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Hvad sker der med sin i moderne dansk – og hvorfor sker det? 

Af Torben Juel Jensen 

 

De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar 

over hvilken sprogligt problemstilling der er tale om: Skal man bruge sin eller hans? Der er nok 

også flere der kan huske deres skolelærers svar på dette spørgsmål: Hvis det er mandens egen hat og 

vej det drejer sig om, skal man vælge sin; hvis det er en andens hat og vej, skal man derimod vælge 

hans. Problemstillingen drejer sig nemlig om hvorvidt stedordene henviser til sætningens grundled 

eller ej. Hvis stedordene henviser til grundleddet, siger man at de anvendes ”refleksivt”, og her 

anvendes (i hvert fald i nogle typer af dansk) stedordet sin - eller sit eller sine afhængigt af køn og 

tal for det navneord det lægger sig til; i artiklen henvises der med sin for nemheds skyld til alle 

formerne sin, sit og sine. Hvis stedordet ikke henviser til grundleddet, anvendes derimod et 

personligt stedord, dvs. hans, hendes, dens, dets eller ens afhængigt af hvad der tales om. 

I moderne dansk anvendes sin kun når der tales om entalsstørrelser, i flertal bruges stedordet 

deres uanset om der henvises til grundleddet eller ej. Det hedder altså – ville skolelæreren sige – 

mændene tog deres hatte uanset om det er deres egne eller andres hatte de tager. Denne lidt ulogiske 

skelnen mellem ental og flertal er af nyere dato, i tidligere stadier af det danske sprogs historie 

anvendtes sin også i forbindelse med flertalsstørrelser, ligesom det i øvrigt stadig ses i norsk og 

svensk. 

Når skolelærerne i det hele taget underviser i om der skal anvendes sin eller hans i de 

pågældende tilfælde, så handler det imidlertid om at der er tale om et område hvor der er variation i 

danskernes sprogbrug. Hvis alle altid brugte sin når et stedord henviste til i grundled i ental og et 

personligt stedord i alle andre tilfælde, var der jo ingen grund til at bruge tid i undervisningen – 

eller i bøger om korrekt dansk – på dette emne. En ting er altså hvad skolelærere og bøger om 

korrekt sprog fortæller om anvendelsen af sin (jeg vil i det følgende henvise til dette som 

”standardsprogsnormen”), noget andet er hvordan vi rent faktisk taler og skriver. 

 

Hvordan bruger danskerne rent faktisk sin? 

På Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier er vi ved 

at afslutte en undersøgelse af refleksivt anvendte stedord i talt dansk. Undersøgelsen baserer sig på 

optagelser af talere i forskellige aldersgrupper optaget fire forskellige steder i landet: København og 

Næstved på Sjælland, Odder i Midtøstjylland og Vinderup i Midtvestjylland. Optagelserne er sket 
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på to forskellige tidspunkter, første gang i perioden 1978-89 og anden gang inden for de seneste fire 

år. De ældste af informanterne, som er født i perioden 1942-74, indgår både i de gamle og de nye 

optagelser mens de yngste, som er født i perioden 1989-92, af naturlige grunde kun indgår i de nye 

optagelser. I optagelserne har vi analyseret samtlige forekomster af refleksivt anvendte stedord 

uanset om taleren har anvendt sin eller et personligt stedord. Formålet er at afdække i hvilket 

omfang danskerne anvender sin i overensstemmelse med standardsprognormen, og, især, om der 

kan ses nogle mønstre i hvordan vi anvender sin afhængigt af hvor i landet vi kommer fra, hvilken 

social baggrund vi har, og hvornår vi er født. Hermed håber vi at kunne bidrage til at forklare det 

mere overordnede spørgsmål om hvorfor og hvordan sprog i det hele taget forandrer sig i moderne 

samfund som det danske. 

Undersøgelsen har bekræftet at der er tale om et område med stor variation. Som jeg senere 

vil vende tilbage til, afhænger anvendelsen af sin således af hvornår taleren er født, hvor i landet 

han eller hun kommer fra, og af vedkommendes sociale baggrund. Men også når man ser på den 

enkelte talers sprogbrug, er der variation. I sætningen nedenfor forekommer der således to refleksivt 

anvendte stedord (markeret med fed) som begge henviser til grundleddet den (talerens hund); i 

første tilfælde vælger taleren sin i overensstemmelse med standardsprogsnormen, i andet tilfælde 

vælges imidlertid dens: 

 

man ha kan jo ikke rigtig udrydde hunden for at den kan ha slippe for sin allergi så den må 

bare leve på piller og medicin resten af dens liv 

 

Der synes ikke umiddelbart at være nogen grammatisk grund til at taleren i anden omgang anvender 

dens i stedet for sin. Det kunne dog måske skyldes at der i andet tilfælde er ni ord imellem 

grundleddet og det refleksivt anvendte stedord, mens der i det første kun er tre, og det dermed står 

mere tydeligt for taleren at ordet anvendes refleksivt. 

 

Om der anvendes sin, afhænger af hvad der henvises til 

Undersøgelsen har vist at en af de helt afgørende faktorer for anvendelsen af sin i talt dansk har at 

gøre med hvad der henvises til. 

Ved henvisning til et flertalsgrundled anvendes der helt overvejende (i 93 % af tilfældene) 

ikke sin men deres, fx de fik tøjdyr af deres far fra Italien. Ved henvisning til et entalsgrundled må 

man derimod skelne mellem om der er tale om en person eller ej. Hvis der ikke henvises til en 
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specifik person, men til en ting eller en generel person, anvendes der altovervejende (i 94 % af 

tilfældene) sin, fx 

 

en Centurion-kampvogn den har jo gjort sit i anden verdenskrig, og det betyder meget bare 

man får sin nattesøvn. 

 

I disse tilfælde kan man altså sige at sprogbrugen ligger tæt op ad standardsprogsnormen, og 

der er i øvrigt ikke nogen særlig variation mellem talerne afhængigt af hvor i landet de kommer fra, 

deres sociale baggrund eller deres alder. Anderledes ser det ud i forbindelse med stedord der 

henviser til en person. Her anvender talerne - set under ét - i næsten en fjerdel af tilfældene ikke sin 

selvom stedordet er refleksivt, fx 

 

hun lavede simpelthen bare om på hendes sprog. 

 

Om der anvendes sin, afhænger af hvem der taler 

Når det refleksivt anvendte stedord henviser til en person, er der en tydelig sammenhæng mellem 

talernes anvendelse af sin og deres sociale baggrund. Personerne der indgår i undersøgelsen, er 

inddelt i to kategorier, kaldet arbejderklasse og middelklasse, ud fra tre kriterier: deres jobkategori 

(om de arbejder med sprog og symboler eller med konkrete genstande), deres arbejdsmæssige 

position (om de har en ledende funktion eller ej) og deres uddannelsesmæssige baggrund (om de har 

en kortere eller længevarende uddannelse). Resultaterne af undersøgelsen viser at 

middelklassetalerne har en tydeligt større anvendelse af sin end arbejderklassetalerne (de anvender 

sin i henholdsvis 84 og 71 % af tilfældene), og at middelklassetalerne altså i deres sprogbrug ligger 

tættest på standardsprogsnormen. Dette skyldes formentlig både at middelklassetalerne har haft en 

længevarende kontakt med undervisningssystemet hvor normen vedrørende refleksivt anvendte 

pronominer håndhæves, men nok også at middelklassetalere i højere grad end arbejderklassetalerne 

stræber efter at følge standardsprogsnormen (dvs. det sprog der opfattes som mest korrekt) og 

tilskynder deres børn til at gøre det samme. 

I forbindelse med stedord der henviser til en person, er der desuden en tydelig sammenhæng 

mellem hvor i landet talerne kommer fra, og deres anvendelse af sin. Talerne fra Jylland anvender 

således kun sin i ca. halvdelen af de tilfælde hvor et stedord anvendes refleksivt, mens de i resten af 
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tilfældene anvender hans eller hendes. Sjællænderne anvender derimod overvejende sin (i 86 % af 

tilfældene) også når der henvises til en person. 

Denne forskel mellem jyder og sjællændere er i og for sig ikke overraskende da det er alment 

kendt at der er en mere begrænset anvendelse af sin i jyske dialekter end i rigsmålet, og at det netop 

er i forbindelse med henvisning til en person i ental at forskellen gør sig gældende. Da jyderne i 

undersøgelsen trods alt anvender sin i halvdelen af tilfældene, må man til gengæld sige at der i 

forhold til de traditionelle dialekter i de områder talerne stammer fra, er sket en tilnærmelse til 

standardsprogsnormen, dvs. en standardisering. Dette er heller ikke overraskende eftersom den 

overordnede udviklingstendens i det 20. århundredes danske talesprog om noget er en 

standardisering hvor de traditionelle dialekter udtyndes eller helt forlades til fordel for mere eller 

mindre regionalt prægede varianter af rigsmålet. 

Mere overraskende er det at denne standardisering synes at være stoppet i Vinderup og Odder 

med hensyn til refleksivt anvendte pronominer. De jyske talere i undersøgelsen har nemlig ikke en 

større anvendelse af sin i de nye optagelser end i de gamle. Der er altså ikke sket nogen forandring i 

retning af standardsprogsnormen i løbet af den undersøgte periode, dvs. perioden 1978-2007, og der 

kan i øvrigt heller ikke påvises forskelle i sprogbrugen mellem ældre og yngre talere fra Jylland, 

hvilket man normalt vil kunne i forbindelse med igangværende sprogforandringer. 

 

Anvendelsen af sin forandrer sig i Østdanmark 

Forklaringen på sidstnævnte fænomen skal formentlig søges i en udviklingstendens mht. refleksivt 

anvendte stedord der henviser til en person, der kan spores blandt talerne fra Sjælland. Resultaterne 

tyder nemlig på at der her er en forandring i gang i Næstved og København. Forandringen går ud på 

at der i stigende grad anvendes hans eller hendes i stedet for sin, og går altså i retning væk fra 

standardsprogsnormen. 

Man kan både i København og i Næstved se at de yngre talere i dag har en mindre hyppig 

anvendelse af sin end de ældre, og i København gælder det endvidere at der hos de talere der indgår 

både i de nye og de gamle optagelser, kan ses et fald i anvendelsen af sin i perioden fra slutningen 

af 1980’erne til i dag. Udviklingen er relativt tydelig – der er tale om fald i andelen af sin på mellem 

9 og 23 procentpoint – og forskellene er for store til at kunne blive henført til tilfældigheder i 

indsamlingen af data. Udviklingen ser ud til at være relativt ny, den er formentlig først startet i løbet 

af den undersøgte periode, og også i de nye optagelser anvender selv de yngste af talerne fra 

Sjælland trods alt oftest sin når et stedord anvendes refleksivt (i godt to tredjedele af tilfældene). 
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Hvorfor spreder den ”ukorrekte” sprogbrug sig? 

Man må altså ud fra undersøgelsen konkludere at talere i den østlige del af Danmark i stigende grad 

anvender hans eller hendes i stedet for sin. Samtidig tyder resultaterne fra Jylland på at 

tilnærmelsen til standardsprogsnormen på dette område er stoppet, i modsætning til den generelle 

tendens til standardisering der kendetegner sprogbrugen uden for københavnsområdet i det 20. 

århundredes danske sprogsamfund. 

Udviklingen i København og Næstved er en udvikling væk fra den norm der fremføres af 

skolelærere og bøger om korrekt sprog. Den sprogbrug der spreder sig, er altså en tilsyneladende 

nedvurderet måde at tale på, som i øvrigt i højere grad kan ses hos ”arbejderklasse”- end hos 

”middelklasse”-talere. Dette er umiddelbart paradoksalt, og når denne sprogbrug breder sig, må 

man da også gå ud fra at den har en såkaldt ”skjult prestige”, dvs. at den, selvom den opfattes som 

ukorrekt, på anden vis har en positiv medbetydning hos i hvert fald nogle talere. 

Hvis vi går ud fra at tendensen spreder sig fra København, hvilket resultaterne kunne tyde på, 

svarer udviklingen faktisk til en type af udviklinger man også ser på andre områder i sproget, og 

som man ofte sammenfatter under betegnelsen metropolisering. Både i Danmark og i andre 

industrialiserede samfund ses det således at sprogbrug der oprindeligt kendetegner 

arbejderklassetalere i storbyerne (i Danmark det såkaldt lavkøbenhavnske talesprog), spreder sig til 

resten af landet, formentlig fordi det bevidst eller ubevidst associeres med positive aspekter ved 

storbylivet, såsom dynamik, selvsikkerhed og ”coolness”. 

Der sker således en uofficiel revurdering af visse måder at tale på, som fører til en mere 

kompleks situation mht. hvad der opfattes som det bedste sprog. Skønt alle formentlig stadig har 

kendskab til standardsprogsnormen for refleksivt anvendte pronominer, kan den mere komplekse 

situation føre til at presset på den enkelte taler i retning af at stræbe efter standardnormen er mindre 

i dag end den har været tidligere i det 20. århundrede. Dette ville også kunne forklare hvorfor 

standardiseringen mht. refleksive stedord synes at være stoppet i Jylland, specielt fordi den 

traditionelle sprogbrug i Jylland jo her netop ligner en radikal version af den sprogbrug der breder 

sig fra København, altså at hans eller hendes (ofte) anvendes i stedet for sin. 

 

Hvad vil der ske med sin i fremtiden? 

Den undersøgelse jeg har præsenteret i denne artikel, omhandler kun dansk talesprog og kun i 

perioden fra slutningen af 1970’erne til i dag. Der melder sig formentlig derfor to spørgsmål hos 
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læseren: Betyder resultaterne at stedordet sin er på vej ud af dansk talesprog? Hvilken indflydelse 

har de nævnte udviklinger i talesproget på skriftsproget? Jeg vil slutte artiklen med at diskutere de 

to spørgsmål i den nævnte rækkefølge. 

Med hensyn til udviklingen i fremtiden så mener jeg bestemt ikke at man ud fra resultaterne 

kan slutte at sin er på vej ud af dansk talesprog. For det første viser resultaterne jo netop at det kun 

er i de situationer hvor stedordet henviser til en person i ental, at der kan spores tilbagegang. I 

forbindelse med andre entalsreferenter anvender talerne stadig altovervejende sin, og der er ikke 

nogen klar forandring at spore her. Der er heller ikke nogen forandring at spore i forbindelse med 

flertalsreferenter, og her har normen jo i øvrigt længe været ikke at anvende sin. 

For det andet kan man ikke ud fra den igangværende forandring slutte at hans og hendes helt 

vil overtage sin’s funktion i sætninger som han tog hans hat og gik hans vej. Der har formentlig 

altid været variation mellem hans, hendes og sin her, og den igangværende forandring kan meget 

vel gå i sig selv på et senere tidspunkt således at sin igen vinder terræn. Da der ikke foreligger 

undersøgelser at sammenligne med, kan vi i øvrigt heller ikke vide om brugen af sin i den østlige 

del af Danmark er højere eller lavere end for eksempelvis 100 år siden. Vi ved kun at den er lavere i 

dag end for 20-30 år siden. Derimod kan vi med ret stor sikkerhed slutte at anvendelsen af sin er 

højere i den vestlige del af Danmark end den var for 100 år siden, da vi her kan støtte os til 

optegnelser af jyske dialekter. 

Med hensyn til den skriftsproglige anvendelse af sin så kan vi med ret stor sikkerhed slutte at 

den udvikling vi ser i talesproget i disse år, også vil slå igennem her, i hvert fald blandt mindre 

trænede skribenter. Vi ved allerede fra eksisterende undersøgelser af stavefærdighed at 

dialekttalende skoleelever i Jylland har (havde) større tilbøjelighed til at anvende hans eller hendes i 

stedet for sin i modstrid med standardsprogsnormen, men i overensstemmelse med deres talesprog. 

Når talesproget ændrer sig i retning af at der anvendes hans og hendes også når stedordet bruges 

refleksivt, får skolelærere og andre håndhævere af standardsprogsnormen altså i fremtiden en 

sværere og mere tidskrævende opgave hvis de vil få eleverne til at anvende sin de ”rigtige” steder. 

Men de kunne jo også lade være og i stedet bruge energien andre steder – det giver tilsyneladende 

ikke problemer i talesproget at anvende hans og hendes, og store skriftsprog som engelsk, fransk og 

tysk klarer sig i øvrigt fint helt uden særlige stedord til refleksiv brug i denne sammenhæng. 

 

Torben Juel Jensen (f. 1973) 
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 lektor i dansk talesprog ved Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske 

Sprogforandringsstudier 


