og tiltrækning af talentfulde internationale studerende 

mv.  

10. Behov for øvrige sprog end engelsk/dansk  

10.1 Fakulteterne bør afklare behovet for internationalisering gennem en diversitet af relevan-

te sprogkompetencer ud over engelsk.  

10.2 Studienævnene bør – i det omfang det er relevant – arbejde for et udbud af studieunder-

støttende og mobilitetsfremmende sprogundervisning til studerende.  

10.3 Studienævnene bør arbejde for at integrere relevante sprogkompetencer i deres uddan-

nelser. 

Se https://cip.ku.dk/om/om_parallelsproglighed/KU_sprogpolitik_jan_2021_til_web.pdf 
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Nålepude eller kludetæppe? 

– teoretiske konceptualiseringer af ’sted’ 

 

 

Pia Quist 

 

Indledning 

 

Det er fjerde gang at denne antologi om sprogs status i et fremtidsperspektiv udkommer. 

Fælles for denne og de tre tidligere udgivelser har været deres forskellige bud på samtidige 

og fremtidige sprogsituationer. Tidsaspektet har altså været fast ramme og tematik. Den 

stedslige ramme, derimod, har ændret sig fra i de første tre udgivelser at have fokus på 

Danmark alene til i den aktuelle udgivelse også at inddrage Færøerne og Grønland. Da net-

op tid og sted har været genstand for sociolingvistisk opmærksomhed i en årrække, ikke 

mindst i forskningsprojekterne Dialekt i Periferien (Maegaard et al. 2020) og LaPUR (Quist 

2020), vil jeg benytte denne anledning hvor fokus er på fremtiden, til at diskutere vores 

forståelser og operationaliseringer af de komplekse og til dels abstrakte begreber. Min 

diskussion vil primært være teoretisk idet den tager udgangspunkt i humangeografen Do-

reen Masseys tanker om a progressive sense of place (Massey 1993), som i vores sammen-

hæng kan oversættes som en fremtidsrettet fornemmelse for sted.  

 

Tid–rum-sammentrækning og det senmoderne sprogsamfund 

 

Når man ser tilbage på dialektologiske og sociolingvistiske beskrivelser af talesprog i Dan-

mark, kan man konstatere en metodologisk udvikling fra at anskue udvalgte, stedsstabile 

informanter som repræsentanter for et sted (Quist 2017; Goldstein & Ahlgren 2021), over 

det aktivitetsforankrede praksisfællesskab (Quist 2005; Maegaard 2007; Madsen 2008) til et 

fokus på sprogmøder (Mortensen 2017) og tilknytning til steder (Monka, Quist & Skovse 

2020). Denne udvikling er beskrevet flere steder (fx Karrebæk, Quist & Pedersen 2018), og 

selvom den er vigtig for mit argument i denne artikel, vil jeg her starte et andet sted, nemlig 

i humangeografiens diskussioner af tid og rum i kølvandet på globalisering og teknologiske 

udviklinger, for derefter at vende tilbage til en kobling til sociolingvistikken. 

Humangeografen Doreen Massey (1949–2016) har flere steder opponeret mod en 

udbredt beskrivelse af vores tid som karakteriseret ved en tid-rum-sammentrækning (Mas-

sey 1991, 1993, 2005). Hendes kritik har særligt været rettet mod geografen David Harvey 

som i en indflydelsesrig bog fra 1989 beskriver tid-rum-sammentrækningen som et vilkår 

for mennesket i det postmoderne. Den populære udlægning af denne idé (som er en ud-

bredt forklaringsmodel, også i sociolingvistiske undersøgelser, fx Cahill 2020) går i korthed 

ud på at den teknologiske udvikling i det tyvende århundrede har gjort det muligt at bevæ-

ge sig samt at kommunikere over stadig længere afstande på kortere og kortere tid. Dette 

har direkte konsekvenser for menneskers erfaringer i verden idet at afstande i tid og rum 

opleves som kortere. Hos Harvey og andre er det en vigtig pointe at tid–rum-sammen-

trækningen er drevet af kapital – dens bevægelser og ulige fordeling. Det er med andre ord 

kapitalismen og dens udvikling der determinerer vores erfaringer med rum og sted (Mas-

sey 1993, 60). Massey anerkender denne forklaringsmodel et stykke ad vejen. Hos hende er 

kapitalens bevægelser og fordeling også en central drivkraft, men hendes anke mod Har-

vey og andres udlægning af tid-rum-sammentrækning som et postmoderne kendetegn og 

vilkår, er dels at den ikke er en dækkende beskrivelse af menneskers erfaringer med rum, 

sted og tid, dels at forestillingen om tid-rum-sammentrækningen afsporer en mere pro-
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gressiv undersøgelse af vores forståelser og begrebsudvikling i relation til netop tid og rum. 

På baggrund af sin kritik af Harvey og andre postmoderne tænkere undersøger hun ideer-

ne om tid og sted og foreslår blandt andet begreberne ’samtidighed’ (simultaneity) og ’mul-

tiplicitet’ (multiplicity) til at beskrive de komplekse sammenhænge mellem tid og sted i rela-

tion til menneskers forskellige erfaringer i verden. Ærindet er at udvikle en forståelse af 

stedets mangfoldige tilblivelser gennem menneskers forskellige, men samtidige, liv og erfa-

ringer. Dette udfoldes i afsnittene nedenfor.  

 Når jeg her indleder med at gengive Masseys kritik af ideen om tid–rum-sammen-

trækningen som et kendetegn for vores tid, er det for det første fordi hendes diskussion og 

ikke mindst alternative konceptualisering af tid og rum er forankret i denne kritik, og der-

næst fordi jeg mener at den kan inspirere og overføres til en diskussion af vores beskrivel-

ser af sprogsamfund og sprogbrugeres positioner i tid og rum. Jeg er dog ikke den første 

sociolingvist der peger på potentialet i at bruge Masseys ideer i sociolingvistik. I en nær-

mest programmatisk artikel argumenterer Crispin Thurlow (2020) for at inddrage en kritisk 

’geografisk tænkning’ inspireret af Massey. Han, som jeg, anerkender det arbejde som har 

været gjort, særligt inden for sociodialektologi af for eksempel David Britain (2016) og Bar-

bara Johnstone (2010). Jeg vil også tilføje Peter Auer (2013). Det gælder ikke mindst kritik-

ken af dialektgeografiens behandling af steder som ’beholdere’ af sproglig variation i hvilke 

der tales på en og samme måde af alle, og i hvilke mobilitet udelades af billedet (Auer 2013, 

5). Men ’geografisk tænkning’ kan bringe os længere endnu:  

 

Thinking geographically […] means that language scholars must continue looking 

further afield, extending their horizons in both epistemological and empirical 

ways. 

[...] 

I have […] recommended turning to the Marxist/feminist interventions of Doreen 

Massey (2005) for surfacing the literal, simultaneous connections between people, 

places, and practices. This is a kind of geographical thinking which means more 

than simply attending to space in the way some sociolinguists have otherwise 

admirably been doing (Thurlow 2020, 355, 364). 

 

Thurlow argumenterer for inddragelsen af Masseys begreb om ‘samtidighed’ i sin efterlys-

ning af mere kritisk geografisk tænkning i sociolingvistik. Det vil jeg også gøre i det følgen-

de. En forståelse af sted gennem et samtidighedsperspektiv tilbyder nemlig en måde – eller 

i hvert fald et forsøg på en måde – at konceptualisere det konstituerende ved tid og sted i 

de typer af sprogsamfund som vi i dialektforskningen beskæftiger os med, herunder ikke 

mindst de samfund som vi nogle gange beskriver som diverse, eller superdiverse (Quist 

2017). 

 

Fra kludetæppe til nålepude 

 

Massey indleder sin bog For Space (2005) med at beskrive tre situationer, som hun kalder 

”three ruminations”. Den første er interessant fordi den beskriver europæernes ankomst til 

aztekernes største by, Tenochtitlán. Beskrivelsen tematiserer mødet mellem aztekerne og 

kolonialisterne (som på flere måder kan sammenlignes med danskernes ankomst til Grøn-

land for 300 år siden). Af kilder fremgår at aztekerne havde hørt rygter om de skæggede 

mennesker med kroppe fuldt tildækkede af tøj og ansigter med farve som limefrugter. Da 

europæerne ankom på deres heste fra retningen ”acatl”, var aztekerne i deres tidsregning 

midt i ”the year of the reed” som var et år af både historisk og kosmologisk betydning. Az-
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tekernes tidsregning var organiseret efter en cyklisk kalender hvor årene gentages efter et 

system af flere sammenkædede cyklusser. For aztekerne var det kun nogle få cyklusser 

siden at mennesker med ankomst fra ’flintens’ retning havde etableret sig ved søen hvor 

den store by og det store rige nu havde sit centrum. Europæerne havde også hørt om den 

store by i ’meso-amerika’, aztekernes rige, da de ankom i det der efter deres tidssystem var 

Herrens år 1519. Alligevel blev de overraskede over at byen var så kæmpestor – meget 

større end Madrid som de havde forladt nogle år tidligere. Vejen dertil havde været stra-

badserende med mange udfordringer, syge og døde undervejs. Nu var de fremme og kun-

ne erobre byen. Mange tusinder døde, aztekerriget gik under og i dag ligger byen Mexico 

City der hvor Tenochtitlán havde haft sit center. 

Mødet mellem aztekerne og europæerne illustrerer flere af Masseys pointer. For det 

første viser den kontrasten mellem de to parters forskellige opfattelser af både tid og sted. 

Kontrasten fremhæver ikke bare det relative i disse opfattelser med deres forskellige ka-

lendersystemer, men også hvordan tid og sted konstituerer hinanden – ikke på nogen uni-

versel måde, men situeret i de forskellige historiske og kulturelle kontekster som begge 

parter levede i da de mødte hinanden. Og videre endnu illustrerer den hvordan ”the way 

we imagine space has effects” (ibid., 4, min kursivering). Europæerne kom, så og tog det 

land de fandt med meget konkrete og brutale konsekvenser for aztekerne. I europæernes 

opfattelse var Tenochtitlán og landet noget der lå udstrakt foran dem, en med Masseys ord 

horisontal ’overflade’ (ibid.) som kunne krydses og indtages, og territorialiseres og marke-

res med grænser. 

Denne opfattelse af verden som en horisontal overflade gennemsyrer vestlig kultur 

og tænkning hvor steder er noget vi markerer med grænser og aftegner på kort (dialekto-

logiens dialektkort med indtegnede isoglosser er også et udtryk herfor). Det er her metafo-

ren kludetæppe (del af titlen på denne artikel) bliver relevant. Man kan bruge et kludetæp-

pe som metafor for denne i europæisk tænkning traditionelle måde at opfatte sted på. 

Som et kludetæppe bestående af forskellige sammenstykkede felter er verden sammensat 

af forskellige steder med forskellige karakteristika (forskellige folk, forskellige sprog og dia-

lekter). Felt for felt indtog de opdagelsesrejsende alle dele af verden, europæerne kolonia-

liserede den og indsatte deres egne tids-og stedsbegreber, alt sammen i troen på (tidslig, 

kontinuerlig) fremskridt. På baggrund af sin ’rumination’ over mødet mellem aztekerne og 

europæerne stiller Massey dermed retorisk spørgsmålene: 

 

What might it mean to reorientate this imagination, to question that habit of think-

ing of space as a surface? If, instead, we conceive of a meeting-up of histories, 

what happens to our implicit imaginations of time and space? (Massey 2005, 4). 

 

Masseys ærinde er altså at undersøge og udvikle andre måder at forestille sig sted på, og 

det er i denne forbindelse at hun argumenterer for at forstå sted som konstitueret af både 

samtidighed og multiplicitet. Historien om kolonialisternes møde med aztekerne illustrerer 

at mennesker erfarer verden i et situeret skæringspunkt mellem tid og rum. Vi er vant til at 

tænke på tid som en dimension hvor begivenheder sker i punkter efter hinanden. Vi kan 

også tænke på sted som en dimension, ifølge Massey, nemlig en dimension hvor begiven-

heder eksisterer på samme tid, hvor vilkåret er samtidighed og mangfoldighed. Aztekerne 

og europæernes forestillinger og historier var, da de mødtes, helt forskellige, de befandt sig 

i forskellige baner (trajectories) med helt forskellige opfattelser af hvad der var gået forud 

og hvad der ville komme. Masseys pointe er at rum er fyldt med forskellige baner, det vil 

sige forskellige historier om før, nu og efter. Sted er dermed en her-og-nu gennemskæring 

af de utallige historier, som vi alle lever på ethvert givet tidspunkt. Massey foreslår en nåle-
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pude som en mulig metafor for denne forståelse af sted. Se for dig en pude med en masse 

nåle stukket ned i den: Sted (space) består af en helt masse baner (nåle) og punkter (hvor 

nålene møder puden). Steder er netop med Masseys konceptualisering nålepuder bestå-

ende af en samtidighed og mangfoldighed af baner. 

 

Vollsmose og Bylderup 

 

I LaPUR-projektet konkluderede vi at ”sprog, sprogbrugere og steder er forbundet i et hi-

storisk betinget forhold. Det gælder de steder som traditionelt har været betragtet som 

relevante for dialektforskningen, såvel som nye urbane boligkvarterer” (Quist 2020, 190). I 

Odenseforstaden Vollsmose kortlagde vi hvordan sproglige træk der gennem mange år har 

været beskrevet som typiske for Fyn, dvs. fynske dialekttræk, var en del af nogle af de un-

ges sproglige repertoire sammen med sprogtræk der forbindes med multietnisk ungdoms-

sprog (Quist & Skovse 2020). Vi fandt for eksempel at nogle af drengene (6 ud af 42 delta-

gere) brugte et slags hybridregister som var en blanding af fynskklingende intonation og 

multietnisk ungdomsstil. Fire andre af deltagerne brugte træk fra multietnisk ungdomsstil, 

men ikke fra fynsk. En gruppe bestående af både drenge og piger brugte mange fynske 

træk i deres daglige sprog, men ikke multietnisk ungdomsstil, mens langt størstedelen af 

pigerne hverken brugte fynske eller multietnisk associerede træk (Skovse 2018). Vi kunne 

dertil vise at flere af disse fordelinger i den kvantitative brug af forskellige sproglige res-

sourcer faldt sammen med deltagernes sociale organisering, sådan at for eksempel grup-

pen af drenge som anvendte mange multietnisk associerede træk også skilte sig ud og ud-

gjorde en venskabsgruppe (Quist 2021). I Bylderup beskrev Monka & Hovmark (2016) 

hvordan en stor del af de traditionelle sønderjyske dialekttræk indgik i de unge deltageres 

daglige sprogbrug. Der var dog stor forskel på hvem og hvor mange af deltagerne der 

brugte sønderjysk i deres daglige sprog i skolen mellem venner og i familien. En lille gruppe 

af pigerne (2 ud af 24) brugte for eksempel næsten aldrig sønderjysk, mens alle drengene i 

større eller mindre grad anvendte dialekttræk i deres sprog. I de kvantitative analyser var 

det generelt drengene der scorede højest på de sønderjyske træk, men der var også en 

gruppe piger som anvendte sønderjysk som en fast del af deres omgangssprog med hin-

anden.  

 Både i Vollsmose og i Bylderup var der altså stor variation mellem de unge. Nogle 

brugte ofte traditionelle dialekttræk, andre brugte dem aldrig. Vi beskrev mønstre og varia-

tionens sammenhæng med de sociale grupperinger blandt de unge, og viste at i særdeles-

hed køn er en forskelssættende faktor. Ikke overraskende var det drenge der i højere grad 

end piger anvendte de dialektalt associerede træk i Bylderup og de dialektalt og multietnisk 

associerede træk i Vollsmose (Monka, Quist & Skovse 2020).  

Vores analyser af variationens sociale distribution er konventionelle inden for det 

etablerede sociolingvistiske paradigme – som Blommaert beskriver det ”in which move-

ment of language resources is seen as movement in a horizontal and stable space and in 

chronological time” (Blommaert 2010, 5). I et ”snapshot” (ibid.) er tiden fastfrosset i et hori-

sontalt perspektiv på et sted hvor vi kan demonstrere sociolingvistisk systematik. Vores 

snapshot baseredes på data fra interviews kombineret med feltobservationer over en pe-

riode på cirka 5 måneder og viste at der på de to lokaliteter – de to skoler i henholdsvis 

Vollsmose og Bylderup – er sproglige ressourcer til rådighed for de unge som de kan an-

vende i deres sociale praksisser sådan som mennesker som sprogende individer jo gør – 

bruger alle tilrådighedværende midler “to achieve their communicative aims as best they 

can” (Jørgensen 2010). 
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Men det horisontalt situerede snapshot viser os ikke hvordan og hvorfor den kvanti-

tative distribution af de sproglige ressourcer relaterer sig til det enkelte individ og hans 

eller hendes historie, adgang og evne til at bruge de lokalt tilstedeværende ressourcer. Vi 

fandt nemlig også at der ud over den horisontale variation mellem individer også var bety-

delig sproglig variation hos den enkelte sprogbruger. I Bylderup gennemførte Monka og 

Hovmark to sociolingvistiske interview med alle deltagerne. Det ene interview, med Monka 

som interviewer, blev gennemført på sønderjysk. Det andet interview, med Hovmark, fore-

gik på standarddansk (Monka & Hovmark 2016). Hensigten med denne fremgangsmåde 

var at kortlægge om og hvor meget deltagerne skifter mellem dialekt og standarddansk 

afhængig af den sproglige kontekst. Det viste sig at en del af deltagerne brugte flere søn-

derjyske dialekttræk i interviewet med den sønderjysktalende interviewer sammenlignet 

med interviewet med den standarddansktalende interviewer. Cirka en tredjedel af de unge 

deltagere brugte sønderjyske dialekttræk stort set lige meget i begge situationer. Lidt mere 

end en tredjedel skiftede på tværs af de to situationer sådan at de brugte flest sønderjyske 

dialekttræk i samtalen med Monka og færrest i samtalen med Hovmark. Og den sidste 

mindre gruppe brugte stort set kun standarddansk i begge situationer. Kodeskift mellem 

dialekt og standard var altså en udbredt praksis, men samtidig en praksis som så forskellig 

ud på tværs af deltagerne. Det kunne for eksempel vises at flere drenge end piger ikke æn-

drede sprogbrug mellem de to interviewsituationer, det vil sige flere piger end drenge skif-

tede til standarddansk i interviewet med den standardtalende interviewer. 

I Vollsmose kunne vi også demonstrere udbredt sprogligt stilskift på tværs af situati-

oner blandt deltagerne. I en analyse af de unges sprogbrug i tre forskellige kontekster – en 

samtale med en studievejleder, et interview med en forsker samt samtaler i venskabsgrup-

per – fandt vi stor individuel forskel på om deltagerne anvendte multietnisk ungdomsstil på 

tværs af situationerne. Nogle af deltagerne stilskiftede ikke, men anvendte multietnisk 

ungdomsstil i alle tre situationer, andre brugte kun multietnisk ungdomsstil i venskabs-

gruppe-optagelserne, og en enkelt talte standarddansk i alle tre situationer (Quist 2019). 

Ligesom for den inter-individuelle variation viste vi både i Bylderup og Vollsmose at 

den intra-individuelle variation er socialt indlejret, idet at for eksempel køn så ud til at spille 

en rolle sådan at flere piger end drenge skiftede register på tværs af kontekster. Disse kort-

lægninger af intra-individuel variation på tværs af forskellige samtalekontekster ændrer 

dog ikke ved at vi i den sociolingvistiske beskrivelse stadig befinder vi os i et horisontalt 

perspektiv med en ahistorisk stikprøve-beskrivelse af den sproglige variation på de givne 

lokationer. Men et centralt mål med LaPUR-projektet var netop at undersøge og udfolde 

stedets betydning for sprog og sprogbrug uden samtidig at reproducere ”the container 

view”, altså et syn på steder som beholdere af sprog og sproglig variation (Löw 2001; Bri-

tain 2010; Auer 2013). Stedernes historie, fysiske rammer, arkitektur med mere har også 

betydning for sprogbrugernes erfaringer og sproglige praksisser hvorfor vi forsøgsvis ind-

drog en tidslig dimension i vores beskrivelser, i form af en undersøgelse af deltagernes 

tilknytning til stederne over tid. 

 

Stedstilknytning i Bylderup og Vollsmose 

 

Blandt andre Peter Auer (2013) har kritiseret den traditionelle dialektforskning, og særligt 

dialektgeografien, for at behandle geografiske steder som ’beholdere’ for sproglig variation 

med den konsekvens at sprogbrugerne helt forsvinder ud af billedet. Auer argumenterer 

derfor for at dialektologien skal sætte sprogbrugeren i centrum: 
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[T]he speaker needs to be brought (back) into research on language and space in 

order to make geo-linguistics better equipped to deal with the challenges of con-

temporary societies (Auer 2013, 10). 

 

Sprogbrugeren skal dog ikke tilbage i dialektgeografien på bekostning af geografien. I hvert 

fald var det hypotesen i LaPUR-projektet at konkrete steder betyder noget for mennesker, 

deres sproglige erfaringer og udtryk. Det vi har brug for, er at udvikle en mere dynamisk og 

også flerdimensionel forståelse af sted (eller space) og stedernes betydning for sprog og 

sprogbrugere. I projektet undersøgte vi derfor de unge deltageres tilknytning til de steder 

hvor de befandt sig på tidspunktet for vores undersøgelser. Vi udviklede et indeks der 

blandt andet inddrog en historisk dimension i form af et mål for hvor længe den enkelte 

samt dennes familie havde boet i henholdsvis Bylderup og Vollsmose. Vi kaldte det et ’in-

deks over lokal tilknytning’ (index of local attachment) (Monka, Quist & Skovse 2020). Vi 

registrerede alle deltagernes, samt deres forældres mobilitetshistorier. Det vil sige vi un-

dersøgte hvor længe de havde boet i henholdsvis Bylderup og Vollsmose, om de havde 

gået på andre skoler og om de var født i andre byer eller lande. Jo længere historisk tilknyt-

ning til stedet, jo højere indeksscore. Vi målte også på hvor deltagernes aktiviteter uden for 

skoletiden var placeret, mere specifikt så vi på om fritidsjob og fritidsaktiviteter lå lokalt og 

på hvor deltagernes venner boede. Til sidst kortlagde vi de enkelte deltageres planer for 

fremtiden, herunder deres geografiske orientering (metode og analyser er beskrevet i de-

taljer i Monka, Quist & Skovse 2020). Indekset målte altså med udgangspunkt i den enkelte 

deltager hans eller hendes tilknytning til henholdsvis Bylderup og Vollsmose i fortid, nutid 

og (forestillet) fremtid. Jo højere samlet indekstal for den enkelte, desto større lokal tilknyt-

ning. Den gennemsnitlige indeksscore for deltagerne i Bylderup var 68,9, mens den var 

36,4 i Vollsmose. Den store forskel mellem de to steder er ikke overraskende idet der 

blandt andet måltes på hvor længe den enkelte samt dennes forældre havde boet i områ-

derne. Størstedelen af forældrene til deltagerne i Bylderup kommer selv fra Bylderup eller 

et andet sted i regionen, altså Sønderjylland. Det er lige omvendt i Vollsmose hvor langt 

størstedelen af forældrene er født og opvokset i andre lande end Danmark.  

 I grove træk viste vores analyse at deltagerne i Bylderup med de højeste ’tilknyt-

ningsscorer’ også var dem der brugte flest sønderjyske dialekttræk. Billedet var mere kom-

plekst i Vollsmose. Det interessante var dog at når vi dykkede ned i resultaterne for de en-

kelte deltagere, var der eksempler både i Bylderup og Vollsmose på at brugen af de regio-

nalt associerede dialekttræk, altså sønderjyske og fynske træk, ikke var forbeholdt dem 

med en høj indeksscore og en lang historisk tilknytning til stedet, ligesom en høj indekssco-

re ikke for alle faldt sammen med en høj grad af dialektbrug. I Bylderup var der for eksem-

pel to drenge med forældre født uden for Sønderjylland (den ene med forældre født uden 

for Danmark) som brugte sønderjysk dialekt. Den ene brugte dialekt i begge interviewsitua-

tioner med Monka og Hovmark, den anden skiftede til standarddansk i interviewet med 

Hovmark, den standardtalende interviewer. I Vollsmose var, på trods af de lave indekssco-

rer, fynske dialekttræk som nævnt en del af flere af deltagernes daglige sprogbrug.  

 Med vores forsøg på at operationalisere deltagernes tilknytning til henholdsvis Byl-

derup og Vollsmose blev den individuelle sprogbrugers historie, aktive engagement og 

fremtidsplaner mere fremtrædende, og det blev tydeligt at ikke alle deltager i de socioling-

vistiske praksisser med samme udgangspunkt (og med samme forestillet fremtidspunkt). 

Analysen af stedstilknytning inkorporerede et vertikalt perspektiv i vores beskrivelse i form 

af det tidslige element, og dermed er vi en smule nærmere den ’stedets multiplicitet’ som 

Massey argumenterer for. 
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Konklusion 

 

Begrebet sprogsamfund, altså operationaliseringen af det sted sociolingvister har foretaget 

deres analyser, har længe været debatteret og kritiseret. Kritikken har blandt andet peget 

på begrebets fastlåsende og essentialiserende implikationer og dets fæstning af menne-

sker og sprog til steder (Rampton 1995; Quist 2007; Eckert 2008). I vores sociolingvistiske 

analyser af sproglig variation i Vollsmose og Bylderup reproducerede vi, som nævnt, det 

horisontale perspektiv på sted, i det som Blommaert har kritiseret for at være en ”sociolin-

guistics of distribution” hvor sted betragtes horisontalt, og tid kronologisk (2010, 5). Ste-

derne blev behandlet som ‘kludetæpper’, eller ‘overflader’, hvor variationen fordelte sig 

systematisk i relation til de sociale kategorier som vi fandt relevante, først og fremmest 

køn. Men da vi operationaliserede og undersøgte de individuelle deltageres stedstilknyt-

ning over tid, var det et forsøg på at udfolde stedernes historiske indlejring og inkorporere 

en historisk dimension i beskrivelserne af den sproglige variation. Særligt i Vollsmose viste 

analysen at de unge havde meget forskellige mobilitetshistorier som reflekteredes i deres 

sprogbrug. Nogle var født i Vollsmose og havde aldrig boet andre steder, nogle var født i 

andre lande og var først få år tidligere kommet til Danmark, andre igen havde boet i Jylland 

eller andre steder på Fyn inden de med deres forældre var kommet til Vollsmose (Quist 

2019). Deltagerne i vores undersøgelse kom altså, da vi mødte dem, med helt forskellige 

erfaringer fra både Vollsmose, Fyn, Danmark og verden. Disse forskellige erfaringer har 

uden tvivl betydning for deres faktiske sprogbrug (Quist 2019; se også Sharma 2018). 

Sammenhængen mellem analysen af stedstilknytning og den sproglige variation var dog 

ikke lige så tydelig i Vollsmose som den var i Bylderup hvor der var langt mindre variation i 

de unges mobilitetshistorier. Billedet af sprogfællesskabet som et kludetæppe med sam-

mensyende felter passer bedre på Bylderup, men er en dårlig metafor for Vollsmose. Det 

er, sagt på en anden måde, nemmere at reproducere vores almindelige, traditionelle anta-

gelser om sociolingvistisk variation et sted som Bylderup end det er i Vollsmose. Og det er 

måske en af forklaringerne på at der sjældent udføres dialektforskning i boligkvarterer som 

Vollsmose. Dialektforskningen har traditionelt opsøgt steder som Bylderup, altså landsbyer 

uden for de store byer, og her har man igen opsøgt de stedsstabile dialekttalende der sås 

som repræsentanter for stedernes sprog, mens man har undgået de større byer hvor den 

sproglige kompleksitet er høj (fx Pedersen 2009). Men den store udfordring har som be-

kendt længe været at inkorporere mobilitet i vores beskrivelser. Et sted at begynde er efter 

min mening at gentænke vores forståelser og operationaliseringer af sted. Ifølge Massey 

skal steder forstås som dynamiske og som konstitueret af samtidighed og multiplicitet. I en 

sociolingvistisk analyse fremstår Vollsmose nok som et tydeligere eksempel herpå, idet 

stedet er karakteriseret ved en høj grad af til- og fraflytning og mange sprogmøder hver 

eneste dag. Men samtidighed og multiplicitet er karakteriserende for alle steder, også Byl-

derup. Thurlow understreger det radikale i denne måde at tænke sted på (Thurlow 2020, 

356), idet den instantialiserer det som Scollon (1998) har kaldt et ”nexus of practice”, det vil 

sige skæringspunkter af erfaringer, identiteter og historier som deltagere bringer ind i de-

res interaktioner og praksisser. Min korte introduktion til Masseys syn på sted er ment som 

en indledende diskussion af hvordan vi i sociolingvistikken, og ikke mindst dialektforsknin-

gen, bedst (gen)tænker ’geografisk’, som Thurlow også efterlyser. Den næste store udfor-

dring er naturligvis hvordan vi operationalisere ideerne – som Thurlow skriver:  

 

The scholarly challenge in Massey’s kind of geographical thinking is to retain a 

tangible or at least visible sense of this quite literal, in‐the‐moment connected-

ness. This certainly requires an expanded sense of context (2020, 356). 
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Thurlow peger dernæst på at netop spørgsmålet om kontekst altid har optaget, og splittet, 

sociolingvister – ”how much “con” is enough for understanding “text” (ibid.). Jeg har ikke 

svaret, men håber at jeg med dette korte indspark har formået at øjensynliggøre at dersom 

vi ønsker at begribe de komplekse sammenhænge mellem inter- og intraindividuel variati-

on i tid og rum, er Masseys begreb samtidighed nyttigt. Vertikal og horisontal variation 

krydser hinanden i den enkelte sprogbruger. Krydsningens konstellation bestemmes af et 

samspil mellem erfaringer og orienteringspunkter (fortid, nutid, fremtid) og den konkrete, 

situerede kontekst – nu som i 2031. 
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DANSK UDTALE I 2031 – ÅRET HVOR VI HAR LÆRT AT TALE ORDENTLIGT? 

 

 

Nicolai Pharao 

 

Det er en udbredt opfattelse blandt danskere at det står sløjt til med udtalen af dansk – og 

at det bliver værre og værre! I forbindelse med et interview med en gruppe sprogforskere 

fra Aarhus Universitet i Politiken d. 19/7 2021 kan man læse kommentarer på avisens Fa-

cebook-side som ”I mine ører taler de fleste danskere ukorrekt, også blandt voksne”, ”det 

danske sprog bliver talt meget sjusket” (efterfulgt af tre grædende emojis) og ”[…] de unge 

taler meget hurtigt og uartikuleret […]”. Sprogforskerne i interviewet fortæller om deres 

projekt ”The Puzzle of Danish”, hvor de undersøger danske børns sprogtilegnelse. I projek-

tet finder de at danske børn tilegner sig udtale og grammatik der er ligesom voksne taleres 

udtale og grammatik, relativt sent sammenlignet med børn der tilegner sig fx norsk. Lig-

nende resultater er tidligere rapporteret i fx Bleses et al. (2008). Forskerne henviser i inter-

viewet i Politiken til særtræk ved det danske foneminventar og sprogets fonologi i det hele 

taget som en del af forklaringen på den forsinkede tilegnelse, herunder den høje grad af 

reduktion i udtalen (som eksempler nævnes i interviewet udtalen [kni:u] for knive samt 

reduktion af ordet kaffe til kun at have en stavelse [kαf] eller det manglende ordfinale n i 

udtalen [ka] for kan), en argumentation der ligger i forlængelse af den hos Bleses et al. 

(2008). Også andre sprogforskere har tidligere bekymret sig for reduktionernes indtog i det 

danske sprog, især de unges. Således udtrykte de sprogforskere der indgik i det udvalg 

under Undervisningsministeriet der udarbejdede KUP-rapporten ”Mundtlig fremstilling” i 

1991, at der var vigtigt at man i danskundervisningen satte ind for at ”skærpe elevernes 

opmærksomhed over for sprog og distinkthed” for at forebygge ”forståelsesproblemer 

mellem generationerne” (som beskrevet i Kristiansen 2005). Der findes imidlertid ikke 

mange undersøgelser af reduktioner fra den lyttendes perspektiv, slet ikke for dansk. I 

denne tekst vil jeg belyse diskussionen om tendensen til sammentrækning og reduktion i 

dansk fra både den talendes og den lyttendes perspektiv i et forsøg på at afdække hvor 

problematisk fænomenet er – hvis det da overhovedet er det. 

 

Reduktioner i historien 

 

Reduktioner er ikke nye i dansk, faktisk har de været her i århundreder. Dele af den serie af 

lydudviklinger der førte til at de skandinaviske sprog skilte sig ud fra urnordisk, kan betrag-

tes som en reduktion, nemlig bortfald af vokal i tryksvag stavelse som da ordet horna blev 

til horn. Dansk førte processen endnu videre end norsk og svensk og gjorde tilbageblevne 

fuldvokaler i tryksvage stavelser til schwa, en proces vi også kan betragte som en redukti-

on. I jyske dialekter gik man endnu længere og lod schwa’erne falde bort, noget som først 

senere blev udbredt i de østlige dialekter, hvor det i de sidste 50 år har fået mere opmærk-

somhed som et omsiggribende fænomen i det københavnsk-baserede rigsmål, nemlig 

schwa-assimilation. Men ikke bare vokalerne undergik såkaldte svækkelser: Konsonanter 

som /b d g/ svækkedes til /w ð j/, og hele stavelser forsvandt sådan at den hyppigste udtale 

af ord som give, tage, kunne, skulle nu er med kun én stavelse, nemlig [gi tæ ku sgu]. 

Sproghistorien viser os således at reduktion i en vis forstand er noget af det danskeste der 

findes, i hvert fald når vi ser på udtalen. Og processerne er fortsat og fortsætter i dag. Det 

der betragtes som almindelig distinkt udtale blandt danskere i dag, er i et historisk per-

spektiv resultat af det man i fonetikken omtaler og undersøger som reduktioner. Betydnin-

gen af reduktion er her ret specifik: Den omfatter bortfald af lyde eller assimilation af en 
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lyd til en nabolyd, men også realiseringen af en forventet lukkelyd som en frikativ eller en 

approksimant. Det er især i den sidste forstand at betydningen bliver noget fagspecifik. 

Den hviler på en klassifikation af sproglyde som svagere desto mere åben talekanalen er 

når man skal frembringe dem. Ved lukkelyde er talekanalen per definition helt lukket, og 

derfor er det de stærkeste sproglyde. Ved frembringelse af frikativer skal der være passage 

for luften som kan danne støj; talekanalen må altså åbnes lidt, og derfor er frikativer i den-

ne optik svagere eller reducerede udgaver af forventede lukkelyde. For approksimanter 

skal talekanalen være endnu mere åben, og de klassificeres derfor som endnu mere redu-

cerede udgaver af den forventede lukkelyd. Det er vigtigt at huske på at der her tales om 

forventninger om lukkelyde. Det er altså i tilfælde hvor sprogbrugeren kan forvente en 

lukkelyd, at en approksimant kan opfattes som en reduceret variant, ikke hver eneste gang 

der er en approksimant, da man jo ofte forventer approksimanter, især i danske ord. Der 

er fonetikere og fonologer der ville klassificere lydtypen lukkelyd som stærkere end de sva-

ge approksimanter (jf. præsentationen af fonologiske processer i Grønnum 2005, 370 ff.). 

Det kan der være teori-interne grunde til, men det er denne artikels påstand at hvis en så-

dan klassifikation af lydtyperne i forhold til et styrke-hierarki eller en forståelse af synkrone 

reduktionsprocesser skal kunne have forbindelse til sprogbrugerne, så må det kunne vises 

at det fonetikeren kalder reduktion (og Facebook-kommentatoren kalder sjusk), også har 

konsekvenser for forståelsen af de ord der rammes af reduktion.  

 Vel nok den mest omfattende proces i de sidste par hundrede år i det københavnsk-

baserede rigsmål er den ovennævnte schwa-assimilation – altså det fænomen at den tryk-

svage vokal enten falder helt bort i et ord som passe [pas], eller assimileres til en nabolyd 

hvis en af disse er en sonorant og derved ’overtager’ stavelsen i form af tonal glidning i ord 

som dame, finde, sige (i lydskrift gengivet som [dæːm̩ fen̩ siːi]). Brink og Lund (2018) giver en 

oversigt over denne lydudvikling, som de påviser som omfattende allerede for talere født i 

og efter 1830 (Brink & Lund 2018: 202), og udviklingen er stadig i gang i dag. Fænomenet er 

mere udbredt i spontan tale (altså den slags de fleste talere praktiserer mest af i hverda-

gen) end i mere formelle sammenhænge og endnu mere sjælden i oplæsning, der generelt 

inviterer til mere distinkt udtale. Det forekommer i det hele taget rimeligt – når man ser på 

danskeres metasproglige kommentarer om god og tydelig udtale – at tolke den danske 

norm for tydelig (ud)tale som havende klar rod i skriftbilledet. Det er bestemt tænkeligt at 

indlæringen af læsning og skrivning fører til en opmærksomhed på at ordenes form kan 

være anderledes, evt. mere ekspanderet, end den man bruger i daglig tale. For eksempel 

forekommer ordet blevet aldrig med et intervokalisk [v] i nogen af de talesprogskorpora vi 

har for dansk, men ikke desto mindre vil en læsende og skrivende dansker formentlig være 

af den opfattelse at netop udtalen [ble:vəð] eller til nød [ble:wəð] er den distinkte (og kor-

rekte) form af ordet, mens den almindelige form [bleð̩] er sjusket, utydelig og ukorrekt.   

 Måske derfor betragtes schwa-assimilation oftere som netop et reduktionsfænomen 

eller slet og ret sjusk, men som også Brink & Lund (2018) påpeger, er der tale om en regu-

lær og fortsat livlig lydforandring der har fulgt gængse veje i sin udbredelse gennem orde-

ne og årene. I spontantale er schwa-assimilation blandt talere født i 1990 og senere således 

obligatorisk efter såvel vokal som halvvokal (Brink & Lund 2018: 217). Schachtenhaufen 

(2010) analyserer schwa-bortfald og -assimilation hos 27 talere født mellem 1945 og 1978 

(nemlig de talere der indgår i DanPASS-korpuset, jf. Grønnum 2009). Her viser han at 

schwa-assimilation følger regler der bedst kan beskrives med henvisning til stavelsesgræn-

ser, og desuden bruger han schwa-assimilation til at skelne mellem distinkt og reduceret 

udtale. Hvor schwa-bortfald altid er tegn på reduktion ifølge Schachtenhaufen (2010), så er 

schwa-assimilation kun at betragte som reduktion i bestemte kontekster, nemlig absolut 

ordfinalt efter sonorant, fx dame, hunde, finde [dæːm̩ hun̩ fen̩] (Schachtenhaufen 2010: 83). 
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Derimod forventes schwa-assimilation efter vokal og halvvokal (fx sige [siːi] og stave 

[sdæːʊ] også i distinkt udtale, akkurat som hos Brink & Lund (2018). 

 Schwa-assimilation er et eksempel på lydlig variation der begynder som en forskel på 

distinkt og reduceret udtale og så langsomt bliver obligatorisk i flere og flere lydlige kon-

tekster, sådan at processen ikke længere entydigt kan betragtes som et reduktionsfæno-

men. Faktisk bliver den så udbredt at udtale med schwa må betragtes som overtydelig eller 

bogstavudtale, i hvert fald af lingvisten der forsøger at skabe overblik over sprogets udtale.  

 Reduktion rammer ikke bare lyde men også ord, og det er nok snarere i ordsammen-

trækninger at de fleste danskere er opmærksomme på at her er noget på færde. For når 

ord trækkes sammen, må det betyde at der er enkeltlyde og måske hele stavelser der fal-

der bort, og så kan man jo risikere at det bliver vanskeligere at forstå det der siges. Det var 

ikke mindst professor Peder Skyum-Nielsen opmærksom på, bl.a. i sit virke som sprogkon-

sulent for radio og tv. I Skyum-Nielsen (2007) påpeges hvordan sammentrækninger af ord i 

form af det der i bogen kaldes for (stavelses)kannibalisme (som jeg her har kaldt bortfald), 

er stadigt mere udbredt i nyhedsreportager i radio og tv. Formålet hos Skyum-Nielsen er 

ikke kun at beskrive disse fænomener, hvilket gøres med talrige eksempler, men også at 

forsøge at komme det til livs hos i hvert fald journalister der skal formidle seriøst nyheds-

stof mundtligt. Ræsonnementet er at reduktionsgraden påvirker ordenes forståelighed 

(ligesom frasering, tempo, trykfordeling, tonegang og tilmed stemmens klang kan påvirke 

forståeligheden ifølge Skyum-Nielsen 2007). 

 Det er helt eksplicit danskernes samforståelse der er truet her ifølge Skyum-Nielsen 

(2007), der på side 15 bl.a. giver eksemplet ”[pedlan] tidspunkt”, hvor læseren har til opga-

ve at afkode det der er gengivet i lydskrift. Nu håber jeg læseren af nærværende tekst vil se 

på eksemplet en gang til, og måske endda udtale det for sig selv, hvorefter jeg forestiller 

mig at det er ret ligetil at erkende at udtalens [pedlan] svarer til skriftens ”på et eller andet”. 

Her bliver vi formentlig hjulpet godt på vej af konteksten da kombinationen af ”på et eller 

andet” og ”tidspunkt” er relativt hyppig, så når vi er nået til enden af ”tidspunkt”, så er re-

duktionen fra 5 (eller 6 hvis man udgår fra en meget tydelig udtale der tilnærmer sig skrift-

billedet) til 2 stavelser i ”på et eller andet” ikke længere så stor en forhindring for at forstå 

hvad der bliver sagt.  

 Det er naturligvis ikke nogen urimelig antagelse af disse reduktioner påvirker hvor-

dan vi forstår andres tale, men ligesom reduktion af schwa har vist sig at være regelbundet, 

så kan i hvert fald nogle former for ordsammentrækninger også vises at følge regelmæs-

sigheder. Således ser Heegård & Mortensen (2014) på adverbialet faktisk, og viser at varia-

tionen i graden af sammentrækning påvirkes af position i både sætningen og ytringen, og 

nok så interessant af ordets dialogiske funktion: Adverbiet faktisk beskrives som værende 

enten selvkorrigerende, dvs. at den der bruger ordet, har til formål enten at understrege at 

hans eller hendes nye standpunkt er det rigtige (man kan for eksempel drømme om en 

udlændingeminister der siger ”Vi har faktisk strammet reglerne for at få opholdstilladelse 

for meget herhjemme”), eller at talerens standpunkt understreges som det rigtige i mod-

sætning til samtalepartnerens (som når man i endnu en forestillet situation til udlændin-

geministeren kan sige ”Danmark har faktisk overtrådt menneskerettighedskonventioner-

ne”). Heegård & Mortensen (2014) viser på bagrund af analyser af det før omtalte DanPASS-

korpus samt det såkaldte BySoc-korpus, der består af sociolingvistiske interview med kø-

benhavnere, at der er større tendens til at bruge formen [fɑgdisg] når ordet har en selvkor-

rigerende funktion, mens der er større sandsynlighed for at bruge formen [fɑis] når ens 

udsagn har til formål at korrigere samtalepartneren. Denne kommunikative funktion spiller 

sammen med syntaksen (Heegård & Mortensen 2014, 97ff.), og et lignende kompleks af 

syntaktiske og diskursive eller pragmatiske betingelser for reduktionsgraden i ordet egent-
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lig beskrives og analyseres i Heegård (2015). Tilsammen viser disse undersøgelser (og lig-

nende for engelsk (Bell et al. 2009; Jurafsky, Bell & Girand 2002) og hollandsk (Plug 2005)) at 

heller ikke ordsammentrækninger forekommer helt tilfældigt, men (faktisk) kan ses som 

havende diskursiv funktion – det er altså ikke ligegyldigt for hverken taler eller lytter om 

der er sammentrækning eller ej.  

 Samspil mellem det der ofte kaldes sproginterne faktorer (lydlige omgivelser, gram-

matisk funktion, syntaktisk placering) og sprogeksterne faktorer (hvor ofte et ord bruges 

eller hvilken semantisk eller pragmatisk vægt det har), er også undersøgt for konsonanter i 

dansk generelt (Schachtenhaufen 2013). I tilgift til forventede betingende faktorer som 

intervokalisk og tryksvag position samt ordklasse og informationsstatus (operationaliseret 

som ny eller given information i den igangværende samtale), finder Schachtenhaufen 

(2013) også at reduktionsgraden påvirkes af ordenes sproglige funktion og dermed at di-

stinkt udtale signalerer for eksempel pragmatisk fokus, mens reduceret udtale signalerer 

baggrundsinformation (Schachtenhaufen 2013, 176). Som Schachtenhaufen (2013) påpe-

ger, må sådanne effekter betyde at reduceret udtale ikke bare skyldes slid, for eksempel 

som følge af hyppig brug. Det er ellers en effekt der ofte er fundet i undersøgelser af en-

keltlydes reduktion, altså at højfrekvente ord oftere og tidligere rammes af reduktion end 

lavfrekvente især når det er tale om lydforandringer (Bybee 2010 har det som et grundlæg-

gende princip i sine forklaringer af reduktioner i flere (især europæiske) sprog, og det er 

også tidligere beskrevet som en faktor i udbredelsen af schwa-assimilation (Brink & Lund 

1975, 730)). 

 Det er muligvis netop i et forandringsperspektiv at ordfrekvenseffekter træder tyde-

ligst frem. Det underbygges af en anden undersøgelse af reduktion af de danske lukkelyde 

/b d g/ i intervokalisk position der direkte undersøgte ordfrekvens baseret på optællinger 

af ordformer i et korpus optagelser af spontantale med mere end 3 millioner løbende ord 

(Pharao 2010). Her viste ordfrekvens sig ikke at være en (statistisk signifikant) faktor i ten-

densen til reduktion af lukkelyde i intervokalisk position, og der er i øvrigt heller ikke noget 

der tyder på at yngre talere reducerer intervokaliske lukkelyde oftere end ældre talere, i 

modsætning til hvad der jo er fundet for schwa-assimilation (jf. omtalen af Brink & Lund 

2018 ovenfor). At reduktioner der følger af bortfald af stavelser, er omsiggribende over tid 

også i nyhedsmedier, underbygges kvantitativt i Heegård & Thøgersen (2014). Her analyse-

res endelserne -ede og -te i DRs radioaviser fra 1936 til 2010, og undersøgelsen viser at 

schwa-assimilation eller bortfald bliver hyppigere med tiden og at reglerne for deres fore-

komst forenkles i den forstand at der er færre begrænsninger på i hvilke lydlige omgivelser 

disse reduktioner af schwa forekommer (Heegård & Thøgersen 2014: 350ff.). 

 Ser man samlet på resultaterne fra disse undersøgelser, tegner der sig et billede af at 

reduktion af enkeltlyde og stavelser snarere end at være lemfældig omgang med udtalen, 

er et fænomen der hvis ikke styres så i hvert fald formes af regelmæssigheder af både 

strukturel og funktionel karakter. Der er dog imidlertid ikke noget der tyder på at disse 

reduktioner ikke stadig opfattes som dårlig og ukorrekt sprog, og spørgsmålet er da også 

hvordan mønstre observeret af lingvister på baggrund af store mængder talesprogsdata 

fra mange forskellige talere forholder sig til den opgave som lytteren står over for i afkod-

ningen af talte ord og ytringer. 

 

Reduktioner i øret 

 

Det antages ofte at et budskab formidlet af en taler der har mange reduktioner i sin udtale, 

er sværere at forstå end hvis samme budskab leveres af en taler med distinkt udtale. De 

undersøgelser der blev gennemgået ovenfor, viser imidlertid at også reduktionerne er re-
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gelbundne, og da den lyttende også selv samtidig er taler, er det ikke urimeligt at antage at 

disse regelmæssigheder er lytteren bekendt, og at de ligefrem forventes at optræde i tale-

strømmen. Og nogle af reduktionerne, fx sammentrækningerne af faktisk og egentlig, kan 

endda knyttes til en kommunikativ funktion. Der er altså stærke tendenser i udtalen der 

peger på at vi som lyttere forventer og kan bruge reduktion, uanset hvad vi mener om re-

duceret udtale rent æstetisk (eller om de mennesker der reducerer oftere end os selv). 

 Der findes ikke ret mange undersøgelser af lytterens håndtering af reduceret udtale, 

bl.a. fordi det er svært at undersøge på måder der nærmer sig hverdagens samtaler. En 

meget brugt metode til at undersøge lytteres afkodning af talte ord er ved at måle deres 

evne til at genkende enkeltord: Man beder dem lytte til en hel masse ord et ad gangen, og 

for hvert af dem skal de forholde sig til om det de hører, er et ord i dansk, eller om det ikke 

er det. Blandt de ord man præsenterer lytterne for, er både eksisterende ord og nonsens-

ord, dvs. ord der passer til dansk fonotaks, men som ikke findes (fx fytte eller skasse). Hvis 

de mener at det ord de hører, er et rigtigt ord, skal de trykke på den grønne knap, og hvis 

de ikke mener det er et rigtigt ord, skal de trykke på den røde knap. Man måler så hvor 

længe de var om at trykke på knappen (responstiden) og hvor mange gange de trykkede 

forkert (fejlraten). For at opgaven i sådan et eksperiment skal komme lidt tættere på hvad 

vi som lyttere foretager os i hverdagen, sætter man en tidsbegrænsning på hvor længe folk 

må være om at svare.  

 

Er ord sværere at forstå når de udtales med en reduceret lyd? 

Jeg har sammen med nogle studerende undersøgt om man kan måle en forskel på hvor 

hurtigt danske lyttere genkender et talt ord afhængigt af om det udtales med en distinkt 

lukkelyd eller det der ovenfor blev kaldt en reduceret variant af en lukkelyd. Det gjorde vi 

med ord der indeholdt fonemet /g/ i intervokalisk position, ord som snakker, hygger, brok-

ker. Vi valgte ord af denne type fordi fonemet /g/ kan realiseres enten som det distinkte [g] 

eller som en approksimant [ɰ]. Fra et produktionssynspunkt kan approksimanterne som 

nævnt betragtes som reducerede varianter sammenlignet med lukkelyden [g]. Vi valgte /g/ 

fordi det i modsætning til de andre lukkelyde i dansk oftere realiseres som noget andet end 

en lukkelyd i intervokalisk position (Pharao 2010). Dansktalende har altså en større tendens 

til at sige ord som snakker, hygger, brokker reduceret end distinkt, i hvert fald i spontanta-

le. Ud fra denne betragtning kan man med rimelighed opstille den hypotese at der percep-

tuelt ikke er noget reduceret ved approksimanten, og at der snarere er tale om at det er 

udtalen med [g] der er overdistinkt, når altså vi har med løbende tale at gøre. Det var 

blandt andet for at belyse hvilken af disse betragtninger der er den mest rimelige når vi 

også tager lytterens perspektiv i betragtning, at vi udførte forsøgene. Her holder jeg mig til 

den artikulatorisk-fonetiske terminologi og taler om en sammenligning mellem distinkte og 

reducerede former af de enkelte ord, og mener dermed udtale med hhv. [g] eller [ɰ], altså 

for snakker enten den distinkte form [snɑgɐ] eller den reducerede form [snɑɰɐ]. 

 I den første af denne slags undersøgelser på dansk (Pharao, Malmstedt & Veng 2017) 

deltog 32 lyttere. De havde alle dansk som førstesprog, de var mellem 20 og 29 år (med en 

gennemsnitsalder på 22,4 år) og var bachelorstuderende på Københavns Universitets Insti-

tut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på det tidspunkt de deltog i undersøgelsen. 21 

af dem var kvinder, og 11 af dem var mænd, og ingen af dem rapporterede nogen former 

for høretab. Samlet set en relativt gennemsnitlig flok unge lyttere omend de med deres 

uddannelsesvalg måske nok havde mere sproglig interesse og viden om udtaleforhold end 

de fleste af deres jævnaldrende. Der er imidlertid ikke nogen grund til at tro at denne øge-

de interesse for sproglige forhold skulle påvirke deres responstider i et ordgenkendelses-

forsøg: Hver opgave skal ganske enkelt løses for hurtigt til at der kan manipuleres med 
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hvor hurtigt der svares. Vi fik en kvinde på 22 år fra Hellerup til at indtale en liste med to-

stavelsesord: 40 ord med intervokalisk /g/ (fx snakker), og 80 fyldord hvoraf 20 var danske 

ord med en anden medial konsonant (fx /f/ som i sniffe), og de resterende 60 ord var non-

sensord der overholdt dansk fonotaks (fx skasse). Alle ord blev indtalt i en bæresætning og 

derefter klippet ud til brug i selve ordgenkendelsesforsøget. Ordene blev indtalt i både en 

distinkt og en reduceret version – og vi tjekkede om ordene fremstod med en lukkelyd eller 

en approksimant både ved at lytte til dem og ved at se på spektrogrammer af dem (i spek-

trogrammet er det tydeligt at se om der er fravær af energi, og dermed en lukkelyd, eller ej, 

og dermed en approksimant). Vi sammenlignede i øvrigt vores stimuli akustisk med realisa-

tioner af intervokalisk /g/ i det føromtalte DanPASS-korpus og fandt at det vi klassificerede 

som distinkte og reducerede former i stimuli til forsøget, passede med de akustiske karak-

teristika for reducerede og distinkte varianter af /g/ i DanPASS. Med andre ord mindede de 

enkeltord vi brugte, så meget som muligt om samme type ord når de optræder i spontan-

tale. De 32 deltagere hørte alle hele ordlisten på i alt 120 ord, der blev præsenteret i 

randomiseret rækkefølge for hver deltager. Vi kontrollerede dog præsentationsrækkeføl-

gen for de 40 kritiske stimuli, dem med intervokalisk /g/: Halvdelen af deltagerne hørte 

først de reducerede former hvor /g/ blev realiseret som [ɰ], og senere de distinkte former 

hvor /g/ blev realiseret som [g], mens rækkefølgen var omvendt for den anden halvdel af 

deltagerene. Dette blev gjort for at undersøge om der kan være en fordel ved fx at have 

hørt reducerede former før man har hørt de distinkte. Efter hvert ord var der en pause på 

1500 millisekunder, hvorefter det næste ord blev præsenteret. 

 Vi målte som nævnt responstiden (målt fra afslutningen af ordet) og om svaret var 

rigtigt eller forkert. Spørgsmålet er nu om der var forskel på responstiden og fejlraten når 

man sammenligner de distinkte former, altså fx [snɑgɐ], med de reducerede, dvs. [snɑɰɐ] 

(for ordet snakker). Og det var der: Vores deltagere var i gennemsnit 484 millisekunder om 

at genkende et ord med intervokalisk [g] som et rigtigt ord men 578 millisekunder om at 

genkende et ord med intervokalisk [ɰ]. Denne forskel på 94 millisekunder er statistisk sig-

nifikant ifølge den regressionsmodel vi brugte til at analysere resultaterne (også når vi kon-

trollerede for andre faktorer, se Pharao et al. 2017 for detaljerne i den statistiske modelle-

ring). Der var også en forskel i fejlraten når vi sammenlignede de distinkte og reducerede 

former: For de reducerede former var der 10,8 % der fejlagtigt blev afvist som værende 

ord, mens det kun gjaldt for 4,4 % af de distinkte ordformer – en lille men statistisk signifi-

kant forskel. Ved at se nærmere på de valgte ords frekvens i løbende tale viste det sig at 

det var de sjældnere ord som rokker og bukker der var dem der blev afvist som værende 

rigtige ord når de blev udtalt med [ɰ] og ikke [g], mens mere hyppigt forekommende ord 

som snakker og knækker kun i ringe grad blev fejlklassificeret, og det uanset om de blev 

udtalt med [g] eller [ɰ]. 

 Samlet set tager det altså næsten en tiendedel af et sekund længere tid at genkende 

formen [snɑɰɐ] end formen [snɑgɐ] (for ordet snakker), og der er også en større tendens 

til at man kommer til at afvise i hvert fald [bɔɰɐ] som værende et rigtigt ord (bukker) i 

sammenligning med formen [bɔgɐ]. Bemærk at forskellen i fejlrate er lille, og at fejlraten i 

det hele taget er lav i dette forsøg. Der er altså ikke tale om at reduktion af det intervokali-

ske /g/ fører til at ordene ikke kan afkodes, mere at det tager en lille smule længere tid, og 

at der er lidt større mulighed for ikke at genkende de reducerede former som rigtige ord. 

Resultaterne understøtter på den måde antagelsen om at det er sværere at genkende re-

ducerede former end de tilsvarende distinkte, men der er ikke noget der tyder på at forstå-

elsen bryder sammen. 

 Dette resultat er måske ikke helt overraskende, selvom de modsiger de tidligere be-

skrevne regelmæssigheder i undersøgelser af taleproduktion. Faktisk ligner resultaterne 
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det man kender fra beslægtede undersøgelser af amerikansk engelsk (Sumner et al 2014). 

Men som tidligere nævnt adskiller forsøget sig fra spontantale på et afgørende punkt: Or-

dene blev hørt i isolation. De sprogbrugsundersøgelser jeg gennemgik i starten, er alle ba-

seret på fri sammenhængende tale hvor der er en kontekst der kan hjælpe på forståelsen. 

Så ud over at ordgenkendelsesforsøget kun giver information om afkodningen af enkeltord 

og ikke den videre forståelse af ordenes betydning, så præsenteres de også her uden kon-

tekst, hvilket er usædvanligt.  

 

Bliver det nemmere med lidt kontekst? 

For at undersøge en indflydelse fra konteksten blev forsøget gentaget med nogle af de 

samme stimuli men denne gang med en tilføjelse af semantisk primes. Semantisk primes, 

dvs. ord der er betydningsmæssigt beslægtede med de ord der er stimuli i genkendelses-

forsøget, er ikke nødvendigvis ord der ofte forekommer sammen med de ord der er målet 

for undersøgelsen. Det er ord der er betydningsmæssigt beslægtede og derved letter gen-

kendelsen af andre ord. Det er for eksempel sådan at ordet hund bliver genkendt hurtigere 

hvis man umiddelbart inden har set eller hørt ordet kat end hvis man umiddelbart inden 

har set eller hørt ordet vat. Derfor kunne man også antage at reducerede ordformer blev 

lettere at genkende hvis lytteren umiddelbart forinden havde hørt et semantisk beslægtet 

ord. 

 Det er undersøgt i Ørum-Hansen (upubliceret). De 40 ord med intervokalisk /g/ blev 

præsenteret på skrift for 100 gymnasielever for at finde brugbare semantisk primes. Det 

førte til en liste på 26 ord med intervokalisk /g/ hvor en tilstrækkeligt stor andel af respon-

denterne var enige om hvad der udgjorde et betydningsmæssigt beslægtet ord. Disse 26 

ord blev indtalt i både en distinkt og en reduceret udgave efter samme metode som i det 

tidligere forsøg. Desuden blev fyldord og nonsensord indtalt igen samt de semantiske pri-

mes. Forsøget forløb ligesom det ordgenkendelsesforsøg der er beskrevet ovenfor, dvs. at 

deltagerne tog stilling til såvel primes som målord (og fyldord og nonsensord) i løbet af 

forsøget. Det væsentlige for analysen her er at for nogle af lytterne blev målordene præ-

senteret umiddelbart efter en semantisk prime, fx blev målordet krikke præsenteret efter 

den semantiske prime hest, mens det for andre blev præsenteret efter et betydningsmæs-

sigt ubeslægtet ord eller et nonsensord. 41 lyttere deltog i forsøget, 30 kvinder og 11 

mænd i alderen 20 til 58 år (med en gennemsnitsalder på 24,9). Alle lyttere hørte både 

målord med distinkt og reduceret udtale af det intervokaliske /g/, men ingen lytter hørte 

nogensinde det samme ord i begge former – man hørte altså enten [kʁægə] eller [kʁæɰə] 

efter [hɛsd]. 

 Regressionsanalysen af responstiderne bekræftede resultatet fra tidligere: Hvor del-

tagerne i gennemsnit var 614 millisekunder om at genkende en distinkt ordform, var de 

694 millisekunder om at genkende en reduceret ordform. Deltagerne i dette forsøg var 

således generelt langsommere end deltagerne i det tidligere forsøg, men det væsentlige 

her er at der igen var en statistisk signifikant forskel på responstiden for distinkte og redu-

cerede ordformer: Det tager længere tid at genkende ord med reduceret /g/. Men virkede 

primingen? Ja, det gjorde den: Der var en statistisk signifikant forskel på primede ordfor-

mer sammenlignet med ikke-primede ordformer sådan at deltagerne i gennemsnit var 62 

millisekunder hurtigere til at genkende en primet ordform end en der ikke var blevet pri-

met. Det er med andre ord nemmere at genkende [kʁæɰə] som et rigtigt ord hvis man 

umiddelbart inden har hørt ordet [hɛsd]. Faktisk genkendes primede reducerede ordfor-

mer i gennemsnit næsten lige så hurtigt som distinkte ordformer, hvilket kan tolkes sådan 

at konteksten hjælper lytteren til at genkende reducerede ord. Men vi undersøgte også om 

der var en krydseffekt af reduktionsgrad og priming, og det var ikke tilfældet. Det vil sige at 
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primede distinkte ordformer også blev genkendt hurtigere end ikke-primede distinkte ord-

former. Hjælpen fra konteksten gælder altså uanset om et ord optræder distinkt eller re-

duceret. Fejlraten blev også påvirket af reduktionsgrad og priming: Sammenligner man de 

ikke-primede ordformer, finder man at fejlraten for disse deltagere var 11 % for distinkte 

ordformer men hele 25 % for reducerede ordformer. Fejlraten blev for begge typer mindre 

ved priming, sådan at den faldt til 5 % for primede distinkte ordformer og 10 % for primede 

reducerede ordformer. Samlet set indikerer resultaterne i Ørum-Hansen (upubliceret) at 

kontekst hjælper genkendelsen af reducerede ordformer, så de bliver ligeså nemme at 

genkende som distinkte ordformer i isolation. Men samtidig bekræfter undersøgelsen at 

det er nemmere at genkende distinkte ordformer end reducerede ordformer. Det tyder 

altså på at reduktion ikke kun er en praktisk analytisk term for fonetikere, men også spiller 

en rolle for lytteres afkodning af talen. 

 Skyldes den let forhøjede processeringsomkostning som er blevet dokumenteret i de 

ovenfor præsenterede undersøgelser, mon at reducerede ordformer netop er uvante når 

man hører ord i isolation? Jeg nævnte ovenfor at det i det hele taget er sjældent at vi hører 

ord i isolation i daglig tale. Undtagelsen herfra er vel netop hvis et enkelt ord skal under-

streges eller at dets stavning skal fremhæves. Og her har vi så en tendens til at bruge di-

stinkte (og måske ligefrem overdistinkte) ordformer da det tjener det kommunikative for-

mål. Det kunne så samtidig betyde at vi er mere vant til at høre distinkte ordformer når vi 

hører ord i isolation, og at vi derfor forventer at høre distinkte ordformer når vi bliver sat 

over for en opgave som den i ordgenkendelsestesten. Sagt på en anden måde så indstilles 

processeringsapparatet til at modtage distinkte ordformer, og derfor er der en lille proces-

seringsomkostning når vi så bliver præsenteret for en reduceret ordform. Hvis det er et 

spørgsmål om hvilken form man forventer, så kunne man også forestille sig at det ville 

være forbundet med en processeringsomkostning når man hørte et ord blive udtalt på en 

måde der ikke svarer til den varietet man selv taler (idet den kan antages at være den man 

hyppigst udsættes for og derfor i udgangspunktet forventer at høre). Tager det med andre 

ord også længere tid for en københavner at afkode et ord udtalt på jysk? 

 Det undersøgte vi ved at foretage ordgenkendelsestests hvor vi sammenlignede re-

sponstider og fejlrater både for distinkte og reducerede ord (som i de tidligere undersøgel-

ser) og også for ord hvor endelsen -et som i kommet eller hoppet blev udtalt enten [əð] 

som man gør i København, eller [əd] som man i hvert fald kan gøre det i Århus og omegn 

(begge former er mulige i århusiansk, mens udtalen med [d] finalt i københavnsk begræn-

ser sig til ordformer hvor stammen indeholder et /ð/ som fx bade eller pode ; ord af denne 

type blev af samme grund udeladt i undersøgelsen). Formen med klusil er dog ikke den 

hyppigste (i hvert fald ikke i participier) ifølge Jensen og Maegaard (2012, 178), og det er 

derfor muligt at også de århusianske deltagere vil vise sig at have problemer med at pro-

cessere former der ender på [əd]). Vi føjede altså en ny variabel til forsøgsdesignet, kan 

man sige: Hvor vi før kun havde set på reduktionsgrad, så vi i dette forsøg også på regiona-

litet, nemlig om man hørte ord udtalt på sin egen eller en anden regiolekt. Vi fik 32 lyttere i 

København og 32 lyttere i Århus til at deltage i disse nye ordgenkendelsestests. Vi brugte 

de samme stimuli som tidligere til forsøgets første fase, hvor vi altså igen undersøgte re-

duktionsgraden, mens vi havde et nyt sæt af stimuli med endelsen -et til forsøgets anden 

fase. Opgaven var den samme i de to faser: Tryk på den grønne knap hvis det ord du hører, 

er et rigtigt ord, og tryk på den røde knap hvis det ikke er et rigtigt ord. Da århusiansk også 

adskiller sig fra københavnsk ved at tonegangen i tostavelsesord er anderledes (tonen er 

høj på den betonede stavelse i århusiansk og falder så ned til den ubetonede stavelse, 

mens det er omvendt i københavnsk, jf. Grønnum 1998), var stimuli til denne del af forsø-

get indtalt af en århusiansk kvinde i 20’erne. Hun indtalte de i alt 22 målord med -et i to 
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versioner, en med [əd] og en med [əð], og derudover 60 fyldord hvoraf 30 var nonsensord. 

Herved var det alene den segmentelle forskel i udtalen af endelsen der adskilte formerne. 

Stimuli blev præsenteret i randomiseret rækkefølge for hver lytter, og der var en kort pause 

mellem første og anden fase af forsøget (som i øvrigt fortsatte med andre stimuli, for detal-

jer se Malmstedt (upubliceret) og Pharao (under udgivelse)). 

 Regressionsanalyserne af responstiderne viste den nu velkendte øgede responstid 

for de reducerede former af ord med intervokalisk /g/ sammenlignet med de distinkte: Det 

tog i gennemsnit deltagerne 99 millisekunder længere at genkende reducerede ordformer 

end distinkte ordformer, og dette gjaldt både for århusianere og københavnere. Men der 

var ikke nogen forskel i responstiderne fra den anden fase af forsøget, altså i sammenlig-

ningen af udtaler med [əð] og [əd], hverken for århusianerne eller københavnerne (bortset 

fra at københavnerne generelt var langsommere end århusianerne, muligvis fordi tone-

gangen var dem uvant (Pharao under udgivelse)). 

 Der viste sig et lidt andet billede i analysen af fejlraterne. For reduktionsgraden var 

det den samme statistisk signifikante effekt som tidligere, idet fejlraten var 15 % for redu-

cerede ordformer, dvs dem med [ɰ] men kun 2 % for distinkte ordformer, altså dem med 

[g]. Der var også en statistisk signifikant forskel i fejlraten i den anden fase hvor de køben-

havnske former [əð] havde en fejlrate på 6 %, mens de århusianske former [əd] havde en 

fejlrate på 14 %. Det tager altså ikke længere tid at afkode ord udtalt i en anden varietet 

end ens egen, men man laver lidt flere fejl med de sjældnere forekommende ordfomer, her 

ordene hvor endelsen -et blev udtalt [əd]. 

 Samlet set tyder resultaterne fra disse ordgenkendelsesforsøg på at der er processe-

ringsomkostninger når danske lyttere skal afkode et talesignal der indeholder reducerede 

segmenter. Det er med andre ord tilsyneladende lidt sværere at forstå hvad der bliver sagt 

når talen er reduceret. Det ser også ud til at det specifikt gælder netop for reducerede 

segmentelle varianter og ikke for varianter hvor et enkelt segment i ordet er anderledes 

end hvad man oftest hører til daglig (men dog en mulig form). Det viser sig ved at det kun 

var når det intervokaliske /g/ blev realiseret som [ɰ] i modsætning til det i enkeltordsudtale 

mere forventelige [g], at der viste sig en øget responstid og dermed en ekstra omkostning 

for lytteren. Når den forventede lyd var approksimanten [ð], havde det ingen betydning for 

responstiden om den blev realiseret som det forventede [ð] eller det jysk-relaterede [d], 

heller ikke for de københavnske lyttere som ikke selv bruger [d] i disse ord. Bemærk at 

ordgenkendelsen heller ikke blev hurtigere. Der kan altså ikke være tale om at bestemte 

segmenter, her klusiler, automatisk faciliterer ordgenkendelsen i sammenligning med en 

anden type segmenter, her approksimanter. Det er kun når den forventede klusil i stedet 

produceres som en approksimant, at vi kan sige at der også hos den lyttende er tale om en 

reduktion. Der er således ikke noget iboende reduceret ved approksimanter, desuagtet at 

de af fonologer med udgangspunkt i artikulatoriske forskelle kan klassificeres som svagere 

end klusiler, for i så fald skulle ordformer der endte på [ð], have taget længere tid at gen-

kende og ført til flere (fejl)klassifikationer som nonsensord. Det må altså snarere være 

ordgenkendelsessystemet der har en indbygget præference for citationsformer, en præfe-

rence der formentlig støttes af og måske ligefrem skyldes den ideologisk betingede forkær-

lighed for såkaldt distinkte former. Disse former lægger sig tættere op ad skriftbilledet end 

de former der forekommer i løbende tale, og netop indlæringen af korrekt skrivning kan 

tænkes at understøtte normen for god udtale og herigennem påvirke processerings-

systemet. 

 Blom, Ejstrup & Hopmann (2018) undersøger mere direkte forståeligheden af redu-

cerede former i radiomediet, dvs. den kontekst som Skyum-Nielsen (2007) har udpeget 

som der hvor problemet med reduktioner er størst. Blom et al. (2018) indsamlede respon-
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ser via videnskab.dk til sætninger der skulle forestille at forekomme i en nyhedsoplæsning. 

Med denne indsamlingsmetode fik de svar fra imponerende 9015 mennesker med en gen-

nemsnitsalder på 42 (standardafvigelse 16,5) ligeligt fordelt på køn og fra alle egne af 

Danmark (Blom et al. 2018, 749). Deltagerne hørte 17 sætninger der indeholdt ord med 

mulighed for reduktion, fx schwa-assimilation som i hunden [hunˀn̩] eller komme [kɔm̩], 

eller stavelsesbortfald i optaktsstavelser som i problematisk og frikadellerne dvs. noget i 

retning af prob’matisk og frik’dellerne (og to andre former for variation, som jeg ikke vil 

komme ind på da de ikke berører reduktion i den forstand der er tale om her). Efter hver 

sætning skulle deltagerne svare på et forståelsesspørgsmål der krævede at de havde afko-

det det ord der kunne være blevet reduceret. Der var fire svarmuligheder: 1) det intende-

rede ord, 2) et fonologisk beslægtet ord der også kunne give mening i konteksten, 3) et ord 

der ikke var fonologisk beslægtet men som også gav mening i konteksten og 4) muligheden 

for at svare ’ved ikke’. Derefter skulle deltageren vurdere om sætningen havde været svær 

eller nem at forstå, og så gik man videre til den næste sætning. Det interessante her er 

naturligvis om reducerede former oftere fører til at deltagerne vælger noget andet end 

valgmulighed 1), da det vil indikere at de har haft problemer med at afkode de reducerede 

former også i sammenhængende tale. Ganske som i de omtalte ordgenkendelsesstudier er 

effekterne ikke store i Blom et al. (2018), så også her kan man sige at der er processerings-

vanskeligheder ved reduktion af segmenter, men de er begrænsede. Faktisk er der ikke en 

statistisk signifikant effekt for ordene med schwa-assimilation (med undtagelse af et af 

dem, vase, men det skyldes formentlig problemer med testsætningen, jf. Blom et al. 2018, 

752). For reducerede optaktsstavelser var der imidlertid en signifikant effekt, hvor de redu-

cerede former blev hørt som noget andet end det intenderede i 5 % til 20 % af tilfældene. 

Det var samtidig også sætninger med ord med en reduceret optaktsstavelse der blev kate-

goriseret som sværest at forstå af deltagerne, overordnet set. Resultaterne hos Blom et al. 

(2018) tyder i øvrigt på at sætningsforståelse generelt bliver sværere med alderen, og også 

at netop afkodningen af ord med reducerede optaktsstavelser var sværere for de ældre 

deltagere end de yngre. 

 

Samforståelseskraften under pres? 

 

Jeg begyndte med at give en lille oversigt over nogle af de mest udbredte segmentelle re-

duktioner i dansk som er blevet undersøgt i de sidste omtrent 50 år. Gennemgangen viser 

at processer som schwa-assimilation er tiltagende og at reduceret udtale af lukkelyde også 

er udbredt. Det er vigtigt at hæfte sig ved at disse reduktionsprocesser følger ret veletable-

rede mønstre der også kendes fra meget ældre historiske lydforandringer, samt at det ser 

ud til at variationen i brug af reducerede og distinkte ordformer kan få kommunikativ funk-

tion. Set i dette lys må man nok forvente at reduktionerne vil fortsætte og også tage til 

frem til 2031. Men spørgsmålet er jo så om det er et problem når vi skal forstå hinanden? 

Her viser gennemgangen at de vanskeligheder der kan dokumenteres, for det første er 

ganske små, og desuden ikke er fundet for alle typer reduktion. Schwa-assimilation kunne 

ikke ses at føre til forståelsesproblemer, og lukkelydsreduktionerne førte som regel kun til 

at de enkelte ord tog lidt længere tid at afkode, men kun i omkring 10 % af tilfældene blev 

de opfattet som uforståelige. Der er således uomtvisteligt vanskeligheder ved at høre hvad 

der bliver sagt når lyde reduceres, men at det ligefrem skulle give problemer med samfor-

ståelsen er svært at dokumentere ud fra de undersøgelser der er foretaget indtil nu. Det 

bliver spændende at se hvad de næste 10 års forskning i udtalereduktioner i mund og øre 

vil vise, men man har lov til at håbe at 2031 i stedet for at være året hvor vi endelig har lært 
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at tale ”mere korrekt”, er året hvor det viser sig at vi er blevet bedre til at høre efter hvad 

der bliver sagt, uanset hvordan det bliver udtalt. 
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”RIGSDANSK OG DIALEKTERNE” 

I FREMTIDSPERSPEKTIV 

 

 

Tore Kristiansen & Marie Maegaard 

 

Rigsdansk og dialekt er ideologiske begreber der formes af hvordan de indgår i fortællin-

gen om ”rigsdansk og dialekterne”. Megen diskussion om rigsdansk og dialekt (både blandt 

læg og lærd) får nemt noget goddag-mand-økseskaft over sig fordi der opereres med for-

skellige opfattelser af hvad rigsdansk og dialekt dækker. Vores formål i denne artikel er 

dels at bidrage til udviklingen af et mere principielt grundlag for diskussionen, dels at dis-

kutere rigsdansk–dialekt-konstruktionen i fremtidsperspektiv. Vi vil skelne mellem tre 

aspekter af sprogvidenskabelig beskæftigelse med rigsdansk og dialekt: 1. bestemmelse af 

kategorierne, 2. analyse af (ændringer i) styrkeforholdet, 3. tanker om fremtiden og sprog-

videnskabens rolle. Mange problemstillinger gælder på tværs af denne inddeling, men 

fremstillingsmæssigt kan det være en fordel at fokusere på et aspekt ad gangen. (Som refe-

rence for artiklen som helhed henviser vi til Gregersen & Kristiansen 2015 og Maegaard et 

al. 2020.) 

 

Bestemmelse af kategorierne 

 

Vi anser rigsdansk–dialekt-modsætningen som etableret i sprogsamfundet i tre dimensio-

ner, af henholdsvis social, socialpsykologisk og lingvistisk art. I vores diskussion bygger vi 

på den teoretisering af de tre dimensioner som Nikolas Coupland har udviklet i begrebet 

om sociolingvistisk forandring: ”Sociolinguistic change will study language-ideological 

change in the context of social change, and refer to changes in linguistic usage within that 

broader matrix” (Coupland 2009, 43; se også Coupland 2014). Vi forsøger af formidlings-

mæssige årsager i det følgende at gennemgå disse hver for sig, selv om det er en teoretisk 

pointe at de er forbundne. 

 

Bestemmelse af kategorierne – i den sociale dimension 

Den mest almindelige skelnen mellem rigsdansk og dialekt bygger på reference til sociale 

kategorier. Disse kan inddeles i to slags: sociale grupperinger (hvem bruger det?) og sociale 

situationer (hvornår bruges det?). 

 En inddeling i sociale grupperinger af betydning for rigsdansk/dialekt-konstruktionen 

vil typisk inddrage parametre der vedrører geografi (urban–rural, center–periferi), social 

klasse (høj–lav), uddannelse (lang–kort), alder (gammel–ung) og køn (kvinde–mand). Man 

kan for eksempel sige: Rigsdansk ”tales af den sociale og kulturelle elite i København”; dia-

lekt ”tales af gamle mænd der har levet hele deres liv på landet” (jf. NORM som karakteri-

stik af den traditionelle dialektologis begreb om en god informant, dvs. Non-mobile Old 

Rural Male). 

 En inddeling i sociale situationer af betydning for rigsdansk/dialekt-konstruktionen vil 

typisk inddrage parametre der vedrører socialt domæne (offentlig–privat) og formalitet 

(formel–uformel). Man kan for eksempel sige: Rigsdansk ”tales i Radioavisen eller TV-

avisen” (gerne personificeret ved navngivne nyhedsoplæsere); dialekt ”hører til i hjemmet”. 

 I videnskabelige arbejder er det mest almindeligt at finde den første type af indde-

ling; den findes i mange dialektbeskrivelser (ordbøger, grammatikker og lignende), samt 

også i Brink & Lunds (1975) beskrivelse af Dansk Rigsmål. Blandt lægfolk er det nok mere 

almindeligt med den anden type af inddeling (se diskussion i Svenstrup & Thøgersen 2009). 



 

186 

 

Bestemmelse af kategorierne – i den socialpsykologiske dimension 

Den socialpsykologiske dimension omfatter alt det subjektive der er i spil med relation til 

sprogbrug når medlemmer af et sprogsamfund taler/lytter til hinanden: meninger, opfat-

telser, forestillinger, holdninger. Det subjektive vil altid være værdiladet, og i en del frem-

stillinger vil det vi her kalder den socialpsykologiske dimension, omtales som ideologi. Når 

vi vælger begrebet ’socialpsykologisk’, er det for at understrege at der er tale om både sam-

fundsideologiske processer og individuelle psykologiske motivationer som udspringer af 

disse (se fx Kristiansen 1999, 2001, 2009b; Maegaard 2001, 2005 for nærmere diskussioner 

af dette). Ovenfor fordelte vi rigsdansk og dialekt på sociale grupperinger og situationer 

uden at diskutere ”værdihierarkiet”, men naturligvis er der er en værdiproblematik involve-

ret i hvordan sprogbrug associeres med brugere og brugssituationer. Det der kan diskute-

res, er hvordan værdiproblematikken er involveret. 

 Basalt er værdihierarkisering af sprogbrug et spørgsmål om positiv versus negativ 

vurdering. Værdiladningen vil typisk konkretiseres på parametre der vedrører funktionali-

tet (god–dårlig), æstetik (pæn–grim) og korrekthed (rigtig–forkert). Man kan for eksempel 

mene at rigsdansk er ”det gode, pæne og rigtige sprog”, mens dialekt er ”dårligt, grimt og 

forkert sprog”. Netop den værditilskrivning er utvivlsomt mere udbredt i det danske sprog-

samfund end den omvendte, selv om det nok er mere almindeligt nu end før i tiden at høre 

folk lovprise dialekterne (mere om det nedenfor). Den slags værdihierarkisering udspringer 

af hvordan sprogbrug associeres med sociale grupperinger og situationer (den sociale di-

mension). Derfor kan man godt, uden at opleve det som en selvmodsigelse, lovprise brug 

af dialekt hjemme hos NORM med familie, og samtidig forsværge at andet end rigsdansk er 

godt nok til TV-avisen. Man kan også på den ene side udtrykke stolthed og glæde over sin 

egen lokale sprogbrug, samtidig med at man på den anden side tilkendegiver at den lyder 

en anelse bondsk (se fx Maegaard 2001; Mortensen 2020; Scheuer et al. 2020). Svenstrup & 

Thøgersen (2009) analyserer den diskursive konstruktion af sproglige varieteter blandt 

unge vestjyder og finder netop både positive og negative holdninger til såvel ”dialekt” som 

”rigsdansk”. Imidlertid er det væsentligt i denne diskussion at understrege at de positive 

holdninger til dialekt ikke eksisterer uden relation til den sociale dimension. Det betyder fx 

at selv om ’dialekt’ vurderes positivt (som i udsagn af typen ”jeg er stolt af min dialekt”), så 

vurderes den ikke positivt og passende i alle situationer, men primært i de situationer der 

kan forbindes med det nære og mere private, mens ’rigsdansk’ vurderes positivt i mere 

offentlige situationer. 

 Den herskende værdiladning af rigsdansk/dialekt-konstruktionen understøttes af 

den almene forestilling om hvordan forskellig sprogbrug relaterer til skriftsproget. Her ses 

rigsdansk som den mundtlige udgave af skriftsproget – der opfattes som den ubetinget 

bedste og korrekte version af Det Danske Sprog. 

 Som alternativ til den værdihierarkisering vi har skitseret ovenfor, er det ikke ual-

mindeligt at opfatte og fremstille rigsdansk som et værdimæssigt ”neutralt” sprog – en 

sprogbrug der i modsætning til dialekterne ikke kan knyttes til grupper og situationer i den 

sociale dimension, og som derfor repræsenterer en form for frigørelse fra den socialpsyko-

logiske dimension. Men også her sporer man alligevel ansatserne til en værdihierarkise-

ring, eftersom hævdelsen af neutralitet netop er et kendetegn for højere placering på vær-

diskalaer (jf. fx Blommaert 2010, 35; Kristiansen 2009a analyserer dansk sprogvidenskabs 

to traditioner for at konstruere ’rigsdansk’ som henholdsvis geografisk eller socialt neutral 

sprogbrug). 
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Bestemmelse af kategorierne – i den lingvistiske dimension 

En af forståelserne af ’rigsdansk’ er som nævnt at det er det korrekte sprog. I den lingvisti-

ske dimension findes der et officielt facit til at afgøre om noget er korrekt rigssprog: Ret-

skrivningsordbogen, der udarbejdes og udgives af Dansk Sprognævn. Dette facit gælder 

kun for afgrænsede aspekter af skriftsproget (så som substantivernes køn og stavning: fx 

’facittet’ og ikke ’fasitet’ eller ’facitten’ – og verbernes bøjningsklasse og stavning: fx ’knæk-

kede’ og ikke ’knekkede’ eller ’knækte’ eller ’knak’). 

 Med hensyn til talesproget findes der ikke nogen tilsvarende officiel afgrænsning af 

hvad der lingvistisk set er korrekt rigssprog. Det vigtigste værk på området, Den Store Dan-

ske Udtaleordbog (SDU) (Brink m.fl. 1991) drejer sig om udtalen og er ”deskriptiv, ikke nor-

mativ” (SDU, 11): 

 

Ordbogen beskriver dansk standardsprog, dvs. ikke-dialekt, dvs. danske sprog-

varianter, der står nærmere ved rent rigssprog end ved maksimal dialekt. Det vil 

sige, at ordbogens emne er rigssproget og det lokalt farvede standardsprog (SDU, 

18). 

 

Her skelnes der mellem rigssprog og standardsprog. Rigssprog defineres som ”sprog uden 

lokaliserbare træk” (SDU s. 18), hvorimod det bredere begreb om standardsprog, ud over 

at dække rigssprog, også kan være ”lokalt farvet”. Begreberne og ræsonnementet bygger 

på Brink & Lunds (1975) værk om Dansk Rigsmål. Rigssproget frigøres fra geografi (er ikke-

lokaliserbart) i den forstand at det defineres som en abstrakt samling af de sprogtræk der 

findes overalt i landet hos lokalt opvoksede mennesker. Som konkret sprogbrug i menne-

skers mund findes rigssproget (uden lokaliserbare træk) ”kun i København og de sjælland-

ske købstæder” (SDU s. 18) – og er i den forstand altså lokaliserbart.  

 Bestemmelsen af rigssproget som en samling af ikke-lokaliserbare træk må ses som 

et radikalt forsøg på at bestemme begrebet rent lingvistisk (bortset fra at ikke-lokaliserbart 

kun giver mening mod baggrund af den geografiske dimension). Det er en meget ”akade-

misk” bestemmelse, eftersom ingen i sprogsamfundet (heller ikke de mest lærde) kan have 

et præcist overblik over hvilke træk der findes overalt i hele landet, hos lokalt opvoksede 

sprogbrugere. I det hele taget må det (pga. sprogbrugens iboende variabilitet) siges at væ-

re principielt umuligt at give et entydigt svar på hvordan rigsdansk lyder ved at anlægge en 

deskriptiv tilgang. 

 At bestemme hvordan rigsdansk skal lyde i form af en officiel normativ udtaleord-

bog, bliver næppe nogensinde aktuelt. Og hvis man skulle finde det ønskværdigt, må det 

siges at være overflødigt så længe folk ubetinget tror, dels at der kan gives facitsvar på 

hvordan ord skal udtales, dels at der findes autoriteter der kender svarene. Selv om det for 

en historisk betragtning er klart nok at (forestillingen om) rigsdansk er et produkt af sprog-

politiske valg i den sociale og socialpsykologiske dimension siden 1500-tallet, kan det for 

den ”naive” synkrone betragtning se ud som om vi har med en rent lingvistisk bestemt 

størrelse at gøre. Fra den synsvinkel må enhver uklarhed om hvad der er rigsdansk, skyldes 

at Dansk Sprognævn gør et dårligt job og giver uklare svar.  

 Med hensyn til lingvistisk bestemmelse af dialektbegrebet kan der på samme måde 

som for rigsdansk refereres til beskrivelser i form af ordbøger og monografier (og dialekt-

kort) – med det omvendte fokus på sprogbrug der er ”lokaliseret”. I den udstrækning der 

findes et lingvistisk begreb om ”maksimal dialekt” (jf. citatet fra SDU ovenfor), må det bygge 

på disse beskrivelser. De handler om en tiltagende fjern fortid. Således dækker Jysk Ordbog 

”sprogbrugen i de jyske dialekter i perioden fra ca. 1700 og frem til omkring 1930” (jf. Jysk-

ordbog.dk), mens Ømålsordbogen ”omfatter en periode på 200 år, men med hovedvægten 
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på tiden 1850–1920” (jf. https://nors.ku.dk/publikationer/trykte_serier/oemaalsordbogen/). 

De store dialektordbøger beskriver altså talesprog som blev brugt for mere end 100 år 

siden, og dermed svarer deres dialektbeskrivelser ikke til lokal sprogbrug i dag. I nutiden 

svarer det meste af den lokale sprogbrug i stedet til SDU’s begreb om lokalt farvet stan-

dardsprog – en ganske anden sprogvirkelighed end den som dialektbegrebet dækker i be-

skrivelserne. Derved opstår der uklarhed om begrebets indhold og diskussion om dets 

brug. 

 

Analyse af (ændringer i) styrkeforholdet 

 

Den sociolingvistiske forandring har været omfattende i løbet af de sidste hundrede år, og 

både sprogbrugen og den måde den omtales på, har gennemgået forandring. Det er ikke 

andet end naturligt at termer og begrebsindhold kommer på dagsordenen når udviklingen 

i styrkeforholdet mellem rigsdansk og dialekt skal studeres. Hvad er det der er i fremgang, 

og hvad er det der er i tilbagegang? Vi tager igen forandringens tre dimensioner i tur og 

orden, men i omvendt orden af ovenfor, og begynder altså med den lingvistiske dimension. 

 

Analyse af (ændringer i) styrkeforholdet – lingvistisk set 

Hvordan styrkeforholdet mellem rigsdansk og dialekt ændrer sig i form af sprogbrug, er 

dokumenteret i variationsundersøgelser i en række danske lokalsamfund fra og med 

1970’erne. Vi har undersøgelser af ændringer både i virkelig tid (dvs. hos de samme, eller 

sammenlignelige, personer over tid) og i forestillet tid (dvs. at synkront forekommende 

sprogbrugsforskelle mellem unge og ældre tolkes som udtryk for potentiel ændring over 

tid). De viser alle at dialekterne taber til rigsdansk. De unges dagligsprog ligger fjernt fra 

stedets traditionelle dialekt (med et vist forbehold for Sønderjylland, se Maegaard et al. 

2020); det sprog de fleste unge taler, er SDU’s lokalt farvede standardsprog. Den lokale 

farvning er hovedsagelig af prosodisk art (intonation og/eller stød), vest for Storebælt dog 

ofte suppleret med udtalen [əd] hvor SDU’s rigssprog har [əð] i endelsen -et (fx i ord som 

broget, kommet, huset).  

 I umiddelbar forlængelse af inddelingen i rigssprog og lokalt farvet standardsprog 

indfører SDU en anden inddeling hvor rigssprog erstattes med H-københavnsk og L-

københavnsk – dvs. københavnsk med hhv. højsocialt og lavsocialt korrelerede træk. Begge 

slags sprogbrug siges at indeholde ”få lokaliserbare træk” (SDU,18), og begge er i den for-

stand (tilnærmet) rigssprog. M.a.o.: Rigssprog er københavnsk udbredt til hele landet. Brink 

& Lunds H- og L-københavnsk svarer til det mange mennesker i dagligsproget ville kalde 

hhv. rigsdansk og københavnsk (dialekt). Kvantitative variationsstudier har alle vist at det i 

første række er i form af de traditionelt L-korrelerede træk at københavnsk vinder frem 

blandt de unge. I Sprogforandringscentrets terminologi kaldes den mest ekspansive versi-

on af københavnsk/rigsmål for MODERNE. Det vil sige at når man udelukkende ser på den 

lingvistiske dimension, kan man konkludere at københavnske træk spreder sig til resten af 

landet. 

 

Analyse af (ændringer i) styrkeforholdet – socialpsykologisk set 

Den socialpsykologiske dimension drejer sig om hvordan sprogsamfundets medlemmer 

forholder sig ideologisk og emotionelt (kognitivt/affektivt) til forholdet mellem forskellige 

måder at tale på. Grundlæggende drejer det sig om værdiladning: Hvilke måder at tale på 

vurderes (forstås og opleves) positivt, hvilke negativt – relativt i forhold til hinanden? I kraft 

af resultaterne fra mange og omfattende sprogholdningsundersøgelser, af både kvantitativ 

og kvalitativ art, kan vi tegne et ret præcist empiri-baseret synkront billede af det ideolo-
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gisk-emotionelle styrkeforhold mellem rigsdansk og dialekterne. Det viser at sprogsamfun-

det opererer med to værdisystemer: et åbent og et skjult (Kristiansen 2009b). 

 Den åbne værdihierarkisering er alment tilgængelig i officiel diskurs: Rigsdansk op-

vurderes som nødvendigt kommunikationsmiddel i offentlige sammenhænge; dialekterne 

opvurderes som kulør på tilværelsen og umistelig ingrediens i sociale identifikationspro-

cesser; københavnsk nedvurderes som utydelig sprogbrug der giver forståelsesproblemer 

mellem generationerne. (Denne skitse af den officielle diskurs på området er baseret på 

studier af skolerelateret materiale til og med 1990’erne og trænger til opdatering; Kristian-

sen 1990, 1993.) Den åbne værdihierarkisering reproduceres af de unge overalt i landet når 

de bevidst tilkendegiver deres holdninger ved at rangordne navne på måder at tale på. De 

(præsenterer et positivt selvbillede idet de) placerer navnet på den lokale dialekt i top, fulgt 

af navnet på sproget i nærmeste storby (fx i Odder: østjysk og århusiansk). Dernæst følger 

rigsdansk på tredjepladsen. Københavnsk havner længere ned på listen blandt de øvrige 

dialektnavne der indgår i rangordningsopgaven (i København er københavnsk det lokale 

sprog og derfor i top; i Næstved er københavnsk sproget i nærmeste storby og derfor på 

andenpladsen efter sjællandsk). 

 I den skjulte værdihierarkisering – dvs. når de samme unge, overalt i landet, tilkende-

giver deres holdninger underbevidst (dvs. uden at de er klar over at de deltager i et ekspe-

riment, hvor de vurderer forskellig sprogbrug) – er rangordningen vendt på hovedet: MO-

DERNE (københavnsk) vurderes mere positivt end KONSERVATIV (rigsdansk), og begge disse 

(segmentale) farvninger af københavnsk/rigsdansk vurderes mere positivt end LOKAL (pro-

sodisk lokalfarvet københavnsk/rigsdansk). 

 Denne beskrivelse af det ideologisk-emotive styrkeforhold er i høj grad et synkront 

billede. Vi har ikke megen empirisk evidens til at belyse ændringer i styrkeforholdet dia-

kront. Der findes noget datamateriale, af såvel kvantitativ som kvalitativ art, der tillader 

analyser i forestillet tid. De viser gennemgående at de unge i lokalsamfundene forholder 

sig mere positivt til københavnsk/rigsdansk end de ældre, som på deres side er mindre 

negative over for det lokale sprog (Kristiansen 1997; Scheuer et al. 2020). I den udstræk-

ning denne aldersrelaterede forskel er udtryk for ændring i sprogholdninger, synes den i 

store træk at være gennemført før de første sprogholdningsundersøgelser i 1980’erne. I 

hvert fald på Sjælland. Blandt unge mennesker på Næstvedegnen har sammenlignelige 

kvantitative undersøgelser i virkelig tid (1989–1998–2006) ikke vist ændringer i det åbne og 

skjulte holdningsmønster der er beskrevet ovenfor (Kristiansen 1999, 2009b). Det er muligt 

at dette mønster er i færd med at ændre sig en smule, men det vil formentlig kun gælde i 

ganske særlige kontekster hvor lokalfarvet sprogbrug muligvis kan opvurderes (se afslut-

ningsbemærkninger nedenfor). 

 

Analyse af (ændringer i) styrkeforholdet – socialt set 

Hvad enten ændringerne i styrkeforholdet mellem rigsdansk og dialekterne anskues lingvi-

stisk eller socialpsykologisk, foregår de altid i social kontekst. I fortidens datakilder lader 

samspillet mellem de tre dimensioner sig ikke efterspore med samme pålidelighed som i 

de sociolingvistiske studier fra og med 1970’erne. Det er sværere at danne sig et klart bille-

de af hvordan og hvornår ændringer i styrkeforholdet fandt sted – gradvis over lang tid 

eller i et spring over kort tid? Vi ser det sådan at det standardsprog som blev skabt og ud-

viklet fra og med 1500-tallet (først som skriftsprog, senere som talesprog), gradvis blev 

styrket i ideologi og brug gennem 450 år i den sociale og kulturelle elite, mens gennemsla-

get som alment talesprog først sker i 1960–70’erne – hvor ændringen i styrkeforholdet til 

gengæld sker brat. Det skyldes at drivkraften er af socialpsykologisk art, og at de unge over 

en bred kam skifter sprogligt normideal i løbet af de to årtier: Pludselig sigter de unge ikke 
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længere mod at tale som deres forældre og bedsteforældre; de synes bedre om køben-

havnsk end om den lokale dialekt (underbevidst, som vi har set). 

 Selv om vi ikke har undersøgelsesresultater der kan dokumentere at der skete noget 

radikalt med holdningerne og brugen i 1960–70’erne, kan det sandsynliggøres at de store 

samfundsmæssige forandringer der skyder fart i de år, er af en art der gør det forståeligt 

hvis der skete en brat ændring i det socialpsykologiske og lingvistiske styrkeforhold mellem 

rigsdansk og dialekterne. Det var samfundsændringer som skabte større geografisk og 

social mobilitet i befolkningen, og ikke mindst blev befolkningen inddraget i den ny natio-

nale tv-offentlighed. Vores formål her er hverken at beskrive hvordan befolkningens livsvil-

kår har ændret sig siden 1960’erne, eller at spekulere i hvordan de vil ændre sig i fremtiden 

(se evt. Coupland 2009 for en tentativ oversigt). Men det skal understreges at den socio-

lingvistiske forandrings tredje dimension (den sociale kontekst) hører med i analysen af 

hvordan styrkeforholdet mellem ”norm og variation” (rigsdansk og dialekter) udvikler sig 

inden for senmodernitetens nye sociale rammer. 

 

Tanker om fremtiden og sprogvidenskabens rolle 

 

De sproglærde har altid spillet en central rolle i konstruktionen af den åbne sprogideologi i 

det danske sprogsamfund, inklusive forklaringer på hvorfor styrkeforholdet mellem rigs-

dansk og dialekterne ændrer sig, som sprogbrug betragtet. I og med at sociolingvistisk for-

andring foregår i tre dimensioner, kan der gives tre typer af forklaring: 

 I den mest almindelige forklaring forstås ændringerne i styrkeforholdet som en di-

rekte følge af ændringerne i den sociale dimension. Det er Udviklingen med stort U (geo-

grafisk og social mobilitet i form af jernbane, bil, uddannelse, radio og fjernsyn) der bringer 

rigsdansk ud til alle hjørner af landet. 

 Ofte stopper forklaringen der, men hvis den ikke gør, skal det forklares hvad det er 

der sker mellem sprogbrugere i de mange nye kontaktsituationer som Udviklingen skaber. 

Her er det en gammel og hævdvunden forklaring blandt de lærde (fra Bloomfield til Labov 

over Brink & Lund) der siger at det der sker, er en slags mekanisk kopiering i den lingvisti-

ske dimension der medfører at de hyppigst forekommende sprogvarianter vinder frem. 

Deraf følger manglende interesse for (eventuelt direkte benægtelse af) den socialpsykolo-

giske dimensions betydning i sociolingvistisk forandring. Konsekvensen er også at sprog-

samfundets medlemmer (de lærde inkluderet) kan opfatte sig selv som sprogpolitisk uskyl-

dige, for forandringen kommer af sig selv: Det er ikke os der tager livet af dialekterne, det 

er det Udviklingen der gør. 

 I vores tilgang til forklaringsproblematikken, den tredje mulige, udgør den sociale og 

lingvistiske dimension kun objektive og nødvendige betingelser i sociolingvistisk forandring, 

mens de tilstrækkelige betingelser er af subjektiv art og danner den socialpsykologiske 

dimension. Det vil sige: Ændring i sprogbrug kommer ikke af sig selv. Drivkraften er af ideo-

logisk-emotiv art. Ingen er sprogpolitisk uskyldig. Med det ståsted som udgangspunkt – og 

på baggrund af hvad vi i øvrigt har fremført i artiklen – vil vi nu vende os mod den fremtidi-

ge status for ”rigsdansk og dialekterne” ved at diskutere hvad der egentlig sker med den 

sproglige standardisering under senmoderniteten, og hvordan vi ser de sproglærdes rolle i 

forhold til det der sker. 

 

Fortsat standardisering? – eller afstandardisering? 

Som væsentlig ingrediens i nationalstatsdannelsen under moderniteten har sprogstandar-

diseringen drejet sig dels om at presse exoglossiske standarder ud (latin, fransk, tysk), dels 

om at etablere en endoglossisk (dansk) standard blandt alle folkemålene. Målsætningen 
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(eller ”den hemmelige præmis”, jf. Hansen 1975) har altid været at styrke den sociale og 

kulturelle elites sprog – hvilket ved indgangen til senmoderniteten og tv-alderen utvivlsomt 

var lig med hvad vi har omtalt som H-københavnsk eller KONSERVATIV. 

 Det vil sige at det der sker på sprogbrugsniveauet, ikke længere ligner en fortsættelse 

af standardiseringen, for den radikale fremgang for rigsdansk/københavnsk fra og med 

1960’erne sker i farvningerne L-københavnsk/MODERNE og LOKAL – og ikke i farvningen H-

københavnsk/KONSERVATIV (samtidig med at en ny exoglossisk standard, engelsk, er ved at 

blive trukket ind snarere end presset ud). Det vi oplever under senmoderniteten, ligner 

mere afstandardisering (jf. interessen for destandardisation i den internationale socioling-

vistiske litteratur). 

 Det ser lidt anderledes ud hvis vi i stedet for brugsniveauet (den lingvistiske dimensi-

on) fokuserer på holdningsniveauet (den socialpsykologiske dimension). Når de sproglærde 

op gennem tiden har fremmet den sociale og kulturelle elites sprog, har det været med 

den forståelse og begrundelse at det af natur er et anderledes og bedre sprog end dialek-

terne (hos Gerner 1690 udlagt som ”det beste Sprock, rensed fra alle Dialecter”). Værdihie-

rarkiseringen af den sproglige variation er noget alle medlemmer af sprogsamfundet en-

gagerer sig i, bevidst og underbevidst. Som sagt viser vores undersøgelser blandt unge 

danskere siden 1980’erne at MODERNE opvurderes underbevidst som bedste sprog – hvilket 

harmonerer med MODERNES særlige vitalitet som sprogbrug. 

 For at tale om afstandardisering i den socialpsykologiske dimension, skulle vi kunne 

konstatere svækkelse af (og i sidste instans brud med) forestillingen om det bedste sprog. I 

denne afgørende forstand viser vores holdningsundersøgelser ingen spor af afstandardise-

ring. Standardsprogsideologien står stadig stærkt. Opvurderingen af MODERNE udgør ikke 

noget brud med standardiseringens væsen som styrkelse af den sociale og kulturelle elites 

sprog. Opvurderingen er især stærk når vurderingsperspektivet drejer sig om personlig 

dynamisk fremtoning (at være selvsikker, interessant, tjekket, etc.). KONSERVATIV klarer sig 

lige godt eller bedre når vurderingsperspektivet er superioritet (at være klog, ambitiøs, 

målrettet, etc.). Vi tolker den forskellige vurdering i de to perspektiver som udtryk for at 

MODERNE ses som bedste sprog i den ny medieoffentlighed (radio og tv) der i stigende grad 

bliver en del af alles privatliv fra og med 1960’erne, mens KONSERVATIV associeres med suc-

ces i de traditionelle offentlige samfundssektorer (skole og erhvervsliv) (Kristiansen 2001; 

Maegaard m.fl. 2013). 

 For at understrege at vi ikke har med afstandardisering at gøre, og for at signalere at 

fortsættelsen af standardiseringen indebærer en omvurdering af hvad der gælder som 

bedste sprog, har vi kaldt det der sker, for demotisering (folkeliggørelse) – en term der dels 

refererer til at mange træk i MODERNE tidligere var associeret med L-københavnsk (dvs. fol-

kesproget i København), men især genspejler at sprogstandardiseringen nu, med udbre-

delsen af MODERNE, er nået ud til hele folket (for mere udførlig diskussion af disse begreber, 

se Kristiansen 2021). 

 

Fortsat afdialektalisering – eller revitalisering? 

At spørge om afdialektaliseringen vil fortsætte, forudsætter at det er berettiget at kalde 

standardiseringens modsvarighed (dens bagside så at sige) for afdialektalisering. 

 Hvad sprogbrugen angår (den lingvistiske dimension) synes det forkert at tale om 

afdialektalisering hvis folk skifter mellem to koder (rigsdansk og dialekt) og altså stadig 

benytter begge dele. Selv om der findes kodeskiftere, er der imidlertid intet der peger på 

kodeskift som en passende betegnelse for den almene sprogsituation i Danmark, hvad 

enten vi taler om fortid, nutid eller fremtid (dog med undtagelse af Sønderjylland). Vi kan 

tale om afdialektalisering når det i visse situationer gælder at dialekten erstattes af rigs-
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dansk. Når dialekten ikke længere kan bruges i klasselokalet eller ved byrådsmøder, er der 

tale om afdialektalisering. Total erstatning, uden spor af dialekt, kan dårlig kaldes andet 

end fuldendt afdialektalisering. Men hvis dialekten er under ”udtynding” (dialekttæk erstat-

tes af rigsmålstræk i større eller mindre grad), kan man diskutere hvor grænsen for udtyn-

ding går før der er tale om fuldendt afdialektalisering.  

 Man kan også se det der sker med den dialektale sprogbrug, som forandring snarere 

end som udtynding: Dialekterne erstattes ikke træk for træk, de forandrer sig. Afgrænset til 

den lingvistiske dimension bliver dette en ren terminologisk diskussion, og det vigtige for 

os at understrege er at når mennesker i Danmark holder op med at bruge en dialektvari-

ant, enten individuelt eller fra en generation til den næste, så skiftes der næsten altid til en 

københavnsk variant. Dialekterne forandrer sig altså i en bestemt retning. 

 Diskussionen får mere mening (substantiel karakter) i den socialpsykologiske dimen-

sion, hvor det interessante spørgsmål er om nedvurdering og fravalg rammer dialekterne 

”holistisk” (som normidealer), eller om det kun er enkelttræk der rammes, mens dialekten 

ellers associeres med positive sociale værdier. Empirisk er spørgsmålet svagt belyst. Vi har 

ikke holdningsundersøgelser der operationaliserer mødet mellem rigsdansk og dialekt på 

enkelttrækniveau. Eller rettere sagt, det kan ikke rigtig afgøres på hvilket niveau vores 

holdningsundersøgelser opererer, idet LOKAL ikke adskiller sig fra MODERNE/KONSERVATIV ved 

andet end prosodi. Vi hælder dog mest til at se mødet mellem rigsdansk og dialekt som en 

ideologisk-emotiv konflikt mellem sproglige normidealer. I forhold til de unge (ikke mindst i 

1960–70’erne) der positionerer sig selv i den konflikt, giver det ikke mening at sige at de 

forandrer dialekten; de fravælger dialekten. Det der sker socialpsykologisk, mener vi bedst 

beskrives som afdialektalisering. 

 Selv om den socialpsykologiske re-orientering har karakter af at være kategorisk (et 

skifte af normideal), vil det altid tage noget tid før den slår igennem i sprogbrugen, både 

hos den enkelte unge og hos de unge som gruppe betragtet. Det giver anledning til at vur-

dere om sprogbrug med ”rester” af dialekt (som den kortlægges i variationsstudier) skal ses 

som udtryk for at afdialektaliseringen er standset, og at den form for sprogbrug er ved at 

etablere sig som nutidens dialekter – idet tilbagegangen i brug og den ideologisk-emotive 

nedvurdering er vendt til fremgang og opvurdering.  

 I den lingvistiske dimension er det ikke helt ligetil at analysere om de forskellige pro-

sodiske farvninger er i fremgang eller tilbagegang i forhold til hinanden – prosodi lader sig 

ikke så nemt kvantificere – men en lingvistisk baseret vurdering af disse sprogbrug som 

dialekter (og ikke som rester i igangværende afdialektalisering) vil kræve en form for empi-

risk evidens for at de ikke-københavnske prosodier (jysk, sjællandsk, fynsk, bornholmsk, 

multietnolektisk) klarer sig godt i konkurrencen med københavnsk prosodi. Dialekt i perife-

rien-projektet (Maegaard et al. 2020) fandt, auditivt, at de unge i Nexø på Bornholm lyder 

helt som unge københavnere, uden spor af bornholmsk prosodi. Heller ikke de unge born-

holmere selv kunne høre forskel. På dette område bliver det spændende at se hvad fremti-

dens forskning kan præstere og afdække. 

 I den socialpsykologiske dimension er det nemmere at samle kvantificerbare data. Vi 

har ikke data der viser at sprogbrug med ikke-københavnsk prosodi opvurderes. Tværti-

mod. Selv den mindste LOKAL-farvning nedvurderes underbevidst. Det gælder også for data 

indsamlet på Bornholm for tyve år siden (fremlagt i Kristiansen 2015). Alt tyder på at 

sprogbrug med ikke-københavnsk prosodi skal ses som det sidste stadie i afdialektaliserin-

gen, og ikke som det første stadie i etableringen af nutidens dialekter. Men det kan jo æn-

dre sig, og udgør en spændende problemstilling for fremtidig forskning. 

 Ud over sprogbrug med ”rest” af prosodi, findes der blandt de unge en anden form 

for ”rest”, nemlig stiliseret brug af et lille antal dialektord og dialektale vendinger, samt ofte 
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også visse dialektale fonetiske og grammatiske træk (Stæhr & Larsen 2020a, 2020b). Der 

ser ud til at ske nogle interessante ting når brugen af dialekt er næsten forsvundet. På 

Bornholm, hvor dialekten er aftaget i brug på en meget dramatisk måde fra de unges for-

ældres generation til de unge selv, viser det sig at den alligevel kan bruges både mundtligt 

og skriftligt (på sociale medier) af de unge med særlige funktioner. Vi ved endnu ikke hvad 

denne form for brug kommer til at betyde for dialektens fortsatte tilbagegang, men der er 

altså tegn på at dialekten i visse situationer også hos de unge værdisættes positivt, og dette 

kan muligvis bidrage til at bremse udviklingen. Samtidig ser vi også på Bornholm, specielt i 

turistindustrien, en kommerciel brug af dialekten hvor dialekt på skrift eller brugt mundtligt 

i performance eller ved lokale rundvisninger bidrager til at højne værdien af produktet eller 

oplevelsen. Det er formentlig ikke tilfældigt at disse fænomener indtræffer på netop dette 

sidste stadie af afdialektaliseringen, hvor dialekten ikke længere er et umarkeret hverdags-

sprog hos de unge, og spørgsmålet er om det kommer til at få betydning for holdningerne 

til – og brugen af – dialekt fremover.  

 

Hvordan skal vi tale om tingene? 

I Danmark har ”rigsdansk og dialekterne” længe udgjort den centrale fortælling om den 

form for spænding mellem ”norm og variation” der altid findes i ethvert sprogsamfund og i 

enhver sprogbruger. I forlængelse af vores beskrivelse ovenfor kan man spørge om ikke 

fortællingen og dens begreber om ”rigsdansk” og ”dialekt” er blevet til det den tyske socio-

log Ulrich Bech kalder for zombie-kategorier – skindøde begreber fra fortiden der holdes i 

live uden klar kontakt med ny virkelighed? Og i så fald: Kan begreberne rekonstrueres og 

bruges til at gribe nutidens og fremtidens norm-og-variationsproblematik? Eller er det på 

tide at hjælpe ”rigsdansk og dialekterne” til hvile på historiens losseplads? Fortællingen 

findes i dag i tre versioner: 

 Den officielle version, der udgør det eksplicitte grundlag for sprogopdragelsen i sko-

len, voksede frem i 1970’erne og de efterfølgende årtier. I datidens rekonstruktion af den 

tidligere værdihierarkisering blev det til at dialekterne skal respekteres og elskes, mens 

rigsdansk skal opfattes og beherskes som en værdimæssig neutral nødvendighed i et mo-

derne, demokratisk samfund (Kristiansen 1990). Det er en fortælling der bygger på kode-

skift-scenariet og længe har været modent for historiens losseplads. 

 I en nyere og alternativ version rekonstrueres standardiseringen som en proces hvor 

dialekterne ikke fravælges, men forandres. Et interessant eksempel her er Modersmål-

Selskabet, som Ifølge dets første formands tale ved den stiftende generalforsamling i 1979 

udsprang af erkendelsen af at ”det nuværende politiske kaos er forbundet med sprogets 

forfald” (Kristiansen 1990, 202). Selskabet har siden altid haft som formål at ”virke for beva-

relse og udvikling af modersmålet som en grundlæggende forudsætning for dansk kultur 

og folkestyre [...] ved at vække forståelse for betydningen af en klar, udtryksfuld og varieret 

anvendelse af sproget i tale og skrift – med respekt for dialekterne” (se Modersmål-

Selskabets hjemmeside). Dette er den officielle fortælling: Modersmålet/sproget i tale og 

skrift (læs: rigsdansk) skal forsvares mod sprogets forfald (læs: L-københavnskens indtog i 

medieoffentligheden), mens dialekterne skal respekteres. Slaget om L-københavnsken er 

tabt, og dialekterne lever ikke af respekt alene. Den sidste erkendelse synes genspejlet i 

selskabets artikelantologi fra 2002 som i titlen stillede spørgsmålet Dialekter–Sidste ud-

kald? Det interessante er nu at i 2019 svarede den reviderede og stærkt udvidede genudgi-

velse med titlen Dialekter i rigt mål. Den titel passer nu ret dårligt som overskrift til hvor-

dan de fleste af artikelforfatterne taler om dialekterne og deres situation, men må alligevel 

være ment som overskrift til en ny fortælling om hvad der sker med dialekterne i standar-

diseringen: De fravælges ikke, de forandres – og findes i rigt mål. Det er en fortælling der 
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gerne fremføres af kollegaer der mener at sociolingvisterne i København ikke har fået den 

lingvistiske børnelærdom med sig om at sprog altid er i forandring (den findes også i Dia-

lekter i rigt mål, 333). 

 Vores pointe, som københavnske sociolingvister, er at der i fortællingen om sprog-

standardiseringen skal skelnes klart mellem det der foregår i henholdsvis den lingvistiske 

og den socialpsykologiske dimension, og at de afgørende argumenter for hvordan vi skal 

tale om den altid foranderlige sprogvirkelighed, må baseres på det der foregår i den soci-

alpsykologiske dimension. 

 Hvad med ”rigsdansk”? I den ny virkelighed lever forestillingen om det bedste sprog 

videre, men ændret i sit indhold. Hvis vi fastholder rigsdansk som navn på (forestillingen 

om) det bedste sprog, indebærer det en rekonstruktion af begrebet til at dække MODERNE. 

Som et bidrag til at svække værdihierarkiseringen kunne man i stedet arbejde for at bruge 

standardsprog om alle prosodiske versioner, som kunne kaldes for aksanger: standard-

dansk med københavnsk aksang, standarddansk med jysk aksang, osv. (jf. det lignende 

begreb om accents of standard English). Eller, eftersom alt er standarddansk, kunne man 

bare tale om danske aksanger og benævne dem: københavnsk (i KONSERVATIV og MODERNE 

version), jysk, fynsk, osv. 

 Hvad med ”dialekt”? I den ny virkelighed lever forestillingen om dialekt videre, men 

ændret i sit indhold: I den udstrækning folk siger at de taler dialekt, må størstedelen af 

dem operere med et dialektbegreb der er baseret på prosodiske forskelle. Ud fra opfattel-

sen af at dialekterne fravælges, og ud fra overvejelser over hvordan begreberne åbner for 

diskussion af sprogpolitisk uskyld og ansvar (når dialekterne forandrer sig, er sprogbruger-

ne uskyldige), ville vi foretrække at fastholde dialekt til at tale om den gamle virkelighed. 

Hvis vi i sociolingvistikken knytter begrebet om dialekt (som levende talesprog) til prosodi-

ske forskelle, vil bidraget til (terminologisk) at svække værdihierarkiseringen bestå i at kalde 

alle disse forskelle for dialekt. Fortællingen bliver at dansk i nutid og overskuelig fremtid 

tales i en god håndfuld dialekter: københavnsk (i KONSERVATIV og MODERNE version), jysk, 

fynsk, osv. Dette ser vi imidlertid, som redegjort for ovenfor, som ret problematisk. 

 Det lingvistiske inventar er det samme hvad enten vi taler om aksanger eller dialek-

ter. Fortællingen om aksanger (og ikke dialekter) har den fordel at den inviterer til at forstå 

standardiseringsprocessen som styrkelse af rigsdansk/københavnsk – på bekostning af 

dialekterne som fravælges snarere end forandres. I den forstand har aksang det stærkeste 

potentiale med hensyn til at synliggøre standardiseringens sprogpolitiske aspekter. 

 Det bliver en vigtig opgave for fremtiden at få grundtrækkene i en sociolingvistisk 

forståelse og diskussion af ”rigsdansk og dialekterne” indarbejdet i den officielle diskurs. 

Den forståelse indebærer inklusion af alle aksanger som naturligt talesprog i offentlighe-

den, ikke mindst medieoffentligheden – og dermed udvikling af en sprogvirkelighed hvor 

værdiproblematikken ikke forsvinder (den er sprogvariationens sine qua non), men ændrer 

karakter: mindre hierarkisering, mere generel accept. Men trods vigtigheden af denne op-

gave er vi næppe kommet langt ad den vej i 2031. 
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