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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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