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Sammendrag 

Denne artikel sætter fokus på stilskifte-variation blandt flersprogede unge. Der præsenteres en analyse af 

stilskift mellem multietnisk ungdomsstil og standarddansk blandt 21 unge som er blevet optaget i tre 

forskellige situationer – en samtale med en studievejleder, et interview med en forsker og samtale i 

venskabsgrupper. De unge bor i den flerkulturelle Odense-forstad Vollsmose. Analysen viser at der er stor 

forskel på om der stilskiftes mellem de tre situationer. Nogle stilskifter ikke, men bruger multietnisk 

ungdomsstil i alle tre situationer, andre bruger kun multietnisk ungdomsstil i venskabsgruppe-optagelserne, 

og en enkelt taler standarddansk i alle tre optagelser. I artiklen foreslås det at forskelle mellem grader af 

stilskift kan analyseres og forklares inden for en teoretisk ramme der sætter ’kroppen’ i fokus, nemlig inden 

for embodied sociolinguistics (Bucholtz & Hall, 2016). 

Nøgleord: Multietnisk ungdomsstil, stilskift, embodied sociolinguistics, kontrol og mobilitetshistorie 

Summary 

The article presents an analysis of style-shift between multiethnic youth style and Standard Danish among 

21 young people who have been recorded in three different situations - a conversation with a student 

counselor, an interview with a researcher and a conversation in friendship groups. The young people live in 

the multicultural suburb of Odense, Vollsmose. The analysis shows that there is systematic variation in 

style-shift across the three situations. Some speakers do not change style, but use multiethnic youth style 

in all three situations, others only use multiethnic youth style in the friendship group-recordings, and one 

person speaks Standard Danish in all three situations. Bringing in the 'body' as analytical focus, it is 

proposed that such differences between degrees of style-shift across situations can be analyzed as 

‘embodied indexicality’ (Bucholtz & Hall, 2016). 
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1. Introduktioni  

Baggrunden for studiet som jeg beskriver i denne artikel, har været en gentagen observation i de forskellige 

forskningsprojekter jeg har deltaget i. I den første undersøgelse af ’multietnolekt’ i København (Quist, 

2000), i min gymnasieundersøgelse på Nørrebro (Quist, 2008) og senest i Vollsmose på Fyn (Quist & Skovse, 

under udgivelse) har jeg observeret stor forskel på hvor meget den enkelte unge ’skruer op og ned’ for 

multietnisk ungdomsstil. Det har ofte været mit indtryk at nogle af de unge var eminent dygtige til at skifte 

stil i forskellige situationer. De kunne jonglere med udtale og grammatiske og leksikalske træk efter behov, 

mens der samtidig var andre unge der syntes kun at beherske kontrollen over de leksikalske træk – i hvert 

fald brugte de ikke den mere standarddanske stil som nogle af deres kammerater gjorde, fx i interview med 

mig. Jeg har hidtil undersøgt variationen i brugen af multietnisk ungdomsstil i relation til ’stilistiske 

praksisser’ (Quist, 2012), dvs. i relation til hvordan de unge kunne anvende de forskellige sprogtræk som en 

del af deres præsentationer af identiteter (Quist & Jørgensen, 2007), men jeg har ikke tidligere systematisk 

set på stilskift på tværs af situationer. De forskelle jeg finder mellem de unges stilskift, berører endvidere 

den centrale diskussion inden for feltet om hvorvidt vi kan og bør beskrive de unges sprog som ’lekter’, stile 

eller noget ganske andet. For de unge som skifter mellem multietnisk ungdomsstil og standarddansk alt 

afhængig af samtalesituationen, synes et stilbegreb at være dækkende for deres sproglige praksis. Men for 

flere af de unge som ikke stilskifter, som i alle sammenhænge i deres sprog har fx en tydelig multietnolektal 

udtale (som de formentlig ikke kan lægge fra sig, om de så ville), synes det mere adækvat at anvende et 

’lekt’-begreb, forstået nogenlunde som Labovs vernacular (Labov, 2013: 3)ii – altså den først tilegnede 

dialekt som har en eller anden form for kognitiv dominans (”cognitive primacy”, Sharma, 2018: 26) over 

andre senere tilegnede registre. En pointe i artiklen er derfor også at den ikke-standardnære udgave af 

sproget i et givent sprogfællesskab for nogle kan være en stil (fx multietnisk ungdomsstil), mens den for 

andre kan være en ’lekt’ (fx multietnolekt). Begge dele er en del af virkeligheden i Vollsmose. 

2. Baggrund 

Unges sprog i flersprogede, urbane boligkvarterer har i årtier været studeret af sociolingvister og 

andetsprogsforskere i Norden. Karakteristiske sprogtræk som vedrører variation i grammatik, udtale og 

leksikon, er beskrevet i Norge af fx Nistov & Opsahl (2014) og Svendsen & Røyneland (2008), i Sverige af 

Ganuza (2008, 2010), Ekberg (2010) og Bodén (2010) (ud over i Kotsinas’ tidlige undersøgelse af 

Rinkebysvensk, 1988). Flere studier har også haft fokus på perception af og holdninger til de unges urbane 



sprogstile, fx Bijvoet & Fraurud (2008) og Maegaard (2010), ligesom andre har behandlet de diskurser og 

ideologier som især medier (re)producerer når de unges sprog repræsenteres, fx Milani (2010), Svendsen 

(2014), Quist (2016) (for oversigtsartikler om emnet i skandinavisk sammenhæng kan henvises til Quist & 

Svendsen 2010; Svendsen & Quist 2015). Nærværende artikels undersøgelse blandt flersprogede unge i 

Vollsmose placerer sig inden for denne (lange og varierede) tradition, ligesom den er en forlængelse af min 

egen forskning på området. I min første undersøgelse af sproglig variation blandt unge i flersprogede 

miljøer fulgte jeg en gruppe drenge der var tilknyttet en ungdomsklub i en forstad på Vestegnen i 

København (Quist, 2000). Tre af dem, Ahmed, Mehmet og Dawood, var gode venner og brugte det meste af 

deres fritid sammen – hvorfor jeg også fik en del optagelser af netop disse tre drenge i samtaler med 

hinanden. Drengene benyttede sig af de forskellige sprogtræk som jeg dengang fremhævede som en del af 

’multietnolekt’ (Quist, 2000: 188). Det var bl.a. de leksikalske indlån fra arabisk og tyrkisk (wallah, eow, 

para osv.); ordstilling i kontekster hvor standarddansk almindeligvis har inversion af subjekt og verbum; 

tendens til hyppigere brug af grammatisk fælleskøn hvor standarddansk har intetkøn; samt en 

karakteristisk udtale blandt andet præget af variation i stød, forkortede vokaler hvor standarddansk har 

lange vokaler, og et kendetegnende trykmønster med flere, men svagere tryk der gav indtryk af ”staccato” 

(Quist, 2000: 155; Pharao & Hansen, 2005). Dengang var jeg ikke opmærksom på udtalen af T foran vokal 

som TJ (fx i ord som tid og tænker, Maegaard, 2007), men det er tydeligt når jeg i dag lytter til optagelserne 

fra dengang, at de unge også i slutningen af 1990’erne havde dette træk som en del af deres repertoire.  

Ahmed, Mehmet og Dawood var alle født og opvokset i København. De havde gået sammen i den samme 

skole og på samme fritidshjem, og de var som nævnt gode venner. Der var dog stor forskel på hvor meget 

og hvor ofte de benyttede sig af de beskrevne sprogtræk. Ahmed opfattede jeg som sprogligt ’ovenpå’. Han 

næsten legede med sit sprog, og han kunne i interview tale om og reflektere over sit og andres sprog. Han 

brugte flittigt de multietnolektale træk sammen med sine venner, men han skiftede også til standarddansk, 

fx i samtaler med mig. Mehmet derimod opfattede jeg som en der skulle anstrenge sig mere, når han talte. 

Han havde ikke det samme sproglige overskud som Ahmed. Hans udtale var karakteristisk multietnolektal, 

’staccato’, og han havde konsekvent ligefrem ordstilling – også i interview med mig. Dawood gjorde noget 

helt tredje. Han talte standarddansk i alle situationer, men indsatte indimellem enkelte træk, almindeligvis 

ord som wallah og para, i sit sprog. For ham var multietnolekt snarere en ’pool’ af slangord end et fuldt 

register med anden udtale og grammatik (Cheshire, Kerswill, Fox & Torgersen, 2011; Wiese, 2013). For 

Ahmed var sprogtrækkene associeret med multietisk ungdomsstil – en stil som han kunne skrue op og ned 

for afhængig af situationen. For Mehmet var de en del af hans eget internaliserede sprog som han talte i 

alle situationer. Og for Dawood var de en mulighed for at krydre sit standarddanske sprog med slangudtryk. 

Indtil videre har ingen studier, så vidt jeg ved, fokuseret på denne type indgruppe-variabilitet. Hvorfor er 



der tilsyneladende sådanne forskelle i brugen af muligheden for at stilskifte? Hvad betyder sådanne 

forskelle? Eller formuleret på en anden måde: Hvad gør sådanne forskelle i de sociale dynamikker og 

praksisser blandt de unge? Mine analyser nedenfor besvarer ikke alle disse spørgsmål fuldstændigt, men 

leder mig frem til en argumentation for at ’embodied sociolinguistics’ kan være en teoretisk ramme som vi 

kan betragte og undersøge indgruppe-variabilitet indenforiii.  

3. Embodied sociolinguistics 

I deres oversigtsartikel Embodied sociolinguistics (2016) skriver Mary Bucholtz og Kira Hall: ”In spoken 

languages, the body is the locus of the speaking voice and the listening ear […] – a fact that has important 

consequences for theorizing language in general as an embodied phenomenon” (s. 173). Kroppen indgår 

som en central komponent i menneskers skabelser og fortolkninger af sprog. Den sociolingvistiske forskning 

i variation og social betydning bør derfor inkludere kroppen, herunder – vil jeg argumentere for – i analysen 

af indgruppe-variabilitet. Bucholtz og Hall skelner mellem fem sociolingvistiske analysefelter (areas of 

analysis) hvoraf to er relevante for undersøgelsen af variabilitet i Vollsmose. De fem felter er: 1) stemmen, 

2) stil og selv-præsentation, 3) diskurs og mod-diskurs om kroppe, 4) kropslige bevægelser og erfaringer i 

interaktion samt 5) objekter, teknologi og sprog. Det er de to første felter, stemmen og stil/selv-

præsentation, som vil være i fokus i det følgende. For begge disse gælder nemlig at social betydning af 

sproglig variation skabes gennem indeksikaliseringsprocesser inden for det som Eckert har kaldt for 

indeksikalske felter (indexical fields) (Eckert, 2008). Det vil i korte træk sige at et tegn, fx en sproglig variabel 

som tj, bliver socialt fortolkningsbar i relation til andre tegn, fx gennem stil (Eckert, 2008, Silverstein, 2003). 

I den tidlige (variationistiske) sociolingvistik var man ikke optaget af kroppen. Erkendelsesinteressen var 

den sproglige variations placering i og betydning for sprogsystemet og sprogforandring (Labov, 1972; 

Kristiansen & Pedersen, 2006). Men i løbet af de senere års udvikling inden for det der bredt kaldes tredje 

bølge-sociolingvistik (Eckert, 2012), er kroppen blevet en del af en generel reorientering mod indeksikalitet 

og social semiosis (Bucholtz & Hall, 2016: 177). Mit ærinde her er at placere studiet af multietnisk 

ungdomsstil inden for denne reorientering, dvs. inden for tredje bølge-sociolingvistikken (se også Quist, 

under udgivelse), og undersøge den variabilitet som vi ser i Vollsmose, som ’embodied indexicality’ 

(Bucholtz & Hall, 2016: 178 ff.). 

Analysefeltet ’stemmen’ skal inden for embodied sociolinguistics forstås helt konkret som den lyd kroppen 

ved brug af stemmeorganerne kan modulere og manipulere. Lyden af vores stemmer placerer os socialt. 

Alle lærer som del af deres sproglige socialisering at fortolke specifikke kvaliteter ved stemmer som 

tilhørende fx et barn, en ældre person, en mand, en kvinde osv. En række studier har også vist at specifikke 

fonetiske træk kan indeksere sociale kvaliteter, for eksempel når læsp forbindes med ’lille-pigethed’. Men 



samme fonetiske træk kan indeksere forskellige sociale kategorier alt efter konteksten. Falset bliver i nogle 

sammenhænge associeret med homoseksualitet og i andre med afroamerikansk etnicitet (Podesva, 2007). 

Sådanne indeksikaliseringsprocesser er i bund og grund ideologiske og udfolder sig i lokale kontekster hvor 

lokale kulturer og praksisser afgør fortolkningerne (se også Maegaard og Pharao, under udgivelse). I tredje 

bølge-sociolingvistikken er det sådanne meningsskabende processer som undersøges. Fokus er på hvilke 

sproglige træk der bliver ’registergjorte’ (Agha, 2005), dvs. gives social betydning, i indeksikalske felter 

(Eckert, 2008; Hall-Lew, Moore, Podesva under udgivelse), af hvem og i hvilke kontekster. Stemmen som 

analysefelt bringer med andre ord ’kroppen’ ind i analysen som et performativt tegn der producerer og 

fortolkes i sociale rum på linje med andre kropstegn som hudfarve, kropshøjde osv. På den måde er der 

ingen grundlæggende forskel på stemmen som analysefelt og det næste felt som Bucholtz og Hall 

adresserer, stil- og selvpræsentation. 

Stil bliver centralt i sociolingvistikkens tredje bølge som begreb for at sprogtræk i ’klynger’, sammen med 

andre typer tegn, producerer social betydning gennem semiotiske processer (Eckert, 2001; Quist, 2012). 

Andre tegn kan være tøj- og musikvalg, om man ryger eller pjækker. Det kan også være hvem man er 

venner med, hvor man bruger sin tid i frikvarterer – i klassen, i gården eller helt uden for skolens arealer. 

Alle sådanne praksisser tilsammen skaber en i praksisfællesskabet genkendelig social persona (Eckert, 2000; 

se også Maegaard, 2007); fx kan en særlig udtale af /r/ eller /t/ vise sig at bruges af piger der også ryger, 

lytter til hiphop, spiller basket i skolegården, går med en særlig type smykker osv. Pointen her er, som 

Bucholtz og Hall formulerer det: ”It is embodied variables that give semiotic meaning to linguistic variables 

rather than the reverse” (2016: 180). I denne forskningstradition er kroppen ikke bare et tegn, men et 

udøvende tegn, der i kraft af kroppens (fysiske) tilstedeværelse og med sine bevægelser og konstant 

foranderlige udtryk bringer social betydning ind i skiftende sociale kontekster. Synet på den ’udøvende 

krop’ er i overensstemmelse med en generel trend i sociolingvistik – nogle gange kaldet ’the performative 

turn’iv – der er forankret i socialkonstuktivisme. Her anskues sprogbrugere som sociale konstruktører, dvs. 

som skabende snarere end repræsenterende sociale positioner og kategorier (Eckert, 2012; Gal, 2016; 

Sharma, 2018).  

I Danmark er det performative perspektiv måske tydeligst formuleret af Jens Normann Jørgensen og 

kollegaer i teorier om sprogning/languaging (Jørgensen, 2010) og polysprogning/polylanguaging (Møller, 

2010) inden for hvilke sprogbrugere betragtes som sproglige skabere der kombinerer alle tilgængelige 

sproglige midler ”to achieve their communicative aims as best they can” (Jørgensen, 2010: 145). Sproglig 

variation forstået som performance/udøvelse er tilsvarende for både tredje bølge-sociolingvistikken og 

interaktionel sociolingvistik i det samme (socialkonstruktivistiske) paradigme. Indgruppe-variabilitet og 



stilskift forstås her generelt som identitetshandlinger eller stance-taking (Jaffe, 2016). Imidlertid indebærer 

det performative perspektiv en implicit forestilling om at sprogbrugere er ’i kontrol’, at sprogbrugere både 

kan vælge og styre deres stemmer for at ’opnå deres kommunikative mål’. Men er det altid tilfældet? Er de 

unge i Vollsmose for eksempel alle sammen selv herrer over om, hvornår og hvordan de stilskrifter på tværs 

af situationer? Formentlig ikke. Alligevel adresseres eller teoretiseres ’kontrol’ sjældent i sociolingvistik. En 

undtagelse er dog Devyani Sharma i hendes arbejde med style dominance og style control (Sharma, 2018, 

Sharma & McCarthy 2018) som jeg vil komme tilbage til i afsnit 5.  

4.1 Indgruppe-variabilitet i Vollsmose 

Som en del af et større forskningsprojekt (LaPUR-projektetv) fulgte tre kollegaer og jegvi eleverne i to 

niendeklasser på en folkeskole i Vollsmose uden for Odense på Fyn. Odense er den tredjestørste by i 

Danmark, og Vollsmose er med sine knap 10.000 indbyggere et af landets største sociale boligbyggerier. 

Flere end 70 pct. af beboerne i Vollsmose har anden etnisk baggrund end dansk. Der bor over 80 forskellige 

nationaliteter, de største grupper fra Somalia, Irak og Libanon/Palæstina. Som en del af det etnografiske 

feltarbejde i Vollsmose overværede vi undervisning, deltog i frikvarterer og aktiviteter uden for skolen, 

skrev feltdagbøger og lavede lyd- og videooptagelser. Vi gennemførte enkeltmandsinterview med alle 

eleverne, 27 piger og 15 drenge. Med nogle af dem har vi også optagelser af fokusgruppesamtaler, 

gruppearbejde på skolen samt videooptagelser af vejledningssamtaler mellem elev og studievejleder.  

Vi har foretaget forskellige beskrivelser og analyser af den sproglige variation blandt de unge i 

undersøgelsen (fx Skovse, 2018; Quist, under udgivelse; Quist & Skovse, under udgivelse). I disse har vi 

bredt skelnet mellem på den ene side sprogtræk der kan associeres med fynsk regionalsprog, bl.a. 

kendetegnet ved variation i stød og en genkendelig fynsk intonation (Pedersen, 1985; Køster, 2000), og på 

den anden side træk der kan associeres med multietnisk ungdomsstil (som beskrevet ovenfor, jf. også 

Christensen, 2012; Maegaard, 2007; Pharao & Hansen, 2010). Kort skitseret viste resultaterne af vores 

analyser at (1) fynske og multietnolektale træk bruges af nogle af de unge, men ikke af alle, (2) nogle af 

drengene bruger en blanding af fynske og multietnolektale træk – andre gør ikke, og (3) størstedelen af 

pigerne bruger få eller ingen fynske eller multietnolektale træk i deres sprog. Disse resultater tegner et 

overordnet billede af den sociolingvistiske situation blandt de unge og giver et hint om et komplekst 

sprogfællesskab med mange sproglige muligheder og sociale dynamikker (fx køn) i spil. En måde at 

nuancere dette billede på er ved at undersøge forskelle i sprogbrug på tværs af situationer og derved få et 

klarere indtryk af hvor meget og af hvem de forskellige registre bruges.  

4.2 Fremgangsmåde 



Til undersøgelsen har jeg plukket de 21 deltagere (ud af 42) som vi har optagelser med i alle tre af følgende 

forskellige samtalesituationervii: 

1. Interview med forsker (semistruktureret med temaer om venskaber, at bo i Vollsmose og 

fremtidsplaner og drømme; varighed mellem 20 og 40 minutter)  

2. Studievejledningssamtale (enkelmandsamtale med en studievejleder om uddannelsesplaner efter endt 

9. klasse; studievejlederen har stået for optagelsen) 

3. Samtale i venskabsgrupper (sat op som fokusgruppesamtaler hvor grupper af 4 til 5 personer taler om 

en YouTube-video de har set). 

Jeg ville for hver af de 21 deltagere finde ud af om de skiftede på tværs af de tre situationer mellem 

multietnisk ungdomsstil på den ene side og standarddansk på den anden. De tre situationer udgør 

forskellige kontekster for samtale. Venskabsgruppen må antages at være den mest uformelle af de tre, og 

dermed forventer vi at der her bruges mere multietnisk ungdomsstil og mindre standarddansk; samtalerne 

med voksne (forsker og vejleder) antages at være mere formelle og dermed generere mere standarddansk 

og mindre multietnisk ungdomsstil. Dataene er – som nævnt – komplekse. Der er meget på spil og meget i 

gang i alle tre situationer, herunder brug af træk fra standarddansk og multietnisk ungdomsstil, og nogle 

gange også engelsk og arabisk. Der bruges også fynske træk af nogle af de unge (Skovse, 2018; Quist & 

Skovse, under udgivelse), men der skiftes ikke mellem multietnisk ungdomsstil og fynsk, selvom nogle af 

deltagerne skruer op for det fynske i venskabsgruppen. Da fynsk ikke er i fokus her og ikke synes at spille en 

rolle for de nedenfor præsenterede resultater, redegøres der ikke i denne artikel nærmere for fynsks status 

og brug i dette praksisfællesskab (jf. i stedet Skovse, 2018; Quist & Skovse, under udgivelse; Quist, under 

udgivelse). 

Snarere end at kortlægge forskellige grader af stilskift har målet i første omgang været at besvare 

spørgsmålet: Kan der for den enkelte deltager konstateres stilskift mellem multietnisk ungdomsstil og 

standarddansk på tværs af de tre situationer, ja eller nej?  

Det kan diskuteres (og det gør jeg nedenfor) om dette spørgsmål på fornuftig vis kan besvares når nu jeg 

også påstår følgende: Selvom vi kan definere standarddansk og multietnisk ungdomsstil som registre med 

specifikke tilhørende træk, er brugen af dem ikke et spørgsmål om enten-eller – enten taler personen i 

optagelsen standard eller også gør han/hun det ikke. I praksis er der tale om bevægelser inden for et 

kontinuum mellem standard i den ene ende og ikke-standard i den anden. En sprogbruger kan både blande 

og bruge færre eller flere af de forskellige træk som i denne analyse er kategoriseret som standarddanske 

og multietnolektale (figur 1). Min definition af standarddansk ligger på linje med den gængse inden for 

dansk sociolingvistik (Maegaard, under udgivelse), dvs. den variant af dansk der har ’minimal variation i 



form og maksimal bredde i brug’, dvs. er udbredt i hele landet og opfattes som den ’korrekte’ sprogbrug 

(Pedersen, 2003). Sprogligt kan standarddansk karakteriseres som ’moderne københavnsk’ (Kristiansen, 

2001) med en karakteristisk prosodi (svarende til Grønnums beskrivelser af københavnsk prosodi, 

Grønnum, 1998), herunder standarddansk stød. Typisk efterfølges en trykstærk stavelse af en stigning i 

tonehøjde efterfulgt af jævnt faldende pitch gennem de følgende tryksvage stavelser. Dette høres i stærk 

kontrast til multietnolektal prosodi som kan opfattes som staccato-lignende (Christensen, 2012; Skovse, 

2018). I Quist 2000 foreslog jeg at staccato-indtrykket hænger sammen med at der bruges flere, men 

svagere tryk. Pharao og Hansen (2005, 2010) nuancerede dette ved at pege på at oplevelsen af staccato 

også kan hænge sammen med en tendens til at fonologisk lange vokaler (i standard) forkortes (i 

multietnolekt) og at lange vokaler med bitryk har en længere varighed sammenlignet med standard (se 

også Skovse, 2018: 135-137).  

Sammen med variation i brugen af inversion kan de segmentale træk /T/ og /R/ bruges som tegn for 

stilskift. /T/ i forlyd realiseres blandt de unge som enten [t] (standard) eller [tj] (multietnisk ungdomsstil) (jf. 

ovenfor). /R/ er en variabel som vi også fandt varierede systematisk blandt de unge i Vollsmose. Den er 

tidligere beskrevet af Maegaard (2007), Ag (2010) og Madsen (2008). Foran vokal (fx i rød) realiserer de 

unge /R/ som enten stemt [ʁ] (standard) eller ustemt [ʁ]̥ (multietnisk ungdomsstil). I Vollsmose er ustemt 

/R/ et træk der bruges signifikant mere af piger end af drenge (Skovse, 2018: 158).  

 

Figur 1. Kontinuum med træk kategoriseret som standarddanske i den ene ende og træk kategoriseret som 

multietnolektale i den anden. 
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Når det er vigtigt at fremstille standarddansk og multietnisk ungdomsstil i et kontinuum, er det for at 

understrege at det ikke er sådan at de unge sprogbrugere ’tænder’ eller ’slukker’ for det ene eller andet 

register afhængig af situationen. Det er ikke i praksis i den undersøgte gruppe muligt at identificere ’rene’ 

former af standarddansk eller ’rene’ former for multietnisk ungdomsstil. Hvis for eksempel en deltager i 

interviewet beskrives som ’primært standardtalende’, betyder det ikke nødvendigvis at vedkommende taler 

på samme måde som en ung standardtalende i København. Jeg har ikke foretaget perceptuelle 

eksperimenter der kunne teste det, men sprogbrugere uden for Vollsmose ville formentlig høre og opfatte 

den standardtalende unge fra Vollsmose anderledes end en standardtalende ung fra København. Når det 

alligevel er meningsfuldt at tale om stilskift mellem situationer blandt de unge i Vollsmose, er det fordi 

kontrasten mellem de to registre er tydelig. De unge der nedenfor karakteriseres som stilskiftere, bruger 

tydeligt flere af de træk der associeres med henholdsvis standarddansk og multietnisk ungdomsstil, således 

at der ikke er tvivl om i hvilken ende af kontinuet den enkelte for hver situation kan placeres.  

For hver af de 21 deltagere lavede jeg en profil med information om deres primære sprogbrug i hver af de 

tre undersøgte situationer sammenholdt med de kvantitative resultater af brugen af tj og ustemt r samt 

graden af ’staccato’ anvendt i interviewene (Skovse, 2018). I tabel 1 ses eksempler på fire deltageres 

profiler, som også her tjener som illustration af hvordan det er afgjort om en deltager stilskifter eller ej. For 

Antam og Hakim er det vurderet at de primært taler standarddansk i interviewet og i 

studievejledningssamtalen. Vurderingen er ikke baseret på kvantitative optællinger af de sprogtræk som er 

listet i figur 1, men derimod foretaget impressionistisk af mig og bekræftet af enkelte kontrollytninger ved 

kollegaer ved Center for Dialektforskning. Indtrykket af standarddansk hos Antam og Hakim i interviewet 

underbygges, som det ses i tabel 1, af Skovses kvantitative beregninger – Antam og Hakim bruger begge 

relativt sjældent variablerne tj, r og ’staccato. Ahmed er til sammenligning blevet vurderet som talende 

multietnisk ungdomsstil i interviewet (i tabellen forkortet ME). Han har en tydelig multietnolektal prosodi, 

herunder udpræget brug af variablen tj. Dette støttes af det kvantitative resultat for tj der er mange gange 

større end for Antam og Hakim. Til gengæld ses det at Ahmed ikke bruger ustemt R i nogen betydelig grad. 

Faktisk har Antam en smule flere ustemte R i sit interview sammenlignet med Ahmed. Alligevel vurderer jeg 

at Ahmed er ME-talende i interviewet, fordi ’staccato’-udtalen er så udpræget at den vægter mere i det 

samlede indtryk end hans stemte R. Han bruger endvidere tydelig ’staccato’, tj og ligefrem ordstilling i de to 

andre situationer, studievejledningssamtalen og venskabsgruppen. Han er altså et eksempel på én der ikke 

tydeligt stilskifter mellem de tre situationer. Antam og Hakim derimod skifter sproglig stil i 

gruppeoptagelsen hvor de anvender udpræget ME-prosodi (samt enkelte leksikalske træk associeret med 

ME). Ekin er ligesom Ahmed et eksempel på en deltager som ikke tydeligt stilskifter mellem de tre 

undersøgte situationer. Hendes udtale høres som mere ’staccato’-lignende end standarddansk i alle tre 



situationer. I modsætning til Ahmed har hun en udpræget brug af ustemt R, men ikke af tj. Ahmed og Ekin 

repræsenterer dermed også det overordnede resultat af de kvantitative undersøgelser der viste 

signifikante forskelle mellem drenge og piger i brugen af netop disse to variable. Pigerne i Vollsmose bruger 

signifikant mere R end drengene, og drengene signifikant mere tj sammenlignet med pigerne (Skovse, 

2018: 158 ff.). Det samlede indtryk af Ekins sprog er at hun forbliver i det samme register i alle tre 

situationer og altså ikke stilskifter. 

  VENSKABSGRUPPE VEJLEDNING INTERVIEW Tj  Ustemt R ’Staccato’-prosodi 

Antam  ME Primært 
standard 

Primært 
standard 

14 % 8 % Lidt/ingen 

Hakim Primært ME Primært 
Standard 

Primært 
standard 

0 % 2 % Lidt/ingen 

Ahmed   ME ME ME 43 % 3 % Meget 

Ekin  ME ME ME 5 % 73 % Noget 

Tabel 1. Eksempler på profiler for fire deltagere 

En lang række undersøgelser har demonstreret at sprogbrugere (som oftest) akkommoderer deres sprog i 

en given samtalesituation alt afhængig af fx publikum og interpersonelle dynamikker (fx Bell, 1984; 

Coupland, 1980, 2001; Sharma & Rampton, 2015). Jeg har ikke foretaget nogen interaktionelle analyser af 

de tre samtalesituationer og kan dermed ikke sige noget om hvorvidt samtaleparterne (henholdsvis 

forskerne, studievejlederne og kammeraterne) taler forskelligt eller gør noget forskelligt med de 21 

deltagere der er udtaget til nærværende analyse (det er bestemt ikke mit indtryk at de skifter sprogstil 

mellem forskellige elever, men jeg har ikke undersøgt det systematisk). Jeg anerkender at interpersonelle 

relationer i samtalerne, fx hvorvidt der opnås rapport (Fogtmann, 2007), kan have betydning for stilskift, 

men det har ikke været i fokus her. De tre undersøgte situationer varierer i deres opsætninger. I 

interviewet og vejledningssamtalen er deltageren placeret på en stol over for en voksen der stiller en række 

spørgsmål som den unge interviewede forventes at besvare. I venskabsgruppesamtalen sidder fem unge 

deltagere sammen. Der er ingen voksne til stede, og det er ikke på forhånd givet hvem der stiller 

spørgsmålene og hvem der svarer. Antagelsen, som ligger til grund for nærværende analyse, er at disse 

forskelle er nok til at udløse stilskift, fordi de forskellige opsætninger skaber forskellige kontekster som de 

unge reagerer forskelligt på. Det er sandsynligt at der kan findes mere finkornet akkommodation inden for 

de enkelte samtaler, men som nævnt ovenfor er stilskift her undersøgt overordnet for at få et indblik i om 

der skiftes eller ej på tværs af situationerne. Det har ført til ganske interessante resultater som jeg 

præsenterer i det følgende.  

4.3. Resultater 



Resultaterne af gennemgangen af hver situation for hver af de 21 deltagere viste: 

 

 Alle 21 deltagere brugte det samme register i interviewet og i studievejledningssamtalen.  

 11 deltagere brugte det samme register i alle tre situationer. 

 10 talere skiftede til multietnisk ungdomsstil i gruppesamtalen. 

 

På baggrund af disse resultater kan profilerne inddeles i tre grupper: 1) dem der skifter på tværs af de tre 

situationer mellem standarddansk og multietnisk ungdomsstil, 2) dem der bruger multietnisk ungdomsstil i 

alle tre situationer, og 3) dem (den) der bruger standarddansk i alle tre situationer. De tre grupper svarer 

stort set til de tre typer – Ahmed, Mehmet og Dawood – som jeg beskrev i indledningen. 

 

Skifter på tværs af 

situationer mellem SD og ME 

Skifter ikke på tværs af 

situationer, ME 

Skifter ikke på tværs af 

situationer, SD 

4 drenge, 5 drenge, 5 piger 

Antam, Hakim, Marley, 

Mujin, Yacoubviii, Szaza, 

Hayah, Sjamilla, Souz, 

Sorena 

8 drenge, 2 piger 

Ahmed, Bilal, Hysayn, 

Ihsan, Luong, Aaryan, 

Nhung, Mustafa, Sahara, 

Ekin 

1 pige 

Sandara 

Tabel 2. Inddeling af deltagere efter hvorvidt de skifter mellem standarddansk og multietnisk ungdomsstil 

på tværs af tre situationer. 

 

Af tabel 2 ses at flertallet af drengene ikke stilskifter (8 ud af 13), mens flertallet af piger gør (5 ud af 8). Køn 

kan altså se ud til at være en del af billedet her. Det vil jeg vende tilbage til når jeg i det følgende analyserer 

resultaterne inden for den teoretiske ramme embodied sociolinguistics.  

5. Indgruppe-variabilitet og social organisering 

Først skal vi se på hvordan forståelsen af kroppen som udøvende tegn er velegnet til at undersøge 

fungerende mekanismer i den sociale organisering blandt de unge i Vollsmose. Figur 2 og 3 viser 

sociogrammer for de to niende klasser fra undersøgelsen i Vollsmose, 9.x og 9.y (se også Skovse, 2018: 

103). Hvert individs position er illustreret i relation til klassekammeraterne. Jo tættere to individer er 

placeret på hinanden, desto mere tid bruger de sammen; dvs. to personer tæt på hinanden bruger tid 



sammen i frikvarterer, de sidder ved siden af hinanden i klassen, vælger at lave gruppearbejde sammen 

osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Sociogram 9.x 
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Figur 3. Sociogram 9.y 

 

Personer med en farve, grøn, orange eller blå, indgår i undersøgelsen af stilskift i tre situationer. De grønne 

er dem der stilskiftede på tværs af situationerne, og de orange er dem der ikke stilskiftede. I 9.x er de tre 

(grønne) stilskiftende drenge venner (Antam, Marley, Hakim). Derudover udgør de også en gruppe som i 

deres dagligdag i klassen og på skolen udøver en tydelig og genkendelig persona som særligt skole-positive. 

Sammen med Nhung går de op i skolearbejde, lektier og i at få gode karakterer. De andre i klassen kalder 

dem for nørderne (Quist & Skovse, under udgivelse). Antam, Marley og Hakim bruger multietnisk 

ungdomsstil i uformelle samtaler med hinanden, venner i klassen og på skolen (som observeret under 

etnografisk feltarbejde og registreret i fokusgruppesamtalen). I mere formelle samtaler med lærere og 

andre voksne skifter de til standarddansk (i studievejledningssamtalen og interviewet). Det er ikke 

vanskeligt at se at denne stilskifte-praksis passer med deres sociale position og persona som på en og 

samme tid unge og skoleinteresserede drengeix. Nhung gør dog ikke det samme. Han bruger multietnolektal 

prosodi/’staccato’ i alle situationer (som vi har undersøgt). Alligevel betragtes han som centralt medlem af 

gruppen af nørde-drenge – hvilket minder os om at sproglige træk naturligvis ikke er de eneste indekser i 

spil i denne sociale kategori. I Nhungs tilfælde ser hans positive skoleattitude ud til at fortrænge at han ikke 

bruger standarddansk.  
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I 9.x er det en anden gruppe af drenge som er særligt genkendelige. Vennerne Bilal og Luong bliver af de 

andre kaldt for de seje drenge. I 9.y ser vi en parallel, da drengene Aaryan og Mustapha også kaldes de seje 

drenge. I overensstemmelse med observationerne fra feltarbejdet og i modsætning til nørdedrengene 

stilskifter Bilal, Luong, Aaryan og Mustapha ikke i de tre situationer vi har undersøgt. Disse fire drenge 

bruger i særlig høj grad multietnisk ungdomsstil. I de kvantitative analyser er det dem der bruger flest af de 

træk der associeres med multietnisk ungdomsstil, og det er også dem som de andre i interviewene nævner, 

når vi beder dem om at sætte navn på hvem der bruger stilen – en stil som de unge selv i interviewene 

omtaler som ”vollsmosisk” (Skovse, 2018: 93). Kendetegnede for disse drenge er også at de udøver en anti-

autoritativ persona og en mere rebelsk attitude over for lærere og skolen generelt, fx ved ikke at overholde 

ringetider og indimellem komme og gå ind og ud af klassen selvom undervisningen er i gang (Quist & 

Skovse, under udgivelse). Der er ikke tvivl om at multietnisk ungdomsstil er en central del af disse drenges 

udøvelser af ’sej dreng’ (se også Quist, 2012: 329 ff.). Samtidig er Bilal, Luong, Aaryan og Mustapha relativt 

populære blandt de andre unge i Vollsmose, og man kan spekulere på om det er deres høje status blandt 

kammeraterne der gør det muligt for dem at bruge multietnisk ungdomsstil i alle situationer. De behøver 

ikke at stilskifte for at udøve deres identiteter, og det er mindre socialt risikabelt for dem at tale på samme 

måde i alle situationer og ikke at bruge standarddansk i interview og studievejledningssamtale end det for 

eksempel er for pigerne.  

For nørdedrengene og de seje drenge ser deres stilskifte-praksis altså ud til at spille sammen med deres 

sociale praksisser i øvrigt. Men der er ikke umiddelbart samme ’enkle’ forklaring for de resterende 

deltagere som ikke stilskifter – Sahara, Yacoub, Ekin, Ahmed m.fl. Der er flere faktorer end den lokale 

sociale organisering som virker ind, og jeg vil derfor i det følgende vende tilbage til Sharma og spørgsmålet 

om ’kontrol’ og i tråd med Sharma argumentere for at være åben over for at kognitive faktorer (bestemt af 

individuelle erfaringer og mobilitetshistorier) også kan influere på stilskifte-praksis, idet vi med “the 

performative turn in style analysis […] risk loosing sight of cognitive effects and implicitly assuming equal 

control of variants in an individual’s repertoire” (Sharma, 2018: 3). 

5. Individuelle mobilitetshistorier: Kontrol, eksponering og lokalt tilhørsforhold 

Blandt de deltagere som ikke skiftede sprogstil mellem de tre situationer, er Sahara. I mine feltnoter skrev 

jeg på et tidspunkt at det virkede som om hun ”anstrængte” sig for at tale dansk, og det var generelt mit 

indtryk under feltarbejdet at hun kæmpede mere med at formulere sig og med at følge med i skolen. På 

baggrund af mit kendskab til hende forekommer det mig sandsynligt at hun ikke har standarddansk som en 

mulighed i sit sproglige repertoire, dvs. at hun ikke kan stilskifte som samme måde som pigerne Szaza, 

Hayah, Sjamilla, Souz, Sorena. Dog er det baseret på mine indtryk og subjektive vurderinger at Sahara skal 



anstrenge sig og kæmpe med dansk, og jeg har ikke (haft) mulighed for at teste om det er en korrekt 

forståelse. Stilskiftepraksis kan ikke tages som direkte udtryk for stilskiftekompetence. Men i fx Saharas 

tilfælde synes det alligevel nærliggende at overveje muligheden af at hendes sproglige rådighedsrum er 

mindre end hos dem der stilskifter mellem situationerne. Forsøgsvist vil jeg på baggrund af Sharma (2018) 

argumentere for at der er tegn på at rækken af sproglige muligheder – af mulige stilvalg – er mindre for 

nogle af Vollsmose-sprogbrugerne end for andre, og det er muligheder som kan være formet af deltagernes 

individuelle mobilitetshistorier. 

På baggrund af analyser af dels autentisk tale, dels eksperimentelle undersøgelser har Sharma studeret 

hvordan kognitivt pres (fx når en sprogbruger skal formulere sig under tidspres, føler sig presset i en debat 

eller lignende) kan få sprogbrugere til at bruge deres først tilegnede register (Sharma, 2018; Sharma & 

McCarthy, 2018). De forskellige måder at reagere på under kognitivt pres, som Sharma registrerer i sine 

undersøgelser, foreslår hun kan hænge sammen med sprogbrugerens personlige sproglige biografi, og hun 

konkluderer at et individs stil-repertoire og agentive kontrol over brugen af forskellige registre afhænger af 

”exposure to, access to, and entitlement to use (i.e. practice) different styles over a speaker’s lifetime” 

(Sharma, 2018: 22). På baggrund heraf, og i et forsøg på at forstå de ikke-stilskiftende deltagere i 

Vollsmose, har jeg set på hvordan de enkelte deltageres individuelle mobilitetshistorier ser ud og 

sammenlignet dem med analysen af stilskift. Mobilitetshistorierne er interessante i lyset af Sharmas forslag 

om at personlig biografi kan influere på bredden af en sprogbrugers stilrepertoire idet de kan give en 

indikation af om og hvor den enkelte har mødt andre variationer af dansk end dem der er til stede i 

Vollsmose (selvom mobilitetshistorierne viser ikke noget i sig selv om ’kognitiv kontrol’, dvs. deltagernes 

adfærd under øget ’kognitiv pres’ i visse situationer, og dermed den lethed som han eller hun skifter eller 

ikke skifter med). 

 

 Stilskifter på tværs af 
situationer mellem SD og ME 

Stilskifter ikke på tværs 
af situationer, ME 

Stilskifter ikke på tværs 
af situationer, SD 

Født uden for 
Danmark 

Szaza (første 3 år i Irak, 
børnehave i jysk by) 

Yacoub (første 4 år i Irak, anden 
fynsk by end Odense 
indtil 5. klasse) 

Sahara (første 8 år i Irak, 
bor i anden forstad til 
Odense end Vollsmose) 

 

Tidligere gået i 
skole/boet uden for 
Odense 

Antam (anden fynsk forstad til 
Odense/+ skole andet 
sted på Fyn) 

Mujin (jysk by/privatskole i 
Odense) 

 

  
 

Opvokset i Vollsmose Hakim  Bilal Sandara 



 
 

Marley 
Sorena 
Sjamilla 
Hayah 
Souz 

Ekin 
Aaryan 
Nhung,  
Husayn 
Ihsan 
Luong 
Mustapha (første 2 år i 
Aarhus) 
Ahmed (første år i 
Esbjerg) 

Tabel 3. Oversigt over deltagernes mobilitetshistorier, dvs. steder deltagerne er opvokset og har gået i 

skole. 

Tabel 3 er en oversigt over hvem af deltagerne der er vokset op i Vollsmose fra de var helt små, og hvem 

der tidligere i deres liv har boet og/eller gået i skole uden for Odense (de er alle mellem 14 og 15 år). Af 

tabellen fremgår at størstedelen af deltagerne er opvokset i Vollsmose. Mustapha og Ahmed er født i hver 

sin by i Jylland, men kom til Vollsmose tidligt i deres liv. De fleste har gået i skole i Vollsmose siden 0. klasse, 

men enkelte af dem har også gået på en muslimsk privatskole som ligger inde i Odense by.  

Sahara, Szaza, Yacoub, Antam og Mujin har en lidt mere varieret opvæksthistorie sammenlignet med 

resten. Szaza kom sammen med sine forældre til en by i Jylland som 3-årig hvor hun gik i børnehave en 

periode inden familien flyttede til Vollsmose; det skete da hun var fire år. Yacoub er født i Irak. Han var fire 

år da han kom til Danmark. Han og hans familie boede først i en anden fynsk by end Odense hvor Yacoub 

gik i skole ind til 5. klasse, hvorefter de flyttede til Vollsmose. Antam og Mujin er ført i Danmark, men har 

begge inden de kom til Vollsmose, boet andre steder i landet og gået i andre skoler. Sahara er også født i 

Irak, og hun kom først til Danmark som otteårig. Hun bor ikke i Vollsmose, men i en nærliggende Odense-

forstad (som ikke er Vollsmose), hvorfra hun dagligt tager til skolen i Vollmose. I modsætning til Szaza, 

Yacoub, Antam og Mujin stilskifter Sahara ikke tydeligt mellem de tre undersøgte situationer. Hun har en 

karakteristisk multietnolektal prosodi i alle observerede situationer på skolen samt i de tre her analyserede 

situationer. Det at hun er ankommet til Danmark som 8-årig, kan være en forklaring på hendes sproglige 

adfærd. Sahara har i praksis haft færre leveår med ’adgang’ til dansk, og man kan derfor forestille sig at 

hendes spektrum af register-muligheder er snævrere end for de andre i klasserne, og derfor skifter hun ikke 

i retning mod standarddansk i interview og studievejledningssamtale. Mine data gør det ikke muligt at 

konkludere sådan med sikkerhed. Dog mener jeg ikke at det er/bør være kontroversielt at påstå, at 

bredden af forskellige mulige registre som et individ produktivt råder over (og måske evner at gøre brug af) 

kan variere, og det er for Sahara en mulighed som bør overvejes.  

Ud over Sahara er det værd at bemærke at de fire øvrige deltagere som har erfaringer med at bo uden for 

Vollsmose og Odense, alle befinder sig i gruppen af stilskiftere, altså Szaza, Yacoub, Antam og Mujin. Deres 



mobilitetshistorier har givet dem mulighed for at møde andre måder at tale på, og de har formentlig også 

prøvet at befinde sig i sammenhænge hvor ingen, eller kun ganske få, brugte multietnolektal prosodi. 

Oversigten i tabel 3 viser dog ikke noget om kvaliteten af den sproglige eksponering som Szaza, Yacoub, 

Antam og Mujin har haft adgang til. Derfor skal vi være påpasselige med at konkludere at deres 

mobilitetshistorier er baggrunden for at de behersker forskellige registre (det forklarer jo ikke de øvrige 

stilskiftere Hakim, Marley osv.). Men en kort sammenligning med en anden undersøgelse af alle 72 unge i 

de to niendeklasser understøtter billedet af en tendens til at eksponering for fællesskaber og aktiviteter 

uden for Vollsmose influerer på graden af stilskift. Malene Monka, Astrid Ravn Skovse og jeg har i en anden 

sammenhæng analyseret sproglig variation i Vollsmose i forhold til ’lokal tilknytning’ (Monka, Quist, Skovse, 

2019). Denne undersøgelse er en lang historie i sig selv, og af pladshensyn udelades detaljerne her. Men 

kort fortalt bruger vi i undersøgelsen et indeks for lokal tilknytning (index of local attachment) som er et 

kvantitativt baseret mål for en persons tilknytning til hans eller hendes lokale sted, baseret på blandt andet 

forældrenes og egne mobilitetshistorier, lokalt engagement og aktiviteter samt fremtidsplaner og 

geografisk orientering. Jo højere indekstal, desto større lokal tilknytning (altså større tilknytning til 

Vollsmose både før, nu og i forestillet fremtid). For gruppen af stilskiftere, altså dem der skiftede register 

mellem de tre situationer, er gennemsnittet af deres indekstal 69,3, og for gruppen der ikke stilskiftede, er 

gennemsnittet 87,7. I den sidste gruppe er dog ikke her medtaget Sahara (hvis indekstal er så lavt som 13, 

bl.a. fordi hun ikke bor i Vollsmose) og heller ikke Sandara med et indekstal på 100 (jeg diskuterer kort 

Sandara nedenfor). Der er altså indikationer på at mobilitetshistorier og graden af lokal tilknytning er en del 

af billedet når variabiliteten i stilskift skal forklares.  

Sandara er den eneste af deltagerne som taler standardnært i alle de tre undersøgte situationer. I 

gruppesamtalen skifter hun ikke til multietnisk ungdomsstil i modsætning til sine veninder. Når man har 

fulgt Sandara gennem det etnografiske feltarbejde, er dette resultat ikke overraskende. Sandara skiller sig 

generelt ud fra de andre elever i begge klasser ved at være ekstraordinært skoleentusiastisk og dygtig til 

skolearbejdet og ved sit engagement som formand for skolens elevråd. Udefra fremstår hun som et klassisk 

eksempel på en social mønsterbryder der på trods af sin baggrund med ufaglærte forældre får høje 

karakterer, skal i gymnasiet efter 9. klasse og har ambitioner om en videregående uddannelse. Faktisk var 

Sandara en af de få som lærerne på skolen ikke var i tvivl om var gymnasieegnet efter 9.; de fleste blev 

anbefalet af tage 10. klasse først. Hun har altid boet i Vollsmose og hendes indeksscore i ovennævnte 

undersøgelse er også relativ høj (100). Hendes brug af standarddansk kan altså ikke forklares med 

manglende eksponering for multietnisk ungdomsstil. Den står dog i stærk kontrast til Aaryan, Bilal, Mustafa 

og Luongs udprægede brug af multietnisk ungdomsstil og deres ’seje’ og antiautoritære attituder, hvilket 

igen understreger den sociale indlejring af variabiliteten i stilskiftepraksisserne. Til gengæld skal det 



understreges at Sandaras måde at vise skoleentusiasme på ikke er den eneste mulige blandt de unge i 

Vollsmose. Som vist ovenfor har de skoleentusiastiske drenge Antam, Marley, Hakim både standarddansk 

og multietnisk ungdomsstil i deres repertoire, og viser dermed at brug af multietnisk ungdomsstil ikke 

behøver at være i modsætning til en skolepositiv attitude (jf. også Jonsson, 2007; Madsen, 2013). 

6. Konklusion og diskussion 

Undersøgelsen af stilskift blandt 21 niendeklasseelever på en folkeskole i Vollsmose har vist at der er stor 

forskel på hvor meget deltagerne skifter mellem registrene standarddansk og multietnisk ungdomsstil på 

tværs af tre typer situationer med forskellige samtaleparter. Formålet med undersøgelsen har været at 

tydeliggøre denne type situationelle variabilitet og med udgangspunkt i tredje bølge-sociolingvistik at 

undersøge hvorvidt den er systematisk indlejret i elevernes lokale liv og sociale praksisser. 

Sammenfattende kan det konkluderes at variabiliteten ser ud til at være forbundet med:  

(1) Køn: Der er tendens til at pigerne stilskifter mere end drengene. Flertallet af drengene stilskifter ikke. 

(2) Social position i klasserne: ”Nørderne” stilskifter på tværs af situationer; ”de seje drenge” bruger det 

samme ME-register i alle tre situationer; klassernes fremtrædende dygtige pige bruger standarddansk i alle 

tre situationer. 

(3) Mobilitetshistorier og lokal tilknytning: En varieret mobilitetshistorie betyder større sandsynlighed for 

stilskift. Og jo større tilknytning til Vollsmose, jo mindre sandsynlighed for stilskift. Et tidligt stadie i en 

andetsprogstilegnelsesproces kan også betyde mindre tendens til stilskift (for Sahara). 

Forsøgsvist foreslog jeg at analysere stilskifte-praksisserne som embodied indexicality, og jeg håber at have 

gjort det klart at: 

(1) Variabilitet i skift af register mellem situationer indgår som en del af mange kropsliggjorte tegn der 

fungerer selvpræsenterende. 

(2) Kroppen bærer med sig forskellige erfaringer med mobilitet som skaber forskellige mulighedsrum for 

stilskift, og som interagerer med og udgør en del af stil- og selvrepræsentation. Samt endelig at: 

(3) Vi bør være åbne for at udfordre den performative drejning i sociolingvistik og udvikle metoder til at 

også at undersøge stil som mere end agentiv performance. Individuelle forskelle i eksponering, adgang og 

kontrol, herunder stil-dominans, er også faktorer som påvirker kompleksiteten af stilvariabilitet. 

Indledningsvist nævnte jeg at undersøgelsen af situationelt stilskift også berører tidligere diskussioner af 

hvorvidt de nye sproglige udtryk i flersprogede, urbane ungdomsmiljøer bedst beskrives som varieteter 

eller ’lekter’ (fx multietnolekt) eller ungdomsstile. Siden Ulla-Britt Kotsinas i 1980’erne argumenterede for 

at de måder som unge med minoritetsbaggrund i den stockholmske forstad Rinkeby talte på, kunne 

opfattes som en ny svensk dialekt, har det været omstridt hvorvidt det var rimeligt at beskrive de unges 



sprog som en ’lekt’ (Kotsinas, 1988). For Kotsinas var det vigtigt at vise at de unges sprog i Rinkeby var lige 

så gyldigt og skulle tages lige så alvorligt som andre gamle stockholmske dialekter, og hun argumenterede 

for at netop fordi de unge var i stand til at skifte til standardsvensk i bestemte situationer, var de ikke 

sprogtilegnere og (andetsprogs)indlærere, men lige så (svensk)sprogligt kompetente som alle andre unge i 

Stockholm (Kotsinas, 1992: 52-53). Med henvisning til at de unge kan skifte, skrue op og ned for eller helt 

droppe den multietnisk associerede sprogbrug, har andre efterfølgende argumenteret for at ’stil’ er mere 

beskrivende for de sproglige praksisser der observeres (fx Madsen, 2008; Quist, 2008; Svendsen & 

Røyneland, 2008: Svendsen & Quist, 2010). Andre igen har forsøgt helt at undgå at bruge labels om selve 

sprogbrugen for i stedet at beskrive de unges praksisser. Fx argumenterer Karrebæk (2015) med brug af 

Aghas begreb registergørelse (Agha, 2007) for at fremhæve det altid foranderlige og emergente ved de nye 

sprogfænomener. Og med sprognings- og poly-sprogningsbegreberne betones brugen af sproglige 

ressourcer på tværs og på trods af ideologisk definerede sproggrænser (Jørgensen & Møller, 2008). De 

forskellige tilgange til de unges sprog som har været foreslået og diskuteret, belyser forskellige aspekter af 

den sproglige kompleksitet i de urbane ungdomsgrupper, mens de samtidig mørklægger andre. Ikke 

overraskende viser et snævert fokus på sprogform og struktur os ikke noget om den store variation og de 

sociale indlejringer som findes i de flersprogede praksisfællesskaber, ligesom en ensidig optagethed af 

ideologiske konstruktioner eller kreativ manøvreren i sprogligt komplekse kontekster ikke indfanger 

variabiliteten på tværs af tid og kontekst. De forskellige tilgange og foki fremhæver hver især vigtige 

aspekter af de unges komplekse virkeligheder. I denne artikel har jeg argumenteret for nødvendigheden af 

også at undersøge individuelle muligheder for stil-kontrol ved inddragelse af mobilitetshistorier. Ikke for at 

afvise andre aspekter, men for at supplere dem. Selvom jeg kun indirekte – gennem mobilitetshistorierne – 

kan gisne om forskelle i ’kognitiv kontrol’ over et stil-repertoire, har jeg ladet mig inspirere af Sharma til at 

sætte fokus på stilskift og bredden af sprogbrugeres sproglige råderum og på den måde inddraget et 

tidsmæssigt aspekt til at undersøge multietnisk ungdomsstil som kropsligt indlejret hos den enkelte 

sprogbruger. Min lille undersøgelse peger på at vi kan komme langt med analysen af deltagernes sociale 

stil- og selvpræsentationer: Det er tydeligt at social motivation for at skifte register er en betydelig faktor. 

Men vi bør være åbne for at inddrage faktorer som individuelle prædispositioner som formes af ”exposure, 

access, and entitlement”, for som Sharma & McCarthy formulerer det: ”Processing and cognitive ease 

should [.] be factored in alongside social motivations in the study of style variation” (Sharma & McCarthy, 

2018: 1). 
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i Denne artikel er blevet væsentlig bedre efter indarbejdelse af kommentarer fra to exceptionelt grundige og 
konstruktive fagfællebedømmere. Jeg ved ikke hvem I er, men I skal have en kæmpe tak for jeres indsats.  
ii Labov har opereret med begrebet vernacular siden sine første studier af sproglig variation i bl.a. New York (Labov 
1972) og definerer det som: ”the form of language first-learned, most perfectly acquired, which we use automatically 
and unthinkingly in conversation with family and intimate friends’ (Labov 2013:3).  
iii Jeg vælger at bruge begrebet variabilitet af følgende grunde: 1) for at adskille det fra ’sproglig variation’ som i 
sociolingvistikken bruges om sproglige forskelligheder der kan beskrives mellem forskellige typer af talere, fx mellem 
unge og gamle, drenge og piger osv., og 2) for at understrege dynamikken i stilskiftepraksisserne. Stilskiftepraksisser 
er som alle andre sprogpraksisser situeret i kontekster der ændrer sig over tid og sted, dvs. stilskiftepraksisser kan 
være forskellige i forskellige samtalekonstellationer og ændre sig gennem livet. Den Danske Ordbog definerer i øvrigt 
variabilitet som ”evne el. tilbøjelighed til at variere” hvilket præcis er de egenskaber ved stilskiftepraksisserne jeg er 
interesseret i at undersøge – først og fremmest tilbøjeligheden til at variere mellem situationer, men også evnen til at 
gøre det, selvom vi med ’evne’ bevæger os ud på dybere vand hvor vores metoder og teorier stadig er usikre.  
iv Dirksmeier & Helbrecht 2008: ”The "performative turn” in qualitative social research focuses on the exercise of 
verbal, bodily and multi-modal performances of artistic or social practices […] The ”performative turn” in the 
methodology of qualitative social research draws on a shift from the paradigm of ”representation” to techniques of 
art/performance.” 
v Language and Place – Linguistic Variation in Urban and Rural Denmark (LaPUR) https://nors.ku.dk/lapur/ 
vi Forskerteamet i Vollsmose bestod ud over mig selv af ph.d. Astrid Ravn Skovse, lektor Jann Scheuer og studerende 
Jesper Tage Wiingaard. Uden alles medvirken og store indsats for at indsamle, behandle og analysere projektets 
mange data ville undersøgelsen som præsenteres i denne artikel, ikke have været mulig. 
vii Det skal nævnes at vi i projektet også har optagelser fra alle tre situationer med den eneste etnisk danske dreng i 
undersøgelsen. Han taler ’fynsk’ i alle tre situationer. Hans stilskift-praksis er indgået i analysen, men for klarhedens 
skyld har jeg valgt ikke at medtage ham i fremstillingen her. Denne artikels fokus er multietnisk ungdomsstil, og fynsk 
spiller en mindre rolle i denne sammenhæng og har ikke indflydelse på de præsenterede resultater. 
viii Det skal nævnes at jeg i tilfældet med Yacoub har været i tvivl om han skifter ’nok’ til at han kan kategoriseres som 
stilskifter. Han taler nemlig hverken udpræget ME eller tydeligt SD. I Skovses analyse (2018) ligger han i den helt lave 
ende hvad angår brug af ME-prosodi, og i venskabsgruppesamtalen skruer han en lille smule op for ME med bl.a. nogle 
slangord. Derfor er han placeret i skemaet som stilskifter. Men for Yacoub er der tale om marginaler, hvilket ikke på 
samme måde er tilfældet for de resterende deltagere. 
ix Lian Malai Madsen har beskrevet en lignende varierende brug af ’gadesprog’ og ’integreret’ dansk blandt 
københavnske drenge der performer udpræget positiv skoleattitude (Madsen 2013). 
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