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• ‘en kommunikationssituation, hvor 
samtalepartnerne er uenige om, hvilket sprog der 
skal anvendes’ (Benediktson 2015: 1).

Hvad er problemet?

Hej! Vil du 
tale med 

mig?
Of course!



To spørgeskemaundersøgelser:

Et ”rapid anonymous survey” (RAS – Labov 1972)

Metoder

Spørgeskema 1:
Til udlændinge (n=392)

På engelsk

Spørgeskema 2:
Til danskere (n=134)

På dansk

Deltagerobservation gennem 7 måneder (MH)
Sprogskift og detaljer om samtalesituation noteret



s Deltagere

Spørgeskema 1:
Udlændinge (n=392)

Alder: 16-62 (m = 29.7; md = 28)

Køn: K= 77% (313); M= 22% (91)

L1: romanske, balto-slaviske, 
engelsk, andre germanske, 

finno-urgiske, asiatiske sprog, og 
græsk.

Spørgeskema 2:
Danskere (n=134)

Alder: 16-63 (m = 33; md = 30)

Køn: K= 73% (98); M= 26% (36)

Antal L2: mellem 1 og 4 
andetsprog (inklusiv engelsk). 

Gennemsnit = 2.1; Median = 2.



Afhængig variabel: SPROGSKIFT
“Har du nogensinde oplevet, at du har startet en samtale
på dansk, men din danske samtalepartner er skiftet over 
til engelsk?”

Statistik: Ordinal og multinomial logistisk regression via 
MASS og lme4 i R og Rstudio.

Analyser

Aldrig
Meget 

sjældent

Ikke så tit

En gang 

imellem

Rimelig 
tit

Meget 
ofte

Næsten 

altid



Starter udlændingene samtaler på dansk?               
Ja! 64,3% gør dette ofte.

• Næsten altid = 34.6%
• Meget ofte = 11.5%
• Rimelig tit = 18.2%

Oplever de sprogskift? 
Ja! 54,6% oplever dette ofte.

• Næsten altid = 25.6% 
• Meget ofte = 14.8% 
• Rimelig tit = 14.2% 

Oplever udlændinge sprogskift?



Hvorfor oplever udlændinge sprogskift?

polr(sprogskift ~ situationstyper + dansk_frekvens + situationstyper *dansk_frekvens,                             
data = udlændinge, Hess=TRUE)

(p< .05)



RAS: 7 måneders “feltarbejde” med noter

• 64 (17.3%) af 370 relevante samtaler blev skiftet 
over til engelsk af danskeren.
• MH oplevede flere sprogskift 
• i de første måneder af undersøgelsen (p = .49)
• på AU, og færrest på gaden og i butikker (p < .001)
• i København, og færrest i Aarhus (p < .001)

Hvornår oplever udlændinge sprogskift?

glmer(sprogskift ~ samtaletype + måned + sted + (1|dato), family=multinomial, data = RAS)
p = .0001, R2 =.163.



Hvornår oplever udlændinge sprogskift?

49 af 340

13 af 20 
3 af 7



Taler danskerne med udlændinge? Ja! 
• 77% “hver dag”, “meget ofte” eller “rimelig tit”.

Kan danskerne tale engelsk? Ja! 
• 98% på folkeskoleniveau, 67.4% på gymnasieniveau.

Skifter danskerne sprog? Tja…
• De fleste (62.9%) skifter sjældent

• 21.2% “aldrig” 
• 27.3% “meget sjældent”
• 14.4% “ikke så tit”

• Ingen skifter sprog “meget ofte” eller “næsten altid”

Skifter danskere sprog?



Danskerne skifter oftere sprog:
• Jo flere fremmedsprog de taler (p < .01)
• Hvis de oftest starter samtaler med udlændinge på

engelsk OG taler mange fremmedsprog (p < .05)
• Hvis de oftest starter samtaler med udlændinge på

engelsk OG er kvinder (p = .05)

Hvorfor skifter danskere sprog?

polr(sprogskift ~ antal_L2 + antal_L2*startsprog + antal_L2*køn, data 
= danskere, Hess=TRUE)



Hvorfor skifter danskere sprog?



• S1: vi ser en effekt af variabler, der handler om 
udlændingens deltagelse i samtaler på dansk i 
hverdagen. 
• RAS: vi ser effekter af MHs sproglige niveau og det 

sted, samtalen foregår.
• S2: Vi ser effekter af danskerens egen erfaring som 

andetsprogstaler, om de selv starter samtaler på 
engelsk, og deres køn.

Sammenfatning



• Udlændinge der ikke ofte taler dansk med danskere 
• Kvindelige danskere, der gerne taler engelsk og 

taler mange fremmedsprog.
• Samtaler ført på steder, hvor der ofte er en høj 

andel af udlændinge. 

”Risikofaktorer”



Der virker til at være flere grunde, f.eks. 
1. Danskeren opfatter, at udlændingen er besværet 

af samtalen og skifter sprog for at ændre denne 
samtalesituation (Blom og Gumperz, 1972: 425).

2. Danskeren er internationalt mindet og skifter 
sprog for at ”høre til” som international (Rampton
1995), eller bare for at tale engelsk.

3. ‘[F]ear of variation?’ (Normann Jørgensen 2013: 42)

Hvorfor skifte sprog?



Vi vil gerne takke: 
• vores mange deltagere
• MUDS-arrangørerne
• og ikke mindst jer!

Vil I vide mere? 
Jespersen & Hejná (under fagfællebedømmelse). Can the subaltern speak 
Danish? Second language learners of Danish as the linguistic “other”. 
Otherness: Essays and Studies. 

Mange tak!



s

• Spørgeskema 2 (danskere): interaktion mellem køn og 
hvilket sprog danskeren starter samtaler med 
udlændinge på. 
• Kvinder skifter sprog oftere end mænd (i.s. på egen hånd)
• Kvinder, der selv ofte eller altid starter samtaler på engelsk, 

skifter oftest sprog. 
• RAS: MH noterede sig 36 samtaler, hvor hun havde bedt 

om langsommere eller gentaget tale
• Halvdelen af samtalepartnerne reagerede – 66% af disse var 

kvinder og 33% var mænd. 
• Den anden halvdel, som ikke reagerede, bestod af 22% 

kvinder og 78% mænd.

Køn og sprogskift



Udlændingenes førstesprog
”Sproggruppe” N

Romansk 111

Balto-slavisk 95

Slavisk 72

Baltisk 23

Engelsk 66

Anden germansk 57

Vestgermansk 53

Skandinavisk 4

Finno-urgisk 25

Asiatisk 21

Kinesisk 6

Anden asiatisk     
(japansk, bahasa,
koreansk, tagalog,    
malayalam, kannada, 
cebuano)

15

Græsk 12



Ingen af samtalepartnernes aldre havde en statistisk 
signifikant effekt på antallet af sprogskift, men:

• Flere unge danskere end ældre danskere svarede at 
de ”aldrig” og ”meget ofte” skiftede sprog; ældre 
danskere holdt sig mere på midten.
• (Collinearitet mellem ”antal L2” og ”alder” i 

regressionsmodellen gjorde, at vi ikke inkluderede 
variablen ”alder”)

Alder og sprogskift


