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Fag 

Dansk A 

Titel  

Truslen fra engelsk (Del 5 af ”Kampen om sproget”) 
DR2 24/4 2011, 20 min. 
 
Engelsk sprog har en stigende indvirkning på moderne dansk. For tusind år siden var det ellers 
dansk, der i kraft af vikingerne kom til at dominere i bl.a. England. Nogle af de mest dagligdags 
gloser i engelsk har dansk oprindelse: they, them, there, window, husband, bread, egg, live, die, 
Derby, Grimsby osv. I gamle dage var det da heller ikke engelsk, men tysk og specielt fransk, der 
undertiden blev skrevet nedsættende om i Danmark af fx Holberg. Det var dog først med de 
nationalistiske strømninger i slutningen af 1700-tallet, at det danske hof begyndte at tale dansk, og 
at udenlandske tungemål undertiden blev lagt direkte for had. Således betyder krigene med 
Tyskland fra midten af 1800-tallet, at man fx ikke længere vil bruge det tyskinspirerede udtryk 
"geburtsdag", men kalder det "fødselsdag". I dag har mange store danske virksomheder imidlertid 
engelsk som koncernsprog, fordi de har afdelinger i mange lande og har brug for et lingua franca 
(fællessprog). Amerikaneren Brett Scott Chappell vurderer, at danskerne generelt er gode til 
engelsk, men måske fordi vores samfund er så egalitært, glemmer vi ofte at gøre brug af de 
høflighedsfraser og formildende omskrivninger, som mange andre kulturer anser for selvfølgelige, 
og så kommer vores talte engelsk til at fremstå som lidt unuanceret og maskinpistolagtigt. Engelsk 
giver høj status, men dansk står stærkt i verden i kraft af vores kulturelle helstøbthed og høje 
uddannelsesniveau, og kun i virksomheder, højere uddannelse og underholdning er dansk for alvor 
trængt af engelsk og på længere sigt måske kinesisk. 

Faglige mål: (iflg. Læreplaner fra 2010) 
Stx: at dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur 
og samfund 
Hhx: demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder kunne anvende 
grammatisk og stilistisk terminologi 
Htx: give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og 
virkemidler og formulere alternativer 
Hf: demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og 
samfund 
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Kernestof 
Stx: Kommunikationsanalyse. 
Hhx: Sprog og kommunikation, sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og 
metoder. 
Htx: Det danske sprog og sproglig variation 
Hf: Kommunikationsanalyse 

Ideer til undervisningen 
 

Før udsendelsen:  

1. Lad eleverne notere ned, hvor mange engelske ord der indgår i deres normalsprog (Facebook, save, 
etc.) Hvilke kategorier tilhører disse ord? Hvad kan man derfor konkludere mh.t import af ord?  

2. Hvad betyder ”domænetab”? 
3. Hvad betyder ”lingua franca”? 

 

Under udsendelsen:  

1. På hvilke områder er der domænetab for dansk i dag?  
2. Hvilke sprog har dansk påvirket? 
3. Hvilke sprog er dansk blevet påvirket af? 
4. Hvorfor kunne dansk sagtens være et verdenssprog iflg. Anne Knudsen? 
5. ”Den engelske syge” kalder professor Jørn Lund det – kommentér! 
6. Engelsk og det lokale sprog som koncernsprog i Danske Bank – hvorfor? 
7. ”Jean de France” af Holberg taler om ”Franzoser” – hvorfor ville man latterliggøre det franske? 
8. Antityskbevægelsen i slutningen af 1700-tallet – redegør for hvad, hvordan og hvorfor. 
9. Krigene i midten af 1800-tallet mod Tyskland bevirker, at låneord afskaffes.  Hvorfor? 
10. Retskrivningsreformen fra 1948 var også påvirket af krig mod Tyskland. Hvordan? 
11. Hvilke fejl begår danskerne, når de taler engelsk? 
12. Prototypen på den glade engelskbruger karakteriseres af en sprogforsker – hvem er det? 
13. Den engelsknegative person er? 
14. Dansk er blandt de 100 største sprog – hvordan kan det være? 
15. Dansk er ”truet i hjørnerne”, siger Jørn Lund. I hvilke domæner?  
16. CBS sidestiller engelsk med dansk i undervisningen – fordele og ulemper? 
17. Kinesisk har man på flere og flere skoler – er det en god idé? 
18. Dan Turell mener, at hvis vi oversætter låneord til dansk, så ender vi med at være i et reservat, hvor 

vi kan danse folkedans til fornøjelse for os selv. Kommentér! 
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Efter udsendelsen: 

Vi går ud fra, at tanker og ord er forbundne. Vi forudsætter, at et stort ordforråd er nødvendigt for at tænke 
nuancerede tanker. Hvilken betydning har det så for Danmarks niveau på forskningsområdet, at alting 
publiceres på engelsk? 

Hvilken betydning har det, at det danske hverdagssprog er så påvirket af engelsk i dag? Gør det noget? 

Supplerende materialer 
Se de andre tv-udsendelser i serien ”Kampen om sproget” 

 Dialekterne 

 Dagligdagens mange sprog 

 DR det gode eksempel 

 Magtens sprog 
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