
UPPSALA UNIVERSITET                                                 EXAMENSARBETE, 15 hp                                                                                             

Institutionen för nordiska språk                                            Svenska språket/nordiska språk C                                            

                                                                                              Ht 2017 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Grötigt men ganska vackert” 

-En undersökning om språkkontakt och attityders roll 

för grannspråksförståelsen 

 

Sandra Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Handledare: Lise Horneman-Hansen 

                                                                                           Institutionen för nordiska språk 

 

 

 



1 
 

Sammandrag 

 

Det är allmänt känt bland svenskar att danska är ett svårförståeligt språk, de språkliga 

likheterna till trots. I denna studie undersöks svenska universitetsstudenters danska 

ordförståelse och hur medvetna attityder till danska och grad av språkkontakt påverkar 

ordförståelsen. Studenterna består av två grupper som har svenska som förstaspråk respektive 

främmande språk och båda grupper studerar svenska på universitetsnivå. Syftet med studien 

är att mäta om universitetsstudenters danska ordförståelse påverkas av faktorer som grad av 

språkkontakt men även av medvetna attityder. Detta har undersökts med hjälp av en enkät 

och en dansk provtext för att testa ordförståelsen. Resultatet visar att attityderna till det 

danska språket var mycket lika mellan studentgrupperna. Studenterna har nytta av 

kulturkonsumtion i sin förståelse av danska. Ordförståelsen skiljer sig åt markant mellan 

grupperna. Det visar att förstaspråk har stor betydelse för hur väl de förstår danska. 

 

Nyckelord: Danska, medveten attityd, språkkontakt, grannspråksförståelse, främmande språk 
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1 Inledning 

 

Det är allmänt känt bland svenskar att danska är ett svårförståeligt språk, de språkliga 

likheterna till trots. Vad sätter käppar i hjulet för språkförståelsen och vad kan det bero på? 

Till att börja med kan faktorerna vara språkliga, vilket innefattar till exempel det danska 

uttalet som skiljer sig mycket från det svenska avseende bland annat mjuka konsonanter, fler 

diftonger, stöt och reduktion m.m. Sist av de språkliga faktorerna är ordförrådet. Det finns så 

kallade ”falska vännerna” som är ord som ser lika ut på svenska och danska men har olika 

betydelser. Det kan leda till stor förvirring vid kommunikation på grannspråken. Svarrer 

(2002:14–15) nämner att det sker missförstånd när svenskspråkiga och danskspråkiga 

kommunicerar. Exempelvis kan förvirring uppstå genom användning av just de ”falska 

vännerna”. Då en danskspråkig säger blomme kan en svenskspråkig uppfatta det som det 

svenska ordet ’blomma’, vilket är felaktigt då korrekt översättning är ’plommon’. 

Andra tänkbara faktorer för påverkan av grannspråksförståelsen kan exempelvis vara grad 

av kontakt med danskspråkiga samt hur ofta svenskspråkiga varit i Danmark och vilket 

förstaspråk man har och även kulturella faktorer som hur mycket danskspråkiga 

filmproduktioner svenskspråkiga ser eller hur mycket dansk musik svenskspråkiga lyssnar på 

osv.  

Ytterligare en faktor som påverkar kommunikationen är ett konkurrerande språk, 

engelskan. “Engelskan möter de genom Internet, TV, film med mera. Eleverna reser 

dessutom på semester till engelsktalande länder i större utsträckning än till de nordiska 

länderna” (Brodow 1996:326 citerad i Gustafsson & Johansson: 2006:8). På grund av den 

ständiga närvaron av engelska påverkas grannspråksförståelsen i negativ riktning. Genom att 

ha goda kunskaper i engelska, och behärska det i högre grad än danska, blir det inget svårt val 

att ta till engelska i kontakt med danskspråkiga då danskakunskaperna tryter. Cramer och 

Vive Larsen (1999:10) skriver bland annat att: 

 

Al erfaring viser at denne forestilling om det store skandinaviske sprogfællesskab ikke er 

korrekt i den ideelle lidt nordisk-romantiske form. (…) Der er dog store forskelle på 

vanskelighederne sprogene imellem. (...) Det interskandinaviske sprogproblem er således 

primært et dansk-svensk anliggende. 

 

Svarrer (2002:14–15) nämner att generellt är den personliga motivationen och just viljan att 

lära av stor vikt vid tillägnandet av språk. Fler resonerar i denna riktning: ”En viktig faktor 
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för språkförståelse är viljan. Ibland har människor en negativ hållning till ett språk, vilket gör 

att de tror att de förstår mindre än vad de egentligen gör” (Torp 1998:112 citerad i Gustafsson 

& Johansson 2006:8).  

Det är inte bara personer med svenska som förstaspråk som kan uppleva problem vid 

kommunikation med eller kontakt med danskspråkiga. Personer som kommer till Sverige för 

att studera svenska som främmande språk på universitetet har möjligtvis en positiv attityd till 

nordiska språk, men hjälper det deras förståelse av danska? 

Min hypotes är att ju mer positiv attityd och ju mindre fördomar någon har om danska, 

desto bättre blir förståelsen av danska.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att mäta om universitetsstudenters danska ordförståelse 

påverkas av faktorer som till exempel grad av språkkontakt men även av medvetna attityder. 

Är det så att medveten attityd påverkar språkförståelsen? Genom att kasta ljus över detta 

område kan resultatet bidra med att öka förståelsen för i vilken grad dessa olika faktorer 

påverkar grannspråksförståelsen.  

Jag kommer att undersöka dansk ordförståelse hos universitetsstudenter som studerar 

svenska. Grupperna utgörs av Svenska/nordiska språk där alla har svenska som förstaspråk 

och studenter med annat förstaspråk som studerar svenska (SAMS). Jag vill ta reda på om 

studenternas språkkontakt och medvetna attityd till det danska språket har någon inverkan på 

deras språkförståelse och om det kan skilja sig åt mellan studentgrupperna. Undersökningar 

av samspelet mellan utomspråkliga faktorer/attityd och språkförståelse ger oss insikt i hur 

grannspråkskommunikationen kan utvecklas. 

 

Frågeställningar:  

● Har medveten attityd inverkan på språkförståelsen av danska hos svenskspråkiga 

studenter? 

● Har faktorer kopplade till kontakt med danska språket inverkan på språkförståelsen av 

danska hos svensktalande studenter med svenska som förstaspråk och svensktalande 

studenter med annat förstaspråk än svenska? 
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● Finns det skillnader i dansk ordförståelse mellan svenska universitetsstudenter med 

svenska som förstaspråk och svenska universitetsstudenter med svenska som 

främmande språk? 

● Finns det skillnader i medveten attityd till det danska språket bland 

universitetsstudenter med svenska som första- och främmande språk? 

 

2 Bakgrund  

 

2.1 Grannspråksförståelse 

 

2.1.1 INS-undersökningen 

 

I litteratur inom grannspråksförståelse hänvisar många till den så kallade INS-

undersökningen (Internordisk språkförståelse) av Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin 

Åkesson (2005). Det huvudsakliga syftet med INS-undersökningen är att: ”Värdera den 

faktiska språkförståelsen av de skandinaviska språken i Norden” (Delsing & Lundin Åkesson 

2005:7). I undersökningen testas gymnasieungdomars grannspråksförståelse (danska, norska, 

svenska) i olika städer i respektive land. Urvalet av städerna gjordes genom att välja 

utspridda geografiska placeringar då en teori fanns om att den stad som ligger längre ifrån ett 

grannland, till exempel Stockholm-Danmark, kommer att visa sämre resultat på 

grannspråksförståelsen. Bland ungdomarna fanns både de som hade ett skandinaviskt 

förstaspråk och de som inte hade det. Resultaten från undersökningen jämfördes med en 

tidigare undersökning om grannspråksförståelse (Maurud 1976). INS-undersökningen visar 

att språkförståelsen har blivit sämre i Danmark och Sverige men möjligen inte i Norge sedan 

år 1976.  

Delsing och Lundin Åkesson (2005:136) betonar även att ungdomar sällan läser tidningar 

eller ser på TV från grannländerna. Dock har norrmännen något högre konsumtion av danska 

och svenska massmedier. Resultaten tyder även på att läsförståelse är generellt lättare än 

hörförståelse. Författarna diskuterar att danskarna har lättare med skriven norska och 

svenska. Svenskarna visar markant skillnad i läs- och hörförståelse. Enligt Delsing och 
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Lundin Åkesson (2005:138) har svenskarna betydligt lättare att förstå skriven danska än talad 

danska. Delsing och Lundin Åkesson (2005:138) anser att danskan har förändrats och 

utvecklats i riktning bort från skriften och även bort från svenskt och norskt talspråk, vilket 

försvårar grannspråksförståelsen. 

Informanterna med utomnordiskt förstaspråk visade sig vara mycket sämre på 

grannspråksförståelse än de infödda skandinaverna. Det geografiska stadsurvalet hade även 

betydelse för hur väl deras resultat föll ut (Delsing & Lundin Åkesson 2005:138–139). 

Resultatet visade tydliga samband mellan närhet, och därmed kontakt, till grannländerna 

och grannspråksförståelse. Till exempel klarade Malmöbor dansktestet klart bättre än de i 

Stockholm (Delsing & Lundin Åkesson 2005:145). 

 

2.1.2 I ljuset av Skam 

 

I examensarbetet I ljuset av Skam (Strömgren 2017) undersöks ungdomars förståelse av 

norska. Strömgrens primära syfte är att ta reda på om konsumtionen av TV-serien Skam haft 

någon påverkan på högstadieelevers läsförståelse av norska. Undersökningen består av en 

enkät i uppdelad i fyra delar. Första delen är av mer allmän karaktär där elever fick besvara 

frågor kring ålder och konsumtion av norsk kultur. Andra delen innehåller frågor om 

elevernas inställning till Norge och norska. Den tredje delen behandlar elevernas bruk av 

norska lånord. Den fjärde delen utgörs av de två texter som användes vid själva testet (två 

tidningsartiklar om Skam), vilka skulle mäta elevernas läs- och ordförståelse (Strömgren 

2017:5). 

 

Resultaten från undersökningen visade att: 

  

1. De som sett på Skam har som grupp bättre norsk läsförståelse än de som inte sett Skam.   

2. De som sett på Skam utan undertext presterade något bättre än de som sett på Skam med 

undertext.  

3. De som sett på Skam kan fortfarande inte som grupp sägas ha god norsk läsförståelse.  

4. De elever som inte bara talar svenska hemma som inte sett Skam presterade som grupp dåligt 

i enkätens språkförståelsedelar. (Strömgren 2017:18) 
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Ett samband tycks finnas mellan grad av konsumtion av Skam-serien och elevernas norska 

läsförståelse. De som inte hade sett Skam presterade mycket dåligt på ordförståelsetestet.  

De som hade sett Skam hade också en mer positiv inställning till Norge och norska 

(Strömgren 2017:21). Kan det alltså vara så att konsumtion av populärkultur har inverkan på 

attityd till land och språk? Dock framhävs även möjligheten att dessa informanter redan innan 

de sett Skam skulle kunna haft positiv attityd till Norge och norskan, men det framgår inte av 

undersökningen. 

2.2 Attityd som begrepp 

 

Attityd är ett viktigt begrepp som återkommer i min undersökning. Begreppet återfinns både i 

vardagliga och mer vetenskapligt inriktade kontexter. Enligt SAOL (2015) betyder attityd 

”inställning till något”. SO (2009) har förklaringen: “(tydligt visad) inställning till viss person 

eller företeelse”. Cardelús (2016:47) nämner att attityd kan användas synonymt med 

begreppet inställning. Han anser även att attityd kan riktas mot abstrakta fenomen som till 

exempel mentalitet hos målspråkstalande. Inom det pedagogiska och didaktiska fältet spelar 

attityder och motivation en stor roll (Cardelús 2016:53). Det torde alltså vara så att beroende 

på attityd, och motivation, så påverkas lärandet. Denna slutsats borde kunna vara applicerbar 

även på en kontext utanför skolsfären, i detta fall på grannspråksförståelse.  

Cardelús (2016:73) menar att attityder, och motivation, inte enbart kan placeras i en social 

eller mental sfär, utan är del av ett rörligt växelspel mellan beteende, personliga faktorer och 

miljöfaktorer. 

Den definition av attityd som används i denna undersökning är att attityd är synonymt med 

inställning och att det skildrar en persons inställning till något eller en företeelse (SO, 2009). 

 

2.3 Attityder på individuell nivå 

 

Enligt tidskriften Språk i Norden (2009:37–38) påverkas språkbeteendet av attityder till ett 

språk och därmed åsikter om och val av språklig varietet. Inom sociolingvistiska 

undersökningar finns en svårighet i att göra en enkel koppling till talarnas val av varietet 

eftersom språket är komplicerat och påverkas av många olika faktorer på samhällsnivå. En 

människa kan ha varierande attityder och varierande språkbruk, vilket kan relateras till olika 
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gruppers språkbeteende. Individen kan bli påverkad av utomspråkliga faktorer som hen inte 

själv kan råda över. Samhället skapar ramar för hur kommunikation kan te sig och innefattar 

utomspråkliga faktorer som kan styra våra språkliga val och vårt språkliga beteende. 

Attityd och motivation har betydelse för hur väl språk tillägnas. Viljan påverkar likaså hur 

väl tillägnandet av språk fortskrider (Strömgren 2017: 4, Svarrer 2002:14–15). Svarrer 

(2002:31) nämner även att människor utan särskilda förkunskaper i danska men med intresse 

av att lära sig danska i allmänhet verkar ha en bättre grannspråksförståelse. 

I tidskriften Språk i Norden (2009) redovisas ett importordsprojekt där både medvetna och 

omedvetna attityder till engelska importord undersökts. För att undersöka detta används ett så 

kallat matched guise-test som innebär att informanterna får lyssna på olika språkprov och 

därefter värdera talaren utifrån utvalda egenskaper. Språkproven ges av en och samma talare 

utan informanternas vetskap. På detta sätt visas om informanterna värderar en och samma 

person olika utifrån viket språk hen talar. 

Resultatet av projektet visade att de danska informanterna var mest positiva till engelska 

importord, på en medveten nivå. Men när de omedvetna attityderna testades visade det sig, 

intressant nog, att danskarna var minst positivt inställda till engelska importord av alla de 

nordiska länderna (Språk i Norden 2009:39, 42). 

Enligt Theilgaard Brink (2016:118) tycker många att samtal blir av mer formell karaktär 

och distanserande när engelska används istället för ett grannspråk, vilken även gör samtalet 

mindre personligt och fritt. Den höga nivån av engelska gör att arbete skulle kunna ske på 

professionell nivå på detta språk, men då finns inte tillgång till samma ordförråd och 

möjlighet att säga ett skämt på samma sätt eller visa sin personlighet. 

Det danska Sprogforandringscenteret (2015) har gett ut en skrift, Hvad ved vi nu?, som 

handlar om hur danskan används och hur den har utvecklats. Informanter som varit med i 

tidigare undersökningar har sökts upp och får delta på nytt för att kunna jämföra resultaten 

och avgöra om en förändring har skett av deras talspråk. I denna skrift ges exempel på en 

undersökning liknande den som redovisas i Språk i Norden (2009). Här har ungdomar 

rangordnat danska dialekter och även inom denna undersökning testas både medveten och 

omedveten attityd. Även i denna undersökning användes ett matched guise-test. Resultatet 

visar att de lokala varieteterna rangordnas lägst och den mest standardiserade varieteten 

högst, på en omedveten nivå. “Vores resultater tyder på at sprogideologi – værdier og 

holdninger – spiller en rolle i sprogforandring på det underbevidste holdningsniveau, men er 

uden betydning på det bevidste holdningsniveau.” (Sprogforandringscenteret 2015:62). 
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Även här får vi vatten på vår kvarn om att de omedvetna attityderna kan skilja sig från de 

medvetna. Det kan konstateras att allt inte är hugget i sten. En och samma person kan variera 

sin attityd och sitt språkbeteende. Skulle detta även kunna gälla attityd till grannspråk i 

allmänhet? Vi tror oss ha en uppfattning om ett visst språk, men den omedvetna sidan visar 

något annat. Det kan vara så, men det behöver inte vara så. ”En och samma person kan ha 

olika mönster i sitt beteende när det gäller språkbruk, och alla är lika sanna.” (Språk i Norden 

2009:42). Skulle de omedvetna attityderna kunna påverka språkförståelsen? Eller påverkas 

vårt agerande och vår språkförståelse endast utifrån medveten attityd? I denna undersökning 

fokuseras endast den medvetna attityden. 

 

2.4 Språkpolitiska mål 

 
Enligt Delsing och Lundin Åkesson (2005:6–7) finns, framför allt i Skandinavien och i 

Norden generellt, en politisk vilja att främja den nordiska grannspråksförståelsen. Satsningar 

görs på gemensamma nordiska projekt och filmer/TV-program.  

Nordiska språkkonventionen från 1987 innebär att en nordisk medborgare har rätt att 

använda sitt eget språk i kontakt med myndigheter. På Nordiska ministerrådets hemsida står 

det:  

 

Regeringarna i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge, som anser att en ökad språklig 

likställighet inom Norden är av stor betydelse för den nordiska gemenskapskänslan och för 

vidgade kontakter mellan de nordiska folken... (Språkkonventionen 1987)  

 

Denna konvention gäller än idag och vittnar om attityderna till de nordiska språken på ett 

politiskt plan. Huruvida folk i allmänhet känner till denna nordiska språkkonvention och om 

alla dessa artiklar efterlevs eller ej, är inte en del av denna undersökning, men det skulle vara 

intressant att veta då det kan påverka den breda massans attityder till nordiska språk i 

allmänhet. 

 

Att konventionen behövs visar att det kan vara svårt att kommunicera på ”nordiska”, och 

eftersom alla elever i Norden läser engelska används det språket ofta som lingua franca i 
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kontakten mellan nordbor (Torp 1998:26). Engelskan är i dag det internationellt mest gångbara 

språket i världen (Kotsinas m.fl. 2000:7 citerad i Gustafsson & Johansson 2006:11). 

 

Engelska används, mer eller mindre, i kontakt nordbor emellan och torde vara en av 

anledningarna till att grannspråksförståelsen blir allt sämre. Engelskan är ett språk med hög 

status som vi gärna visar att vi behärskar och som dessutom ligger nära till hands vid kontakt 

med människor med annat förstaspråk än oss själva. Det blir en smidig genväg som får 

kommunikationen att flyta på, men till vilket pris? 

Den nordiska språkdeklaration (2006) innehåller gemensamma språkpolitiska principer. 

Deklarationen är ett ställningstagande och tecken på politikernas inställning till de nordiska 

språken, men just detta citat är särskilt intressant: ”Målet är att alla nordbor ska kunna 

kommunicera med varandra, i första hand på ett skandinaviskt språk” (Språk i Norden 

2009:38). Detta vittnar om ambitionen att alla ska lära sig kommunicera på sina grannspråk. 

Men väljer vi i slutändan hellre att prata engelska än svenska i kontakt med till exempel 

danskspråkiga? Vilka andra faktorer kan påverka kommunikation med danskspråkiga bortsett 

från attityd till språket? 

 

2.5 Andra faktorer som påverkar språkförståelsen 

 

Svenska och danska är nära besläktade språk. Detta till trots uppstår problem med 

grannspråksförståelsen. Enligt Delsing och Lundin Åkesson (2005:137) finns två faktorer 

som skiljer danskan från svenskan. Den första är att avståndet mellan skriften och talet i 

danska är mycket stort. Även om danskt och svenskt skriftspråk är mycket lika varandra. Den 

andra faktorn är de många speciella ljudutvecklingar/-förändringar som danskan genomgått 

(Delsing & Lundin Åkesson 2005:5). Dessa har lett till att danskan utvecklats i riktning bort 

från det tidigare relativt gemensamma fornnordiska språket och längre bort från det danska 

skriftspråket.  

Angående ljudförändringar finns det i danskt uttal något som kallas för mjuka 

konsonanter. Dessa beror på förändringar i danskans ljudsystem och är daterade till 

medeltiden, 1200-1350 (Cramer & Vive Larsen 1999:18). Förändringarna innebär att danskan 

har halvvokaliska ljud som j, w och ð där svenskan har g, k, p och t. Till exempel uttalas lege 

’leka’ /laj:/, bog ’bok’ /båw/, købe ’köpa’ /kø:b/ och mad ’mat’ /mäð/. 
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Denna förmjukning av konsonanterna vållar svårigheter vid muntlig kommunikation. 

Enligt Hjelm (2005:5) förhåller det sig så att i motsats till den danska talspråksutvecklingen 

har det svenska talspråket gått i riktning mot att närma sig skriftspråket. Möjligtvis är detta en 

av förklaringarna till varför svårigheter vid muntlig kommunikation uppstår. Enligt Delsing 

och Lundin Åkesson (2005:5) har svenskarna relativt lätt att identifiera danska ord i skrift 

men däremot stora problem att göra detsamma med talad danska. Men hur långt har danskan 

gått i sin utveckling? Hur lika är danska och svenska idag?  

Politiken (2013a) publicerade en artikel där Robert Zola Christensen och Mari Bacquin 

menar att svenskan och danskan inte borde ses som grannspråk utan snarare främmande 

språk. Enligt deras undersökning har 92 % av svenska gymnasieelever svarat att det är svårt 

eller väldigt svårt att förstå talad danska. Dock skulle 66 % gärna vilja lära sig danska medan 

42 % byter till engelska i Danmark. De nämner dessutom att de danska ungdomarna knappt 

besöker Sverige, inte har några planer på att flytta dit eller något stort intresse av att lära sig 

svenska. Även intresset för att läsa böcker eller se TV på grannspråken är närmast obefintligt. 

Delsing och Lundin Åkesson (2005:147) anser även de att danskar läser färre svenska 

tidningar, ser mindre svensk TV än motsvarande gällande svenskar och att de är mindre 

benägna att flytta till ett grannland, även att flytta utomlands överhuvudtaget.  

Mari Bacquin menar vidare att genom att börja tänka på svenska och danska som 

främmande språk, men som är lätta att lära sig, kan det vändas till något positivt. Hon 

framhäver alltså att en positiv attityd måste till om grannspråksförståelsen ska öka. 

Beroende på mängden vistelse i ett land eller mängden kontakt med ett språk så påverkas 

språkförståelsen på något sätt. Delsing och Lundin Åkesson (2005:8) menar att ju mer 

kontakt med ett språk desto bättre språkförståelse. Detta borde kunna kopplas till attityd. 

Någon mer positivt inställd till ett språk har förmodligen inget emot att vistas i landet i fråga 

eller ha kontakt med dess språk i högre grad än de som inte ser någon poäng med det.  

En faktor som är språksociologisk innefattar det faktum att Sverige, i relation till 

Danmark, har eller har haft status som storebror (Gustafsson & Johansson 2006:9). Detta 

nämns även i en artikel i tidningen Politiken (2013b) där det står att Danmark och Sverige 

historiskt sett aldrig har varit jämbördiga och att Danmark idag lider av lillebrors-komplex i 

förhållande till Sverige. 

“Bøs kom även fram till att skandinaviska elever överlag är omotiverade till att studera 

grannspråksundervisning (1978, s. 140)” citerad i Strömgren 2017:5). Jag tror inte heller att 

ungdomar idag, eller människor i andra åldrar, är mer motiverade att lära sig förstå 

grannspråken i Norden mot vad de var förr. Tvärtom tror jag som Bøs att de blivit än mindre 
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motiverade. Ungdomar ser inte nyttan och vinningen i att lägga tid på att lära sig grannspråk. 

Genom globaliseringen är det numera lättare att söka sig allt längre bort för en karriär eller 

liknande. Eftersom engelskan har hög status och är ett världsspritt lingua franca underlättas 

kommunikationen och rörligheten. Därför kan det kännas onödigt för ungdomar att lära sig 

grannspråk när de behärskar ett så pass utspritt världsspråk. Men tänk om de kunde 

kommunicera med sina grannländer på sitt eget förstaspråk? 

Beroende på förstaspråket påverkas grannspråksförståelsen. Talare med annat förstaspråk 

än ett skandinaviskt/nordiskt har betydligt svårare att förstå grannspråken än talare med ett 

skandinaviskt förstaspråk. Om en talare har ett utomnordiskt förstaspråk, blir kunskaper i till 

exempel svenska avgörande för hur väl hen kommer att förstå danska (Börestam 2008:24). 

Ett annat hinder finns hos de personer som automatiskt byter till engelska när de hör ett 

grannspråk. De är förinställda på att de inte kommer att förstå något alls. Detta hinder 

beskrivs som en brist på vilja att förstå grannspråket och därför har de på förhand bestämt sig 

för att inte förstå. Snarare handlar det alltså om brist på motivation till att förstå än brist på 

språkförmåga. Denna barriär sägs ofta förekomma mellan Danmark och Sverige (Theilgaard 

Brink 2016:135). 

Gustafsson och Johansson (2006:8) nämner även de att vilja är en viktig faktor för 

språkförståelse. Skulle det inte finnas någon vilja finns det inte heller någon anledning att 

bemöda sig att ta sig igenom den snåriga kommunikationen när det finns ett lättare alternativ 

som genväg. Denna genväg utgörs ofta av engelska i de fall där skandinaver, framför allt 

danskspråkiga och svenskspråkiga, ska kommunicera med varandra. Delsing och Lundin 

Åkesson (2005:7) menar att engelskan alltmer framstår som ett alternativ till den 

skandinaviska språkgemenskapen. 
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3 Metod och material 

 

3.1 Metod 

 

Jag har valt att använda mig av en kvantitativ metod och därigenom konstruerat en enkät och 

en provtext (ordförståelsetest). Med en kvantitativ metod förenklas sammanställningen av 

materialet och även möjligheten att få en generell bild av studenternas grannspråksförståelse. 

Kvantitativ metod karaktäriseras av att det är något som konkret går att mäta, vilket handlar 

om variabler med varierande förekomst (Rosengren 1983:55). Variablerna i min 

undersökning är av olika slag. I min undersökning är det till exempel siffror på hur ofta 

studenterna tittar på danskspråkiga filmproduktioner som svar på en enkätfråga eller hur 

många korrekta ord de har på provtexten. Svaren är till övervägande del sammanställningar 

av siffror och skalor där svarsalternativen är samma för alla, både i enkäten och provtexten. 

Den begränsade tid att genomföra undersökningen gör att en övervägande kvantitativ metod 

är att föredra. 

Men eftersom enkäten även innehåller några öppna frågor borde den även till viss del 

kallas för kvalitativ eftersom svaren kan bli helt olika och därför inte går att kvantifiera lika 

lätt. Det går inte att sammanställa de öppna frågorna som till exempel Hur tycker du att 

danska låter? på samma sätt som de frågor med färdiga svarsalternativ.  

Sammanställningen av enkäten och provtextens resultat har delats upp på olika sätt då det 

förekommer olika typer av svar. På de öppna frågorna har jag sammanställt svaren genom att 

göra tankekartor med studenternas svar. De frågor som har en skala (1–5) har sammanställts 

genom att göra diagram för enkel jämförelse av de två grupperna. Till sist är det påstående-

frågor där svaren utgörs av tidsangivelser och dessa har sammanställts genom att göra 

tabeller. Eftersom undersökningen innehåller svar av olika karaktär anser jag att det blir 

lättare att överblicka om respektive svarstyp har ett redovisningssätt som passar just den 

typen av svar. Något jag upptäckte i efterhand var att en fråga blivit olyckligt formulerad då 

den inte genererade de svar jag hade för avsikt att få. Frågan som avses är Hur ofta pratar du 

med danskspråkiga på ett skandinaviskt språk?. Det jag egentligen ämnade fråga var hur stor 

sannolikheten skulle vara att de skulle använda ett skandinaviskt språk vid muntlig 
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kommunikation med danskspråkiga. Tyvärr upptäckte jag detta för sent men jag har ändå valt 

att redovisa svaren från frågan. 

Urvalet av studenter har gjorts i samråd med handledaren som hade kännedom om vilka 

som skulle kunna lämpa sig som informanter i undersökningen och när de skulle vara 

tillgängliga. Totalt deltog 16 studenter i åldrarna 20–29 i undersökningen. Med hänsyn till 

antalet deltagare förstår jag att mitt sätt att redovisa vissa svar i procent inte har varit optimalt 

för en rättvis jämförelse mellan grupperna. Jag har ändå valt att redovisa på detta sätt men 

även genom att skriva antal studenter inom parentes, till exempel 43 % (3/7). 

Alla informanter informerades muntligt om att enkäten var helt anonym och att de fick 

avbryta om de skulle vilja enligt de Forskningsetiska principerna (2002). 

 

3.2 Material 

 

Studenterna som deltar i undersökningen utgörs av två grupper. Den första gruppen är 

studenter som studerar kursen Svenska/nordiska språk A och den andra gruppen studerar 

Svenska för studenter med annat modersmål än svenska A. 

Jag har gjort en enkät (se bilaga 1) och en provtext (se bilaga 2) som studenterna besvarat. 

Enkäten innehåller frågor relaterat till medvetna attityder till danska, kontakter med 

danskspråkiga samt vilka eventuella förstaspråk som finns representerade m.m. 

Frågorna i enkäten angående medvetna attityder har konstruerats med inspiration från INS-

undersökningen (Delsing & Lundin Åkesson 2005), likaså utformandet av provtexten. 

Provtexten är ett ordförståelsetest där studenterna testas i sin förmåga att förstå en kortare 

dansk nyhetstext om 139 ord. I texten har 12 ord valts ut och markerats med fet stil. Alla 

fetstilta ord är skrivna i rader under nyhetstexten. Till dessa finns fyra svarsalternativ med ord 

på svenska varav ett är en korrekt översättning. Studenterna läser texten och ombeds därefter 

ringa in ett av de fyra alternativ som de tror är korrekt. 

Urvalet av ord gjordes i samråd med handledaren. Orden valdes ut genom att leta upp ord i 

den danska nyhetstexten som kunde vara förvirrande p.g.a. likhet med annat svenskt ord eller 

ord som är särskilt danska och inte har någon liknande motsvarighet i svenskan. 

Jag gjorde en bedömning att studenterna skulle klara av en autentisk text då de läser 

svenska på universitetsnivå. Slutsatsen var att utbytesstudenter på universitetsnivå borde ha 

en så pass hög språklig nivå att de klarar av att testas i att läsa en autentisk nyhetstext på 
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danska, detsamma gällde även de studenter med svenska som förstaspråk. Jag anser dessutom 

att en text som inte är gjord för språktester blir mer äkta, även om den inte täcker alla 

aspekter av det danska språket. Det jag testar primärt här är ordförståelse. Inkluderat i detta är 

även förmågan att utifrån alternativa översättningar förstå vilket ord som passar i kontexten. 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet innebär mätsäkerhet utan slumpmässiga mätfel. För att motverka en låg 

reliabilitet lät jag en medstudent testa min enkät och provtext för att eventuella oklara 

formuleringar skulle synliggöras och även för att få en uppfattning om hur lång tid den skulle 

ta att genomföra.  

Vid denna undersökning fanns jag tillgänglig under tiden studenterna genomförde både 

enkäten och provtexten. Ytterst få bad om en förklaring på enstaka frågor. Däremot upptäckte 

jag att vissa frågor i ett enskilt fall hade utelämnats. Med det sagt betyder det inte att övriga 

svar var osannolika. 

Vidare angående reliabilitet så har jag till min fördel delvis använt frågor och 

svarsalternativ formulerade på exakt samma sätt som i INS-undersökningen av Delsing och 

Lundin Åkesson (2005). Detta just för att kunna använda tillförlitliga frågor som är testade en 

gång i en större undersökning och därigenom öka reliabiliteten i min egen undersökning. 

Även provtextdelen är inspirerad av INS-undersökningen där upplägget är helt detsamma. 

INS-undersökningen använder sig av en autentisk nyhetstext precis som jag valt att göra. 

Något som aldrig kan uteslutas är slumpen. En risk finna alltid att en student gissar rätt 

alternativ på provtexten. Även det låga deltagarantalet påverkar reliabiliteten. 

Validitet innebär att man verkligen mäter det man avser mäta. För att detta skulle 

genomföras har frågeställningarna utökats genom arbetets gång då jag fick svar som inte alla 

platsade in i de två ursprungliga frågeställningarna. Därtill så har enkäten delats upp i olika 

delar så att det ska vara lätt att hitta resultat på respektive frågeställning och därmed 

kontrollera att de är relevanta. Vidare har alla frågeställningar behandlats som underrubriker i 

diskussionsdelen där slutet på varje avsnitt är en summering av vad slutsatsen på 

frågeställningen blev. 
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4 Resultat 
 

Jag kommer att börja med att sammanfatta enkätresultaten genom att först presentera en 

enkätfråga, sedan visa diagram/tankekarta/tabell över svarsresultaten och därefter 

kommentera dessa. Efter enkätsammanställningen kommer resultat från provtexten i en 

separat del. 

Diagram, tankekartor och tabeller underlättar läsningen. Vissa tankekartor har färre svar 

än andra, vilket beror på att studenterna ibland lämnat ett blankt svar eller svarat nej och 

därför inte kan motivera eller utveckla sitt svar. Svenska för studenter med annat modersmål 

än svenska A förkortas SAMS. 

 

4.1 Enkätsammanställning 

 

4.1.1 Språk och attityder 

 

Då två av studenterna i Svenska/nordiska språk har inte svenska som förstaspråk, har jag valt 

att flytta över dessa till SAMS-gruppen. Fördelningen jag utgår ifrån är alltså 9 studenter i 

SAMS-gruppen och 7 studenter i Svenska/nordiska språk. 

Nedan redogörs vilka förstaspråk som fanns representerade i de båda grupperna och hur 

många talare av varje språk det fanns. Alla talade respektive språk med sina föräldrar. 

 

Vilket/vilka förstaspråk har du? 

Tabell 4.1. (Svenska/nordiska språk A) 

Svenska Svenska/finska 

86 % (6) 14 % (1) 
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Tabell 4.2. (SAMS) 

Finska Italienska Tyska Vietnamesiska Spanska 

44 % (4) 22 % (2) 11 % (1) 11 % (1) 11 % (1) 

 

Förstaspråken är tämligen varierande men svenska och finska har flest representanter. Alla i 

båda grupper hade hört danska någon gång. 

På frågan hur de tyckte danska lät fick jag svar som jag upplever stämmer överens med 

vad jag anser är den allmänna uppfattningen och som jag själv har hört tidigare. Hjelm 

(2005:31) nämner att majoriteten av hennes informanter ansåg att danskan var grötig, otydlig 

och svårförståelig, vilket även kommer till uttryck här. Svaren redogörs i två separata (en för 

varje grupp) tankekartor nedan. Siffrorna i parentes betyder att fler skrivit samma sak. 

 

 
Figur 1. Hur tycker du danska låter? (Svenska/nordiska språk) 
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Figur 2. Hur tycker du danska låter? (SAMS) 

 
I figur 1 anser de flesta att danska låter grötigt, otydligt, slappt och svårt/svårt att urskilja. 

Två svar utmärker sig i Svenska/nordiska språk då de särskiljer sig något från de övriga. Det 

ena svaret är, enligt min uppfattning, något motsägelsefullt och det andra är icke-värderande 

och mer objektivt, vilket de övriga svaren i tankekartan inte är. Första svaret: “Grötigt men 

ganska vackert. Tycker till exempel “kæreste” är fint”. Det andra mer icke-värderande svaret: 

“Lite svårt att veta var orden börjar/slutar. Låter “skandinaviskt” med mer prosodiskillnader 

än svenska”. Svaren i SAMS-gruppen (figur 2) liknade Svenska/nordiska språk med bland 

annat ”otydligt” som svar. Två i denna grupp nämnde även att det lät som att de har en potatis 

i munnen. Det kan tolkas som att dessa studenter har hört någon nämna detta ”uttryck” 

tidigare och valt att använda detta som förklaring här. Det var även två som nämnde att 

danska låter konstigt. 

Studenterna i SAMS-gruppen och Svenska/nordiska språk hade tillsammans studerat 

svenska på universitetsnivå från en halv termin upp till två år. På Svenska/nordiska språk 

hade 29 % (2/7) tidigare läst skandinavisk/germansk språkhistoria om 4 hp respektive 15 hp. 

Ytterligare 29 % (2/7) uppgav att de hade pågående undervisning i ämnet. Ingen av 

studenterna i Svenska/nordiska språk hade studerat danska. I SAMS-gruppen hade 22 % (2/9) 

tidigare läst skandinavisk/germansk språkhistoria varav den ena under två år och den andra 

svarade ”ja” och att hen har haft en tentamen i germansk filologi. 11 % (1/9) hade läst 

danska, men då enbart med fokus på språkförståelse och inte att vara aktiva språkbrukare. 
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Nedan följer en sammanställning av svar på frågor om attityder med en skala 1–5 (FULT-

VACKERT) som svarsalternativ. Frågorna handlar om attityd till danska och hur väl 

studenterna anser sig förstå danska i både skrift och tal. 

 

 
Figur 3. Vad tycker du om det danska språket? 

 
Figur 3 visar att attityderna till det danska språket genomsnittligt ligger på mitten av skalan. 

De flesta studenter har valt en siffra lägre än 4. Fler från Svenska/nordiska språk hade sämre 

attityd till danskan än i SAMS-gruppen. Ingen av grupperna har valt högsta graderingen (5) 

på skalan. Endast gruppen Svenska/nordiska språk valde den sämsta graderingen (1) på 

skalan, vilket var 29 % (2/7) av studenterna. Däremot var det fler i Svenska/nordiska språk 

som valde 4 på skalan än i SAMS-gruppen, 29 % (2/7) respektive 11 % (1/9).  

Jag vill påstå att resultaten kan tyda på att SAMS-gruppen inte har någon tydlig 

ståndpunkt i vad de tycker om danskan. Det till det samlade resultatet till trots. Anledningen 

till detta är att jag tror att SAMS-gruppen är mer öppensinnade än Svenska/nordiska språk 

och därför ger danskan hög rankning på skalan. Svenska/nordiska språk är mer utspridd på 

skalan och verkar därför ha en tydligare uppfattning om vad de tycker om danskan, kanske 

för att de är uppvuxna med det som grannspråk och därför har en klarare uppfattning om 

språket. 
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Anledningen till att det finns två liknande frågor i enkäten “Hur tycker du danska låter?” 

och “Vad tycker du om det danska språket?” är att jag ville att studenterna skulle, på den 

första frågan, svara så spontant som möjligt tidigt i enkäten innan de hunnit fundera så 

mycket över vad de egentligen tycker.  

 

 
Figur 4. Skriven danska. 

 
På denna fråga var det 11% (1/9) i SAMS-gruppen som skrev ”vet ej” som svar och därför 

inte angav en siffra på skalan. Jag har valt att ändå ta med med denna student i totalen när jag 

räknade fram procenten på de andra svaren, men räknade inte med studentens eget svar. 

Därför blir det sammanlagda värdet inte 100 %.  

Svenska/nordiska språk är ensamma om att ha valt 5 på skalan. Det innebär att 29 % (2/7) 

anser att det är lätt att förstå skriven danska. SAMS-gruppen hade dock högre procent på 

nummer 4 på skalan, 56 % (5/9), där Svenska/nordiska språk hade 43 % (3/7). Ingen av 

grupperna har valt 1 på skalan, vilket innebär att ingen av dem tycker att det är svårt med 

skriven danska. 

Nedan följer ett diagram över talad danska och om de båda grupperna anser att detta är lätt 

eller svårt. 
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Figur 5. Talad danska.  

 
Studenterna i Svenska/nordiska språk och SAMS tyckte båda att talad danska var ungefär lika 

svårt. Ingen av grupperna har valt varken 4 eller 5 på skalan. I Svenska/nordiska språk var det 

57 % (4/7) och i SAMS-gruppen 67 % (6/9) som valde 2 på skalan. Några enstaka i båda 

grupper valde nummer 1.  

När figur 4 och 5 jämförs kan vi med tydlighet utläsa att studenterna anser att det är 

betydligt lättare med skriven danska än med talad danska. På skalan för skriven danska valde 

ingen nummer 1 som då innebär att de skulle tycka det är svårt. På skalan för talad danska 

valde ingen de höga siffrorna 4 eller 5 som skulle innebära att de tyckte det var lätt. 

Attityderna som visats i undersökningen pekar på att de flesta anser att danskan är otydlig, 

grötig, svår, vokalrik, konstig och att det liknar svenska och tyska. Dessa attityder är mycket 

samstämmiga grupperna emellan. På en skala 1–5 (FULT-VACKERT) som handlade om vad 

studenterna tyckte om danskan hamnade de flesta svar på mitten av skalan eller lägre. 29 % 

(2/7) i Svenska/nordiska språk ansåg att det var lätt (5) att förstå skriven danska, medan ingen 

i SAMS-gruppen svarade 5. Däremot hade SAMS-gruppen högre procent på 4 på skalan än 

Svenska/nordiska språk, 56 % (5/9) respektive 43 % (3/7). Angående talad danska var svaren 

mycket mer samlade. Alla tycker det är mer svårt än lätt och de flesta har valt nummer 2 på 

skalan.  
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Sammanfattningsvis anses danska vara svårt och otydligt och skriven danska är mycket 

lättare än talad danska. Svaren kring talad danska var mer lika än för skriven danska. 

 

4.1.2 Kontakter 

 

Frågorna om studenternas kontakter med Danmark och danskspråkiga var både av öppen och 

sluten karaktär. De slutna redogörs i tabeller längre ner och de öppna här i texten. 

I Svenska/nordiska språk svarade 71 % (5/7) KANSKE och 29 % (2/7) svarade NEJ på 

frågan om de skulle kunna tänka sig att bo/studera i Danmark. En av de som svarade NEJ 

skrev som motivation på sitt svar: “Vet inte mycket om Danmark som språkligt land. Vet 

inget om dialekterna osv”. Det var också den enda i denna grupp som angav att den språkliga 

aspekten var orsak till varför hen inte skulle vilja flytta dit. Ingen i denna grupp svarade JA 

på denna fråga. 

I SAMS-gruppen svarade 33 % (3/9) KANSKE och 11 % (1/9) NEJ på frågan om att 

bo/studera i Danmark. Intressant är att 56 % (5/9) svarade JA här. Den som svarade NEJ här 

skrev som motivation på sitt svar: “Inte språkligt motiverat - om man öva så skulle funka det, 

men jag är inte så intresserad i Danmark som land och i helhet är det mycket lika Tyskland 

(natur etc.) så det är inte intressant för mig”. En av de som svarade KANSKE skrev: ”...men 

jag tycker inte jag kan lära mig språket”. I denna grupp är det alltså två som motiverat sina 

svar och förklarat att den språkliga aspekten kan vara problematisk. Ingen annan i denna 

grupp nämnde något liknande i motiveringen till sina svar.  

SAMS-gruppen var alltså i högre utsträckning villiga att bo/studera i Danmark. Det kan 

bero på att de faktiskt redan studerar i ett annat land än deras hemland, vilket tyder på 

nyfikenhet och öppenhet för andra kulturer. Steget till att studera i ett grannland kanske då 

inte är så långt. 

Nedan följer frågor som visar hur ofta eller sällan studenterna kommer i kontakt med 

danska på olika sätt. 
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Hur ofta är du i Danmark? 

Tabell 4.3. 

 1 gg/vecka 1 gg/månad 1 gg/år Mer sällan Aldrig 

Sv/Nord 0 0 29 % (2) 57 % (4) 14 % (1) 

SAMS 0 0 11 % (1) 44 % (4) 44 % (4) 

 

Hur ofta ser du på danskspråkiga filmproduktioner (film/TV/serier)?  

Tabell 4.4. 

 1 gg/vecka 1 gg/månad 1 gg/år Mer sällan Aldrig 

Sv/Nord 0 0 57 % (4) 14 % (1) 29 % (2) 

SAMS 0 0 22 % (2) 44 % (4) 33 % (3) 

 

Hur ofta lyssnar du på dansk musik (med text på danska)? 

Tabell 4.5. 

 1 gg/vecka 1 gg/månad 1 gg/år Mer sällan Aldrig 

Sv/Nord 0 14 % (1) 14 % (1) 14 % (1) 57 % (4) 

SAMS 0 0 0 56 % (5) 44 % (4) 

 

Hur ofta pratar du med danskspråkiga på ett skandinaviskt språk? 

Tabell 4.6. 

 1 gg/vecka 1 gg/månad 1 gg/år Mer sällan Aldrig 

Sv/Nord 0 0 57 % (4) 0 43 % (3) 

SAMS 22 % (2) 0 0 33 % (3) 44 % (4) 

 

Hur ofta umgås du med danskspråkiga? 

Tabell 4.7. 

 1 gg/vecka 1 gg/månad 1 gg/år Mer sällan Aldrig 

Sv/Nord 0 0 29 % (2) 0 71 % (5) 

SAMS 33 % (3) 11 % (1) 0 33 % (3) 22 % (2) 

 

Utifrån tabell 4.3 ser vi att gruppen Svenska/nordiska språk bara hade 14 % (1/7) som Aldrig 

besöker Danmark medan SAMS-gruppen hade 44 % (4/9). Även om procenten skiljer sig så 
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visar det sig att grupperna har lika många, 4 stycken, som Mer sällan besöker Danmark. 

Ingen av grupperna besöker Danmark särskilt ofta då ingen svarade varken 1 gång/vecka eller 

1 gång/månad. 

Angående danskspråkiga filmproduktioner, tabell 4.4, verkar det som att Svenska/nordiska 

språk ser på det oftare än SAMS-gruppen. Svenska/nordiska språk hade 57 % (4/7) på 1 

gång/år medan SAMS-gruppen hade 22 % (2/9) på samma alternativ. Ingen av grupperna 

hade svarat 1 gång/månad eller 1 gång/vecka. 

Konsumtion av danskspråkig musik, tabell 4.5, var ovanligt i båda grupper. Dock var 

svaren mer utspridda i Svenska/nordiska språk än i SAMS-gruppen. Svenska/nordiska språk 

hade 14 % (1/7) på 1 gång/månad, 1 gång/år och Mer sällan. SAMS-gruppen hade 0 % på de 

två förstnämnda men 56 % (5/9) på Mer sällan. Aldrig hade olika procent men lika många 

svar i grupperna, Svenska/nordiska språk 57 % (4/7) och SAMS-gruppen 44 % (4/9). 

När det kom till språklig kontakt, tabell 4.6, svarade 57 % (4/7) i Svenska/nordiska språk 

att de 1 gång/år pratar ett skandinaviskt språk i kontakt med danskspråkiga. Samma siffra för 

SAMS-gruppen var 0 %. Däremot svarade 22 % (2/9) i SAMS-gruppen att de pratar ett 

skandinaviskt språk i kontakt med danskspråkiga 1 gång/vecka. Alternativet Aldrig var 

mycket likartat, Svenska/nordiska språk 43 % (3/7) och SAMS 44 % (4/9). 

Hur ofta studenterna umgås med danskspråkiga varierade (tabell 4.7). Svenska/nordiska 

språk uppgav övervägande att de Aldrig gör det, 71 % (5/7). SAMS-gruppens svar på samma 

alternativ var 22 % (2/9). Svaren i SAMS-gruppen var mer utspridda, 1 gång/vecka 33 % 

(3/9), 1 gång/månad 11 % (1/9) och Mer sällan 33 % (3/9). Det verkar som att SAMS-

gruppen umgås mer med danskspråkiga än vad Svenska/nordiska språk gör. Grunden till 

detta kan bland annat vara att de är utbytesstudenter och har således mer kontakt med andra 

utbytesstudenter, vilka kan vara just danskspråkiga.  

Det verkar alltså vara så att SAMS-gruppen inte konsumerar danskspråkig kultur i samma 

utsträckning som Svenska/nordiska språk, däremot umgås några i SAMS-gruppen mer med 

danskspråkiga. Båda grupper lyssnar lika lite på danskspråkig musik. 

Här under visas två tankekartor (Svenska/nordiska språk, SAMS) över svaren på en öppen 

fråga om studenterna pratar/skriver på engelska i kontakt med danskspråkiga. 
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Figur 6. Engelska i kontakt med danskspråkiga. (Svenska/nordiska språk) 

 

 
Figur 7. Engelska i kontakt med danskspråkiga. (SAMS) 

 

Figur 6–7 visar blandade svar på huruvida studenterna pratar/skriver på engelska i kontakt 

med danskspråkiga. Dock svarar många att de använder sig av engelska. Även de som inte 

haft kontakt med danskspråkiga svarar att de förmodligen skulle använda sig av engelska i en 

sådan situation. 

Dessa två följande tankekartor visar svar på om studenterna gör något annat för att deras 

förståelse av danska ska förbättras.  
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Figur 8. Annat positivt för förståelse av danska. (Svenska/nordiska språk) 

 

 

 
Figur 9. Annat positivt för förståelse av danska. (SAMS) 

 
 

Flera ger exempel på i figur 8–9 att de gör något som kan hjälpa deras förståelse av danska, 

både i SAMS-gruppen och Svenska/nordiska språk. Många svar var kopplade till 

språkrelaterade studier. Men det var även många, 4 från SAMS och 4 från Svenska/nordiska 

språk, som svarade NEJ utan vidare kommentarer. 
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4.3 Provtextsammanställning 

 

Provtexten är en kortare dansk autentisk nyhetstext där 12 ord valts ut. Dessa har fyra möjliga 

svenska översättningar, men endast ett alternativ är korrekt och ger då ett poäng. Uppgiften 

var att läsa texten och ringa in ett av de fyra alternativ till svensk översättning som 

studenterna trodde var korrekt. 

Nedan följer först ett diagram över antal rätt angett i procent för båda grupperna där 1-12 

står för poäng. Det andra diagrammet visar ett medelvärde i antal rätt där de båda grupperna 

jämförs. 

 

 
Figur 10. Antal rätt provtext. 
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Figur 11. Antal rätt provtext (medelvärde). 

 

I figur 10 ser vi att SAMS-gruppen hade färre rätt än Svenska/nordiska språk. SAMS-

gruppen hade mellan 4–9 rätt totalt. Svenska/nordiska språk hade mellan 10–12 rätt, en stor 

skillnad jämfört med SAMS-gruppen. 43 % i Svenska/nordiska språk hade 12 rätt och 

SAMS-gruppen hade ingen som hade fler än 9 rätt. Det var dessutom endast 11 % (1/9) som 

hade 9 rätt.  

Utifrån figur 11 utläses att SAMS-gruppen även visade ett lägre medelvärde/snitt i antal 

rätta svar än studenterna på Svenska/nordiska språk. Svenska/nordiska språk hade 68 % och 

SAMS-gruppen hade 51 %. Antal rätt i dansk ordförståelse skiljer sig alltså markant mellan 

grupperna.  

Flera i SAMS-gruppen hade fel på orden især ’särskilt’, indstiller ’kallar’ och stemt 

’röstat’. 88 % (8/9) av dem svarade fel på ordet især ’särskilt’. Nästan alla i SAMS-gruppen, 

88 % (8/9), svarade fel här och även Svenska/nordiska språk, 57 % (4/7), hade flera felaktiga 

svar. I SAMS-gruppen förekom även felaktiga svar på orden indstiller ’kallar’ och stemt 

’röstat’. I Svenska/nordiska språk var det 14 % (1/7) som svarade fel på stemt ’röstat’ och 

valde alternativet ’bestämt’. 

Svenska/nordiska språk hade som bekant inte lika många inkorrekta svar men ett ord 

utmärkte sig och det var återigen ordet især. Totalt 57 % (4/7) svarade fel varav 43 % (3/7) 
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valde alternativet ’isär’ och 14 % (1/7) valde ’inte alls’. Det verkar alltså vara så att ordet 

især utan tvekan är det mest oklara bland studenterna i båda grupper. 

 

4.4 Nyhetsuppdatering 

 

Enkätens sista fråga undersöker hur ofta studenterna tar del av nyheter. Denna fråga ingick i 

enkäten eftersom jag hade en hypotes om att den som inte läser nyheter ofta också skulle 

kunna få sämre resultat på provtexten eftersom det är en nyhetstext, och det kan vara en del 

av en icke-språklig förklaring på resultaten. Genom att inte hålla sig uppdaterad om 

nyhetsläget och vissa typer av nyheter, blir det möjligen också svårare att föreställa sig vilka 

ord som skulle passa i en särskild kontext. 

 

 

Figur 12. Nyheter. 

 

De flesta studenter i båda grupper verkar hålla sig uppdaterade om nyhetsläget. Något fler, 57 

% (4/7), i Svenska/nordiska språk svarade 5 på skalan. Samma siffra för SAMS var 44 % 

(4/9). Det var bara 11 % (1/9) i SAMS-gruppen som aldrig tittar/lyssnar/läser nyheter. De 

flesta höll sig på högersidan av skalan, vilket innebär att den övervägande delen faktiskt 
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håller sig uppdaterade om nyhetsläget. Frågan var allmän och la inte fokus på vilket språk de 

tittar/lyssnar/läser nyheter på.  

SAMS-gruppen håller sig uppdaterade om nyhetsläget något mindre än Svenska/nordiska 

språk. Det är möjligt att detta har någon påverkan på resultaten för SAMS-studenterna. Att 

hålla sig uppdaterad är bara en faktor av många men likväl kan den ha en påverkan för hur 

väl de tar till sig en nyhetstext, som ju ingår som provtext i min undersökning. 

 

5 Diskussion 

 

Nedan redogör jag för resultaten och slutsatserna/svaren på frågeställningarna i sin ordning 

som de står i avsnittet 1.1 Syfte och frågeställningar. 

 

5.1 Attityd och språkförståelse 

 

Båda grupperna hade mycket lika attityder till det danska språket. Därför är det inte möjligt 

att se någon skillnad på vilken inverkan det har på språkförståelsen utifrån det. Resultatet från 

provtexten skiljer sig markant mellan de två grupperna. Men med bakgrund av deras likartade 

attityder kan denna fråga inte besvaras eftersom attityderna inte skiljer sig åt nämnvärt. Då 

kan inte attityder urskiljas som skulle påverka resultaten på provtexten.  

Det var alltså inga skillnader i de medvetna attityderna bland studenterna men ändå 

skillnad i ordförståelsedelen. Omedvetna attityder kan spela roll för ordförståelsen, men dessa 

ingår inte i denna undersökning. 
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5.2 Kontakt med det danska språket 

 

Ingen av grupperna besökte Danmark särskilt ofta, se tabell 4.3. SAMS-gruppen hade dock 

fler (44 %, 4/9) som svarat Aldrig medan Svenska/nordiska språk hade 14 % (1/7). Fyra 

stycken i varje grupp svarade Mer sällan. Slutsatsen blir att Svenska/nordiska språk verkar 

besöka Danmark något oftare än SAMS-gruppen. 

Danskspråkiga filmproduktioner, se tabell 4.4, var också i högre grad representerade hos 

Svenska/nordiska språk. Svenska/nordiska språk hade 57 % (4/7) som svarat 1 gång/år 

medan SAMS-gruppen hade 22 % (2/9) på samma alternativ. Ingen av grupperna hade svarat 

1 gång/månad eller 1 gång/vecka. Alltså ser ingen av grupperna särskilt ofta på 

danskspråkiga filmproduktioner men Svenska/nordiska språk gör det något oftare än SAMS-

gruppen. 

Att lyssna på danskspråkig musik, se tabell 4.5, var inte vanligt förekommande i någon av 

grupperna. Svaren i Svenska/nordiska språk var mer utspridda. Alternativet Mer sällan hade 

14 % (1/7) men SAMS-gruppen hade 56 % (5/9). Aldrig hade olika procent men lika många 

svar, Svenska/nordiska språk 57 % (4/7) och SAMS 44 % (4/9). Svenska/nordiska språk 

verkar alltså vara något mer benägna att lyssna på danskspråkig musik även om det är sällan 

det händer. 

Angående hur ofta grupperna pratade ett skandinaviskt språk i kontakt med danskspråkiga, 

se tabell 4.6, svarade Svenska/nordiska språk 57 % (4/7) 1 gång/år. För SAMS-gruppen var 

denna siffra 0. Men 22 % (2/9) svarade 1 gång/vecka. Denna siffra för Svenska/nordiska 

språk var 0. Alternativet Aldrig var mycket likartat, Svenska/nordiska språk 43 % (3/7) och 

SAMS 44 % (4/9). Vad vi kan se här är att några få i SAMS-gruppen kommunicerar muntligt 

med danskspråkiga på ett skandinaviskt språk åtminstone en gång per vecka och 

Svenska/nordiska språk gör inte det. De delade alternativet Aldrig med andra från SAMS 

väldigt lika. Svenska/nordiska språk pratar med danskspråkiga på ett skandinaviskt språk 1 

gång/år eller mer sällan än så. SAMS-gruppen gör detta Mer sällan eller Aldrig bortsett från 

två stycken som svarat 1 gång/vecka. Svaren är alltså ganska lika varandra. 

Hur ofta studenterna umgås med danskspråkiga, se tabell 4.7, skiljde sig mycket åt på 

alternativet Aldrig. I Svenska/nordiska språk svarade 71 % (5/7) Aldrig och SAMS-gruppens 

svar på samma alternativ var 22 % (2/9). Detta kan stödja mitt påstående om att 

utbytesstudenter umgås mer med andra utbytesstudenter som då kan vara danskspråkiga. 

SAMS-gruppen umgås alltså mer med danskspråkiga än Svenska/nordiska språk. 
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Slutsatsen av denna frågeställning blir att Svenska/nordiska språk besöker Danmark oftare, 

ser på danskspråkiga filmproduktioner oftare och är mer benägna att lyssna på danskspråkig 

musik men SAMS-gruppen umgås mer med danskspråkiga och kommunicerar muntligt på ett 

skandinaviskt språk något oftare. Dock svarade 57 % (4/7) i Svenska/nordiska språk att de 

pratade med danskspråkiga på ett skandinaviskt språk 1 gång/år. Det är tämligen många 

jämfört med SAMS-gruppen där 22 % (2/9) svarade att de gör detsamma 1 gång/vecka.  

Jag vill påstå att studenterna med svenska som förstaspråk (Svenska/nordiska språk) har 

nytta av sin kontakt med danska, genom kultur, på olika sätt inom dansk ordförståelse. 

Studenterna med annat förstaspråk än svenska (SAMS) klarar sig inte alls lika bra i 

ordförståelsetestet och har då förmodligen inte hunnit tillgodogöra sig så mycket av den 

kontakt de haft/har med danska.  

 

5.3 Skillnad i ordförståelse 

 

SAMS-gruppen visade sig ha mycket sämre resultat på provtexten i dansk ordförståelse än 

vad gruppen Svenska/nordiska språk hade. Detta ser vi i figur 10–11. Medelvärdet skiljer sig 

åt i hög utsträckning. SAMS-gruppen hade 51 % och Svenska/nordiska språk hade 68 %. 

Poängmässigt hade Svenska/nordiska språk 10-12 rätt medan SAMS-gruppen hade 4-9 rätt 

varav endast 11 % (1/9) hade 9 rätt. I figur 4 ser vi också att SAMS-gruppen ansåg att det var 

svårare med skriven danska än gruppen Svenska/nordiska språk.  

SAMS-gruppen hade inkorrekta svar på fler ord än Svenska/nordiska språk. Det fanns dock 

ett ord som båda grupper hade fel på vilket var især ’särskilt’. Nästan alla i SAMS-gruppen, 

88 % (8/9), svarade fel här och även Svenska/nordiska språk, 57 % (4/7), hade flera felaktiga 

svar. I SAMS-gruppen förekom även felaktiga svar på orden indstiller ’kallar’ och stemt 

’röstat’. I Svenska/nordiska språk var det 14 % (1/7) som svarade fel på stemt ’röstat’ och 

valde alternativet ’bestämt’. 

Svenska/nordiska språk hade som bekant inte lika många inkorrekta svar men ett ord 

utmärkte sig och det var återigen ordet især. Totalt 57 % (4/7) svarade fel varav 43 % (3/7) 

valde alternativet ’isär’ och 14 % (1/7) valde ’inte alls’. Det verkar alltså vara så att ordet 

især utan tvekan är det mest oklara bland studenterna i båda grupper. 
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Svaret på denna frågeställning blir att det finns tydliga skillnader i dansk ordförståelse 

mellan universitetsstudenter med svenska som förstaspråk och som främmande språk.  

 

5.4 Skillnader i medveten attityd 

 

I figur 1-5 behandlas medvetna attityder till det danska språket. De flesta studenter, i båda 

grupper, ansåg att danskan lät grötig, otydlig, vokalrik, konstig och svår m.m. När 

studenterna skulle gradera danskan hamnade attityderna ganska lågt på skalan. Flertalet valde 

en siffra lägre än 4. Gruppen Svenska/nordiska språk hade sämre attityd till danskan än i 

SAMS och ingen av dem har valt nummer 5 på skalan. Även om Svenska/nordiska språk 

hade fler som valde nummer 4 på skalan, 29 % (2/7), än SAMS, 11 % (1/9), så var det ändå 

fler i Svenska/nordiska språk som valt mycket lägre nummer än 4 i gruppen. 

Skriven danska ansågs vara lättare än talad danska i båda grupper. Svenska/nordiska språk 

var ensamma om att välja nummer 5 på skalan om skriven danska. I SAMS-gruppen var det 

56 % (5/9) som svarade nummer 4. Samma nummer för Svenska/nordiska språk är 43 % 

(3/7).  

Båda grupperna ansåg att talad danska var ungefär lika svårt. Ingen hade valt 4 eller 5 på 

skalan. I Svenska/nordiska språk var det 57 % (4/7) och i SAMS-gruppen 67 % (6/9) som 

valde 2 på skalan. Vad de båda grupperna tycker om danskan och hur de tycker det låter, är 

mycket likartat. Slutsatsen blir att det inte finns några nämnvärda skillnader i medveten 

attityd till det danska språket mellan universitetsstudenter med svenska som förstaspråk eller 

annat förstaspråk än svenska.  

 

5.5 Resultatsummering 

 

1. Båda grupperna hade mycket lika attityder till det danska språket. Men det är inte möjligt 

att här se någon skillnad på vilken inverkan det har på språkförståelsen. 

2. Studenterna i Svenska/nordiska språk har nytta av sin kontakt med danska, genom 

kulturkonsumtion, inom dansk ordförståelse. Studenterna i SAMS klarar sig inte alls lika 
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bra i ordförståelsetestet och har då förmodligen inte hunnit tillgodogöra sig så mycket av 

den kontakt de haft/har med danska, vilket påverkar språk-/ordförståelsen negativt. 

3. Ordförståelsen mellan SAMS-gruppen och Svenska/nordiska språk skiljde sig åt markant. 

Studenter med annat förstaspråk än svenska klarade ordförståelsen mycket sämre än de 

med svenska som förstaspråk. 

4. Det finns inte några nämnvärda skillnader i medveten attityd till det danska språket mellan 

universitetsstudenter med svenska som förstaspråk eller annat förstaspråk än svenska. 

 

5.6 Jämförelse med I ljuset av Skam 

 

Resultaten från undersökningen I ljuset av Skam, där läs- och ordförståelse i norska 

testades, visade att: 

 

1. De som sett på Skam har som grupp bättre norsk läsförståelse än de som inte sett Skam.   

2. De som sett på Skam utan undertext presterade något bättre än de som sett på Skam med 

undertext.  

3. De som sett på Skam kan fortfarande inte som grupp sägas ha god norsk läsförståelse.  

4. De elever som inte bara talar svenska hemma som inte sett Skam presterade som grupp dåligt i 

enkätens språkförståelsedelar. (Strömgren: 2017:18) 

 

Resultaten från min undersökning liknar här resultat 1 och 4. Gruppen Svenska/nordiska hade 

något högre konsumtion av danskspråkig kultur och klarade sig mycket bra på det danska 

ordförståelsetestet, medan SAMS-gruppen presterade märkbart sämre. Precis som eleverna 

som inte hade sett Skam så gick det sämre för dem på ordförståelsedelen och bättre för de 

som hade gjort det. Ett annat resultat hör ihop med studenternas förstaspråk. Detta vill jag 

påstå är den övervägande anledningen till skillnad i resultat på ordförståelsen i min 

undersökning. Det är ett tydligt samband mellan förstaspråk och prestation på 

ordförståelsetestet. I Svenska/nordiska språk hade alla svenska som förstaspråk och talade 

även det med sina föräldrar (varav en även talade finska med sin pappa) och presterade 

mycket bra på ordförståelsetestet. Alla i SAMS-gruppen hade ett annat förstaspråk som de 

talade med sina föräldrar och presterade mycket sämre. Precis som i Strömgrens (2017) 

undersökning visade det sig att elevernas språk påverkade hur väl de förstod norska. Även 
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Delsing och Lundin Åkesson (2005:138–139) kom i INS-undersökningen fram till att 

informanterna med utomnordiskt förstaspråk klarade sig mycket sämre i 

grannspråksförståelse än de infödda. 

 

6 Avslutande kommentarer 

 

Enligt Delsing och Lundin Åkesson (2005:6–7) finns en politisk vilja att främja den nordiska 

språkförståelsen. I Norden genomförs gemensamma projekt och filmer/TV-program. Även 

Den nordiska språkkonventionen (1987) ska göra att nordbor får använda sitt eget språk i 

kontakt med myndigheter för att stärka den nordiska gemenskapskänslan. Detta är viktigt för 

vidgad kontakt mellan invånarna i Norden. Den nordiska språkdeklarationen (2006) 

framhäver också ambitionen att alla nordbor ska kunna kommunicera med varandra i första 

hand på ett nordiskt språk (Språk i Norden 2009:38). Studenterna i Svenska/nordiska språk 

hade bättre resultat på ordförståelsen. Det visade sig även att de hade något mer kontakt med 

danska.  

Delsing och Lundin Åkesson (2005:8) menar att ju mer kontakt med ett språk desto bättre 

språkförståelse, vilket verkar vara gällande i detta fall. Studenterna som inte har svenska som 

förstaspråk i min undersökning (SAMS-gruppen) kanske inte har bott i Sverige särskilt länge. 

Det kan då innebära att den språkpolitik som gäller för oss i Norden, kanske inte har gällt för 

dem lika länge. Studenterna kanske helt enkelt inte hunnit ta del av gemensamma nordiska 

projekt och kultur på samma sätt som infödda nordbor. Därtill hör givetvis studenternas 

förstaspråk som spelar stor roll för grannspråksförståelsen. Enligt Börestam (2008:24) så är 

kunskaper i till exempel svenska avgörande för hur väl hen kommer att förstå danska. Det är 

möjligt att SAMS-studenterna inte har läst tillräckligt mycket svenska för att de ska nå upp 

till samma nivå av grannspråksförståelse av danska som studenterna i Svenska/nordiska 

språk.  

Men Gustafsson och Johansson (2006:8) menar att en annan viktig faktor för 

språkförståelse är vilja. Ingen av studenterna hade tidigare studerat danska, bortsett från en i 

SAMS-gruppen som hade en kurs i språkförståelse. Dock kan det bero på att de inte kommit 

dit ännu i sina studier och inte nödvändigtvis att de inte vill studera danska. Inom Nordiska 

språk-kursen ingår det danska men uppenbarligen har de studenterna inte kommit dit ännu. 
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Svarrer (2002:31) menar att människor som inte har studerat danska tidigare men har ett 

allmänt intresse att lära sig kan ha bra språkförståelse. Det kan vara en förklaring till att 

någon i SAMS-gruppen presterade ganska bra (9/12 poäng) på ordförståelsedelen. Något som 

inte kan uteslutas är slumpen och att studenten kan ha haft tur och gissat rätt. 

Min undersökning visar att studenterna upplever att det är stor skillnad på skriven och 

talad danska. Båda grupper anser att det är avsevärt lättare med skriven danska. Delsing och 

Lundin Åkesson (2005:136) nämner att ungdomarna i INS-undersökningen sällan tar del av 

tidningar och TV från grannländerna och även att resultaten där tyder på att läsförståelse är 

lättare än hörförståelse inom alla skandinaviska språk. Författarna nämner vidare att detta 

gäller explicit för svenskarna när de ska kommunicera med danskar och menar att de har 

betydligt lättare att förstå skriven danska än talad danska (Delsing & Lundin Åkesson 

2005:138). En av studenterna i Svenska/nordiska språk nämnde att det är svårt att veta var 

orden börjar och slutar i talad danska. Detta stämmer överens med Delsings och Lundin 

Åkessons (2005:5) att svenskarna har relativt lätt att identifiera danska ord i skrift men 

däremot stora problem att göra detsamma med talad danska. 

En artikel i Politiken (2013a) handlade om en undersökning där 92 % av svenska 

gymnasieelever svarade att det är svårt eller väldigt svårt att förstå talad danska. 42 % uppgav 

att de byter till engelska i Danmark. Det verkar inte vara något unikt med min undersökning 

att flertalet väljer att hellre kommunicera på engelska än på ett skandinaviskt språk. Men vad 

kan orsaken till detta vara? 

Beroende på vår attityd till ett språk så påverkas också vårt val av språklig varietet. 

Dessutom kan en människas attityder variera och en individ kan bli påverkad av 

utomspråkliga faktorer. Även samhället skapar ramar för hur kommunikationen ter sig (Språk 

i Norden 2009:37–38). I min undersökning är attityderna mycket lika mellan grupperna. Men 

det varierade vilket språk de skulle välja i kontakt med danskspråkiga. Så oberoende av deras 

attityd till danskan kunde val av språk variera mellan studenterna. För några var engelska det 

första valet och för andra var svenska självklart. Det fanns även de studenter som svarade att 

de började på svenska men kunde byta till engelska om det skulle bli svårt att förstå varandra. 

Det är alltså språkförståelse som verkar ligga till grund för val av språklig varietet vid kontakt 

med danskspråkiga. Men det kan även vara utomspråkliga faktorer som påverkar studenternas 

val av språk som inte framkommer i enkäten.  

Theilgaard Brink (2016:118) menar att när engelska används istället för grannspråk blir 

kommunikationen distanserande. Ändå är det många i min undersökning som skulle välja att 

prata engelska i kontakt med danskspråkiga. Anser studenterna själva att engelska är 
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distanserande? Eller fungerar det som en smidig lösning för dem på den snåriga 

grannspråkskommunikationen? Som tidigare nämnts så påverkas vårt val av språklig varietet 

av vår attityd till språk. Det är möjligt att studenterna har mer positiv attityd till engelska än 

till danska och därför hellre väljer engelska i kontakt med danskspråkiga.  

Precis som Cardelús (2016:53) nämner att attityder och motivation spelar en stor roll inom 

tillägnande av språk, så kan det vara en av anledningarna till varför vissa människor har 

sämre språkförståelse än andra. Men i min undersökning visade det sig att de medvetna 

attityderna till danska var mycket lika mellan de olika grupperna så denna förklaring är inte 

applicerbar i detta fall. 

Ingen i grupperna hade studerat danska på en aktiv nivå, endast en hade läst en kurs om 

enbart dansk språkförståelse. I enkäten ingick inte någon fråga angående deras nivå av 

engelska. Men eftersom många svarade att de förmodligen skulle tala engelska med en 

danskspråkig utgår jag ifrån att studenterna är på en nivå där de kan kommunicera på 

engelska.  

Enligt tidskriften Språk i Norden (2009:39, 42) är danskarna mest positivt inställda till 

engelska importord på ett medvetet plan. Men på ett omedvetet plan var de minst positiva. 

Min poäng här är att den medvetna och omedvetna attityden till ett språk påverkar vårt 

språkbruk och val av språklig varietet, men i vilken grad? Väger det ena tyngre än det andra? 

Som vidare forskning hade det varit spännande att undersöka även den omedvetna attityden 

och jämföra med den medvetna attityden i större skala.  

Denna undersökning har visat att förstaspråk verkar ha störst betydelse för 

grannspråksförståelsen. De nordiska språken och grannspråksförståelsen är en dörr till övriga 

Norden och på så sätt uppstår många möjligheter i livet. Grannspråksförståelse är värt att ta 

tillvara! 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. 

 

Enkät - Attityder och grannspråksförståelse 

Sandra Svensson, Svenska språket/Nordiska språk C/SAMS, HT2017. 

 

Detta är en enkät om attityder till och språkförståelse av danska. Den tar ca. 15 minuter att 

fylla i. Du kan när som helst avbryta din medverkan. Fråga om det är något du undrar över. 

Tack på förhand! 

___________________________________________________________________________ 

 

Allmänt 

 

Jag studerar:      

                              Svenska för studenter med annat modersmål än svenska A (SAMS) 

                               Nordiska språk A 

                               Svenska språket A 

 

Jag är ______ år gammal.  

Jag är man / kvinna.  

Vilket/vilka förstaspråk har du? _________________________________________________ 

Det/de språk jag talar med mina föräldrar är________________________________________ 

 

 



42 
 

Språk 

1. Har du hört danska?   JA   NEJ   Om nej, hoppa till fråga 3. 

2. Hur tycker du danska låter? Svara spontant. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Hur länge har du studerat svenska på universitetsnivå? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. A) Har du studerat skandinavisk/germansk språkhistoria?   JA   NEJ 

B)  Om ja, hur mycket? 

_____________________________________________________________________ 

 

5. A) Har du studerat danska?   JA   NEJ 

B) Om ja, hur mycket? 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Vad tycker du om det danska språket? Ringa in en siffra. 

FULT     1     2     3     4     5     VACKERT 

 

7. Tycker du att danska är lätt eller svårt att förstå? Ringa in en siffra. 

SVÅRT     1     2     3     4     5     LÄTT 
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Kontakter med danskspråkiga/Danmark 

 
1. Kan du tänka dig att bo/studera i Danmark? Ringa in. 

      JA   NEJ   KANSKE  

Motivera ditt svar. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Hur ofta är du i Danmark? Ringa in. 

1 gång/vecka 1 gång/månad 1 gång/år Mer sällan Aldrig 

 

3. Hur ofta ser du på danskspråkiga filmproduktioner (film/tv/serier)? Ringa in. 

1 gång/vecka 1 gång/månad 1 gång/år Mer sällan Aldrig 

 

4. Hur ofta lyssnar du på dansk musik (med text på danska)? Ringa in. 

1 gång/vecka 1 gång/månad 1 gång/år Mer sällan Aldrig 

 

5. Hur ofta pratar du med danskspråkiga på ett skandinaviskt språk 

(svenska/norska/danska/“skandinaviska”/”blandinaviska”)? Ringa in. 

1 gång/vecka 1 gång/månad 1 gång/år Mer sällan Aldrig 

 

6. Hur ofta umgås du med danskspråkiga? Ringa in. 

1 gång/vecka 1 gång/månad 1 gång/år Mer sällan Aldrig 
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7. Pratar/skriver du på engelska i kontakt med danskspråkiga? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. A) Gör du något annat som kan verka positivt för din förståelse av danska?   JA   NEJ 

B) Om ja, vad gör du? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Hur ofta tittar/lyssnar/läser du nyheter?  

 

ALDRIG     1     2     3     4     5     VARJE DAG 

 

10. Övriga kommentarer 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 2.  

 

Provtext 
 

Nedan följer en dansk nyhetstext från 12/10-17. Jag vill veta vad du tror att de fetstilta orden 

betyder på svenska. Ringa in det svarsalternativ du tror är korrekt. 

 

Storbritannien har ved et historisk valg den 23. Juni 2016 stemt for at forlade EU. Følg 

det politiske efterspil her. 

 

EU-forhandler: Brexit-forhandlinger går ikke hurtigt nok. 
Ifølge EU's chefforhandler trækker især forhandlinger om den økonomiske opgørelse ud. 

 

Forhandlinger om betingelser for den britiske exit fra EU gør ikke nok fremskridt, siger 

EU's chefforhandler, Michel Barnier. Han indstiller derfor til EU-topmøde i næste uge, 

at forhandlinger om fremtidens forhold må vente. 

 

Ifølge Michel Barnier har femte runde af brexit-forhandlingerne været konstruktive, men 

der er ikke taget store skridt frem. 

 

Han er bekymret over dødvande i den del af forhandlingerne, der handler om den 

økonomiske opgørelse i forbindelse med den britiske exit. Men Michel Barnier er 

overbevist om, at hvis der er politisk vilje, vil det være muligt at opnå afgørende 

fremskridt i exit-forhandlingerne i løbet af de kommende to måneder. 

 
Stemt 

(a) Stämd 

(b) Röstat 

(c) Jobbat 

(d) Bestämt 

 

Betingelser 

(a) Villkor 

(b) Bitar 

(c) Saker 

(d) Betraktelser 

 

Ifølge 

(a) Som 

(b) Enligt  

(c) Ifall 

(d) Följande 

 

Overbevist 

(a) Medveten 

(b) Övertygad 

(c) Överbevisad 

(d) Påverkad 

Forlade 

(a) Förlega 

(b) Förlåta 

(c) Utveckla 

(d) Lämna 

 

Indstiller 

(a) Ställer in 

(b) Inställer 

(c) Kallar 

(d) Ingår 

 

Skridt 

(a) Steg 

(b) Skrot 

(c) Skrifter 

(d) Skrid 

 

Hvis 

(a) Vems 

(b) Vart 

(c) Om 

(d) Viss 

Især 

(a) Inte alls 

(b) Isär 

(c) Särskilt 

(d) Emellan 

 

Uge 

(a) Ute 

(b) Månad 

(c) Omgång 

(d) Vecka 

 

Dødvande 

(a) Dött lopp 

(b) Dött vatten 

(c) Dödläge 

(d) Dödvana 

 

Muligt 

(a) Dumt 

(b) Möjligt 

(c) Lämpligt 

(d) Bättre 

 


