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Sammandrag  
Grannspråksförståelsen mellan danska och svenska har i flera undersökningar visat sig vara 

asymmetrisk vad hörförståelsen beträffar. En anledning till denna asymmetri förmodas vara 

ljudförändringar i danskan. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur drag som 

försvagningar och assimilationer i danska språket påverkar svenskars uppfattning och förståelse 

av talad danska. Detta undersöks genom ett experiment, där jag testar svenska gymnasieelevers 

uppfattning och förståelse av åtta utvalda försvagningar och assimilationer. 40 personer deltog 

i experimentet varav materialet från sju personer sorterades bort. Slutsatsen är att sex av de 

undersökta dragen påverkar informanternas uppfattning av de undersökta orden negativt. Det 

var fler informanter som uppfattade de undersökta dragen korrekt, än det var som förstod orden. 

Detta tyder på att det är mer än just de undersökta dragen som påverkar informanternas 

uppfattning och förståelse av orden. Antalet testade ord för varje drag är dock för lågt för att 

säga något om hur de undersökta försvagningar och assimilationer påverkar svenskars 

uppfattning generellt.     

 

Nyckelord: Grannspråksförståelse, danska-svenska, uttal, fonetik, fonologi, schwa-

assimilation, försvagning av konsonanter.        
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1 Indledning  
De nordiske sprog dansk, norsk og svensk er tre nært beslægtede sprog, hvilket gør det muligt 

for os at kommunikere ved hjælp af vores modersmål om det enten er dansk, norsk eller svensk. 

Denne nabosprogforståelse fungerer dog ikke altid i praksis. Der kan ofte opstå problemer med 

den gensidige forståelse, specielt i det sproglige møde mellem en dansk og en svensk. Dansk 

og svensk kan ses som det svage link i nabosprogforståelsen (Ridell 2008:17-20).   

Tidligere undersøgelser af nabosprogforståelsen i Skandinavien viser alle dette svage link; 

sprogforståelsen mellem danskere og svenskere er dårlig (Delsing & Lundin Åkesson 2005, 

Maurud 1976:140-141). Derudover har det vist sig, at sprogforståelsen mellem dansk og svensk 

er asymmetrisk. Denne asymmetri består i, at danskere forstår svensk bedre, end svenskere 

forstår dansk. Asymmetrien er desuden kun fundet ved talesprogsforståelsen (Doetjes & 

Gooskens 2009:105-106).  

Men hvordan kan det være, at svenskerene er dårligere til at forstå dansk tale? I en artikel 

skriver Teleman (2011:25): ”Att svenskarna är sämre på att förstå talad danska skulle alltså inte 

bero på att de är dåliga, lata eller egocentriska lyssnare utan på att deras uppgift är objektivt sett 

svårare”. Men hvorfor? Hvad er det som gør, at dansk er en større udfordring? Hvad er det, som 

gør den dansk-svenske nabosprogforståelse asymmetrisk for tale? Ifølge tidligere forskning kan 

en af forklaringerne være de mange svækkelser og assimilationer i dansk udtale. Derfor vil jeg 

i denne opgave fokusere på nogle af disse svækkelser og assimilationers betydning for 

svenskeres forståelse af talt dansk.  

1.1 Formål og problemformuleringer 
Formålet med denne opgave er at undersøge, hvordan forskellige træk, som svækkelser og 

assimilationer, påvirker svenskeres opfattelse og forståelse af talt dansk.  Jeg vil her fokusere 

på enkelte fonemer og teste nogle af dem, som kan tænkes indvirke, gennem et eksperiment, 

hvor de isoleres hvert og et i forskellige ord i korte sætninger. Derudfra undersøges opfattelsen 

og forståelsen for at svare på følgende:  

- Hvad opfatter informanterne: a) Hvilke fonemer opfattes? b) Hvilke opfattes ikke?   

- Forstår informanterne ordene eller ikke?  
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1.2 Opgavens disposition  
Efter denne indledning vil jeg i kapitel to gå igennem baggrunden for undersøgelsen. Først 

redegøres kort for fonetik og fonologi. Derefter gennemgås tidligere forskning. Herefter går jeg 

igennem de svækkelser og assimilationer i dansk udtale, som er relevante for denne 

undersøgelse. Efterfølgende behandles undersøgelsens metode og materiale i kapitel tre. Her 

redegøres først for eksperimentets udformning, derefter udførelsen af eksperimentet, materialet, 

informantgruppens sammensætning, analysemetode og til slut diskuteres undersøgelsens 

metode og materiale. I kapitel fire redegøres for resultatet for informanternes opfattelse. For 

hvert træk gennemgås først fonemniveau og derefter ordniveau. Som afslutning på kapitel fire 

sammenfattes informanternes opfattelse af trækkene. Herefter følger kapitel fem, hvor resultatet 

for informanternes forståelse gennemgås. Afslutningsvis diskuteres resultatet i kapitel seks.  

2 Baggrund  
I dette kapitel præsenteres undersøgelsens baggrund. Først redegøres kort for fonetik og 

fonologi (kap. 2.1). Derefter gennemgås tidligere forskning indenfor den dansk-svenske 

talesprogforståelse (kap. 2.2). Afslutningsvis redegøres for svækkelser og assimilationer i 

dansk udtale (kap. 3.2). Kun svækkelser og assimilationer, som testes i denne undersøgelse, 

behandles.  

2.1 Fonetik og fonologi 
Indenfor fonetik og fonologi studeres den lydlige side af sprog (Grønnum 2005:21). Der er delte 

meninger om, hvor grænsen mellem fonetik og fonologi går, eller om der overhovedet er grund 

til at gøre forskel på de to termer (Engstrand 2004:299). Ifølge Grønnum (2005:21) er der ikke 

tale om to uafhængige videnskabsgrene: ”De er to forskellige aspekter af – eller synsvinker på 

– talte sprogs lydlige side”. Talens fysiske egenskaber, hvordan den frembringes af 

taleorganerne og hvordan tale opfattes og forstås studeres indenfor fonetikken. Indenfor 

fonologien studeres derimod ”lydenes funktion i kommunikationsprocessen” (Grønnum 

2005:207).  

Indenfor fonetik og fonologi anvendes to forskellige skrivemåder for at angive udtalen af et 

ord; fonematisk skrift og fonetisk skrift1. I fonematisk skrift er det kun lyde, som adskiller 

betydninger, som noteres, hvorimod forskellige udtalevarianter ikke noteres (Grønnum 

                                                        
1 Grønnum (2005:33) kalder fonematisk skrift for fonemskrift og fonetisk skrift for lydskrift. 
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2005:33). I fonetisk skrift noteres de forskellige udtalevarianter, sådan at tegnet står for den 

lyd, som egentlig produceres. Fonetisk skrift skrives mellem firkantede parenteser og 

fonematisk skrift mellem skråklammer. For eksempel skrives ordet grene /greːnə/ med 

fonematisk skrift og [gʁæːnə] med fonetisk skrift. Fonetisk skrift kan skrives mere eller mindre 

detaljeret, alt efter formålet (Grønnum 2005:33-34).  

Indenfor fonologien findes begrebet stavelsesstruktur, som beskriver stavelsers opbygning. 

En stavelse er i sig et svært defineret begreb. Et ord kan deles op i stavelser, men det er ikke 

altid let at vide, hvor stavelsesgrænserne går. Man kan dog let tælle, hvor mange stavelser et 

ord har, fordi hver stavelse har en kerne (Engstrand 2004:36). Denne kerne består som regel af 

en vokal. I nogle tilfælde kan kernen dog også bestå af en syllabisk (stavelsesdannende) 

konsonant. Dette er for eksempel tilfældet, når schwa assimileres til en konsonant. Stavelsens 

kerne er den mest hørbare del. Udover kernen kan en stavelse have et onset og en coda. Onsettet 

udgøres af de konsonanter, som står før kernen2. De konsonanter som står efter kernen er 

stavelsens coda3 (Engstrand 2004:36). I visse tilfælde kan der også forekomme vokaler i 

codaen, for eksempel når /r/ vokaliseres til [ɐ̯]. Buen under vokalfonemet indikerer, at vokalen 

er ikke-syllabisk, hvilket betyder, at den ikke er stavelsesdannende. Codaen udgør sammen med 

kernen stavelsens rim (Engstrand 2004:36). I Figur 1 ses en grafisk fremstilling af 

stavelsesstruktur (fra Engstrands 2004:36), med ordet skriv som eksempel.  

Termerne obstruent og sonorant vil blive anvendt i denne opgave. Her følger en kort 

forklaring af disse to begreber. Meget forsimplet kan man sige, at obstruenter og sonoranter har 

at gøre med artikulationsmåde. Klusiler, frikativer og affrikater er obstruenter (Engstrand 

2004:335). Vokaler, halvvokaler, likvider og nasaler er sonoranter (Engstrand 2004:340). 

 
Figur 1 Grafisk fremstilling af stavelsesstruktur med eksempelordet skriv. 

                                                        
2 Grønnum (2005:39) kalder dette for prævokalisk stilling, forlyd eller initial stilling.  
3 Grønnum (2005:39) kalder dette for postvokalisk stilling, udlyd eller final stilling.  
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2.2 Tidligere forskning  
Som det tidligere blev nævnt, er nabosprogforståelsen mellem dansk og svensk asymmetrisk 

for tale. Som forklaring på denne asymmetri er både sproglige og ikke-sproglige forklaringer 

blevet fremført. En af de ikke-sproglige forklaringer er, at graden af kontakt med nabosproget 

også er asymmetrisk. For eksempel skriver Teleman (1980:271-272) at ”asymmetrisk 

exponering för grannlandsspråket i skola och massmedier borde kunna förklara asymmetrin i 

hörförståelsen”. Argumentet var her, at flere danskere kunne se svensk tv end omvendt. Dette 

ser dog anderledes ud i dag, hvor alle SVTs kanaler er tilgængelige for alle danskere og alle 

DRs kanaler er tilgængelige for alle svenskere med opkobling til internettet. Teleman 

(1980:272) pointerer dog også, at asymmetrien i høreforståelsen allerede fandtes, da Haugen 

lavede sine undersøgelser i 1951-52, da tv endnu ikke var udbredt. En anden ikke-sproglig 

forklaring er forskelle i attitude til nabosproget. Her påpeger Gooskens m.fl. (2010:1024) dog, 

at den gensidige nabosprogforståelse kun er asymmetrisk for tale og ikke for skrift. Om 

forskelle i attitude var årsagen til asymmetrien, burde asymmetrien findes for både tale og skrift.    

En anden forklaring til asymmetrien kan derfor være den danske udtale. Det danske talesprog 

har de seneste år gennemgået store forandringer i udtalen, som ikke spejles i skriftsproget. I en 

undersøgelse af Doetjes & Gooskens (2009:107-120) målte de afstandene mellem dansk og 

svensk tale- og skriftsprog. Dette gjordes gennem først at anvende Levensthein-algoritmen til 

at måle ortografiske og fonetiske afstande mellem dansk og svensk. Derpå udviklede de en ny 

variant af Levenshtein-algoritmen, ”som modellerer skriftsprogets indflydelse på den dansk-

svenske sprogforståelse”. Undersøgelsen viste, at afstanden mellem talesprogene er større end 

mellem skriftsprogene. Doetjes & Gooskens mener derfor, at forskellene mellem skrift og 

udtale kan være en forklaring på asymmetrien: ”Det er sandsynligt, at denne asymmetri bl.a. 

kan forklares med, at danskere i højere grad har støtte af deres eget skriftsprog end svenskerne, 

når de skal forstå det talte nabosprog”. Også Teleman (1980:273) mener, at relationen mellem 

skriftsproget og udtalen kan være en forklaring på asymmetrien i sprogforståelsen mellem 

dansk og svensk. Han formulerer følgende hypotese som en forklaring på asymmetrien: ”Det 

är oftare så att man från ett danskt uttal inte kan härleda motsvarande ortografiska uttryck med 

hjälp av svenskans regler för ljud-skrift-relation, än det är att man från ett svenskt uttal inte kan 

härleda motsvarande ortografiska uttryck med det en dansk vet om relationen ljud-skrift”. 

Noget som adskiller dansk fra de øvrige nordiske sprog, er den store grad af svækkelser og 

assimilationer af både konsonanter og vokaler (Gooskens m.fl. 2010:1023). Dansk udtale har 

langt flere svækkelser end norsk og svensk (Hilton m.fl. 2011:229). Ifølge Hilton m.fl. 
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(2011:232) kan de mange omfattende svækkelser være en af forklaringerne til problemerne i 

forbindelse med nabosprogforståelsen.  

Også Bleses m.fl. (2008:623) fremhæver svækkelser og assimilationer som ejendommeligt 

for dansk udtale: ”Danish is rather unusual in having a complicated segmental phonology of 

reduction”. De mener, at kombinationen af vokalisering af konsonanter, nærmere bestemt 

obstruenter, reduktioner af schwa, særligt schwa-assimilation, og en svag prosodi giver en 

utydelig stavelsesstruktur, som tilmed resulterer i utydelige stavelses- og ordgrænser. 

Ifølge Grønnum (2003:129) er dansk et svært sprog at forstå rent perceptuelt: ”An abundance 

of vowels, weak syllable codas, unstressed syllables without any vowel sound, and fairly 

inexpressive prosody makes Danish a harder nut to crack perceptually than most languages 

which it otherwise is reasonable to compare it to”. Svag stavelsescoda og stavelser uden 

vokallyd, som ikke er betonede, er nogle af de træk, som jeg har valgt at teste i denne 

undersøgelse. Svækkelse af konsonanter efter vokaler resulterer i en svag stavelsescoda, og 

schwa-assimilationen giver de ubetonede stavelser uden vokallyd.  

2.3 Svækkelser og assimilationer i dansk udtale  
Baseret på den tidligere forskning har jeg i denne undersøgelse valgt at teste svækkelse af 

konsonanter efter vokal, vokalisering af /r/ og schwa-assimilation. I dette afsnit redegøres for 

disse træk. Først gennemgås svækkelse af konsonanter efter vokal (afsnit 2.3.1), derefter 

vokalisering af /r/ (afsnit 2.3.2) og til slut gennemgås schwa-assimilation (afsnit 2.3.3).  

2.3.1 Svækkelse af konsonanter efter vokal  
Om en konsonant står efter en vokal i samme stavelse, det vil sige i stavelsens coda, kan den 

blive svækket. I nogle tilfælde er svækkelsen obligatorisk, mens den i andre er valgfri. I dette 

afsnit behandles svækkelse af konsonanterne /v d g/. Konsonanten /v/ svækkes til [w], hvis den 

står efter en vokal i samme stavelse, som for eksempel i substantivet hav. Denne svækkelse er 

kun obligatorisk efter kort vokal, men forekommer også ofte efter lang vokal. Om /d/ står efter 

en vokal i samme stavelse, udtales det som [ð], som også kaldes ”det bløde d”. Det sker for 

eksempel i ord som hvad og mad. Denne svækkelse er altid obligatorisk. Tidligere blev 

konsonanten /g/ altid svækket til [Ɣ] efter en vokal i samme stavelse. I dag er /g/ blevet svækket 

yderligere, og er blevet splittet i to forskellige lyde, [w] og [j]. Således svækkes /g/ til [w] efter 

bagtungevokaler, som i for eksempel sagn, og til [j] efter fortungevokaler, som i for eksempel 

leg. Begge disse svækkelser er altid obligatoriske (Grønnum 2008).  
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2.3.2 Vokalisering af /r/ 
På samme måde som svækkelserne i afsnit 2.3.1, forekommer der også her en svækkelse af en 

konsonant efter vokal i samme stavelse. Her svækkes konsonanten dog ikke bare til en 

halvvokal, men vokaliseres. Svækkelsen indebærer, at konsonanten /r/ svækkes til vokallyden 

[ɐ̯], hvis den står efter en vokal i samme stavelse, som for eksempel i adjektivet sort og i mor. 

Selvom denne lyd er en vokal, er den ikke syllabisk, hvilket indikeres af buen under det 

fonetiske tegn. Hvis /r/ står efter /a/ eller /ɔ/ bliver [ɐ̯] reduceret, da den smelter sammen med 

det foregående /a/ eller /ɔ/. Dette resulterer i, at der ikke længere er nogen konsonantlyd tilbage. 

Dette sker for eksempel i ordene har og far. Det kan derfor være svært for en svensk at 

gennemskue, at der her gemmer sig en konsonant i vokallyden (Grønnum 2008).  

2.3.3 Schwa-assimilation 
Et andet træk, som blev fremhævet i den tidligere forskning som et af de træk, som gør dansk 

udtale særligt svær, er schwa-assimilationen. I denne opgave behandles to typer af schwa-

assimilation. Den første type af schwa-assimilation er når /ə/ og /r/ smelter sammen til [ʌ]. Det 

sker for eksempel i alle regelmæssige verber i præsens, blandt andet hopper, danser og spiser 

(Grønnum 2005:186). Den anden schwa-assimilation er når schwa assimileres til en sonorant 

konsonant. Konsonanten som schwa assimileres til overtager schwas syllabiskhed, hvilket vil 

sige, at det nu er konsonanten som er stavelsesdannende, det vil sige udgør stavelsens kerne. I 

og med at konsonanten overtager schwas syllabiskhed ”opretholdes ordets stavelsesantal i kraft 

af toneforløbet” (Kristiansen 2006:80). Dette toneforløb kan for eksempel høres i forskellen på 

ordet bade i infinitiv [ˈbɛːð̩] og i præteritum [ˈbɛːð̩ð̩]. I Bilag 2 ses segmenterede 

spektrogrammer af de ord, som testedes i denne undersøgelse. I spektrogrammet for ordet 

bananen ses et tydeligt eksempel på det lange toneforløb, som opstår når schwa assimileres til 

en konsonant.    

Schwa kan assimileres til en konsonant på flere forskellige måder. En måde er når schwa 

står efter en vokal og en sonorant konsonant. Her assimileres schwa til konsonanten, som 

derved bliver syllabisk, som for eksempel i ordet lave. En anden måde schwa kan assimileres 

til en konsonant er når schwa står mellem to sonorante konsonanter. Her assimileres schwa til 

den sidste af de to konsonanter, som for eksempel i ordet sammen (Grønnum 2005:186-187).  
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3 Metode og materiale  
I dette afsnit gennemgås metoden og materialet for undersøgelsen. Først redegøres for 

eksperimentets udformning (kap. 3.1), hvor det gennemgås, hvordan sprogtesten, som 

eksperimentet består af, udformedes. Derefter redegøres for udførelsen af eksperimentet (kap. 

3.2). Efterfølgende præsenteres undersøgelsens materiale, som består af informanternes svar 

fra sprogtestene (kap. 3.3). Herefter gennemgås informantgruppens sammensætning (kap. 3.4). 

Metoden for analysen af materialet præsenteres derefter i kapitel 3.5. Afslutningsvis diskuteres 

undersøgelsens metode og materiale (kap. 3.6).   

3.1 Eksperimentets udformning 
Eksperimentet bestod af en sprogtest, hvor otte forskellige sætninger testedes på dansk. 

Sætningerne udformedes ved at udvælge ord, som for det første har de træk, som er relevante 

for undersøgelsen og som for det andet er kognater. Kognater er ordpar, som er historisk 

beslægtede (Doetjes & Gooskens 2009:110), og som dermed er ens eller har små variationer i 

stavningen. Af de ord, som kunne anvendes i undersøgelsen, valgtes nogle af dem således, at 

der ville være to eller tre forekomster af hvert træk, som skulle testes. De valgte ord for hvert 

træk ses i Tableau 1. En fonetisk transskription af de undersøgte ord og deres svenske 

modsvarigheder kan ses i Bilag 1.  
Træk Ord på dansk Modsvarende ord på svensk 

/v/ > [w] skriv, brev, kniv skriv, brev, kniv 
/g/ efter bagtungevokaler > [w] koge, tog koka, tåg 
/g/ efter fortungevokaler > [j] lager, løg lager, lök 
/d/ > [ð] udflugt, græder utflykt, gråter 
/r/ > [ɐ̯] bror, bær, skær bror, bär, skär 
[ɐ̯] smelter sammen med foregående 
/a/ /ɔ/ 

kort, bar kort, bar 

/ər/ > [ʌ] håber, hakker hoppas, hackar 
Schwa-assimilation anden, skole, bananen annan, skola, bananen 

Tableau 1 Testede ord for de undersøgte træk.  

Efter at have valgt ordene, formuleredes sætninger med de valgte ord. Sætningerne udformedes 

med en stræben efter at være korte, mulige at forstå uden kontekst og så ens som muligt på 

dansk og svensk. Sætningernes ses i Tableau 2. 
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 Dansk Svensk oversætning 
1 Skriv et brev til din bror Skriv ett brev till din bror 
2 Man skal koge alle bær. Man ska koka alla bär.  
3 Vi skal på udflugt med en anden skole. Vi ska på utflykt med en annan skola.  
4 Jeg håber at der er et ledigt sæde på det næste tog. Jag hoppas att det finns ett ledigt säte på nästa tåg.  
5 Der er kort afstand til den nærmeste bar. Det är kort avstånd till den närmaste baren. 
6 Det er det største lager i hele landet.  Det är det största lagret i hela landet.  
7 Skær bananen med en kniv. Skär bananen med en kniv. 
8 Jeg græder når jeg hakker løg.  Jag gråter när jag hackar lök.  

Tableau 2 Sætninger som anvendes i sprogtesten.   

Efterfølgende indspilledes sætningerne ved hjælp af en diktafon. Jeg valgte at spille 

sætningerne ind, i stedet for at læse dem op, for at sikre, at udtale og tempo blev det samme, 

hver gang eksperimentet udførtes. Ved at indspille sætningerne på forhånd kunne jeg fokusere 

på at udtale ordene med så lidt dialekt som muligt, og med de ønskede træk. Endvidere kunne 

jeg spille sætningerne ind flere gange, for at være sikker på, at jeg fik den ønskede udtale.  Et 

segmenteret spektrogram og lydbølge af de undersøgte ord fra indspilningerne kan ses i Bilag 

2.  

Derefter udformedes selve blanketten, hvori informanterne skulle skrive deres svar (se Bilag 

4).  Blanketten bestod af et spørgeskema om informanternes baggrund og tidligere kontakt med 

dansk, svarark til sprogtesten og et evalueringsspørgsmål. Sidst på blanketten havde 

informanterne mulighed for at skrive øvrige kommentarer, hvis de havde nogen. 

Spørgeskemaet udformedes med inspiration fra Delsing & Lundin Åkesson (2005). Svararket 

bestod af linjer, hvor informanterne først skulle skrive, hvad de opfattede og derefter en 

oversættelse til svensk for hver af de otte sætninger. På den måde kunne både opfattelsen og 

forståelsen undersøges. At få informanterne til at skrive, hvad de synes de hørte, medfører visse 

komplikationer, hvilket vil blive diskuteret nærmere i kapitel 3.6.  

3.2 Udførelse af eksperimentet  
Eksperimentet udførtes i to omgange under efteråret 2018, først på en 2G klasse og derefter på 

en 3G klasse i gymnasiet. Indledningsvis uddeltes en informationslap med information om 

undersøgelsen, anonymitet og frivilligheden at medvirke (se Bilag 3). Samtidigt blev samme 

information givet mundtligt. Derefter uddeltes blanketten med spørgeskemaet, svararket til 

sprogtesten og evalueringsspørgsmålet (se Bilag 4). Informanterne blev herefter bedt om at 

udfylde spørgeskemaet. Efter at spørgeskemaet var udfyldt, fik informanterne nærmere 

information om sprogtesten. Informanterne blev instrueret til først at skrive, hvad de opfattede 

og fokusere på hvilke lyde, de hørte, uden at tænke på stavning. Derefter skulle de skrive en 

oversættelse af sætningen til svensk. Sætningerne afspilledes i alt 3 gange. Først afspilledes de 
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to gange i træk, og den sidste efter et lille mellemrum, når de fleste virkede til at være færdige 

med at skrive den afspillede sætning. Efter tredje afspilning fortsattes der til næste sætning, når 

alle virkede til at have skrevet færdigt. Afslutningsvis besvarede informanterne 

evalueringsspørgsmålet om hvordan de synes, at det gik, og om der var noget specielt, de synes 

var svært.  

Efter eksperimentet fik informanterne i 2G en oversætning af sætningerne til svensk. Jeg 

nåede ikke at gøre dette for 3G klassen, og sendte derfor efterfølgende sætningerne til deres 

lærer, som gav dem videre. Efter sprogtesten var reaktionerne fra informanterne blandede. 

Mange fremstod lettere negative, og gav udtryk for, at de synes, at sætningerne var svære. Nogle 

af informanterne virkede næsten nedstemte. Derfor sendtes en opmuntrende hilsen til 

informanterne via deres lærer, hvor de fik at vide, at de havde klaret sig godt, og havde forstået 

meget, til trods for at sætningerne indeholdte mange svækkelser og assimilationer. Til 

fremtidige undersøgelser kan det overvejes at have et langsommere tempo på sætningerne, kun 

korte sætninger og eventuelt starte ud med meget enkle sætninger.   

3.3 Materiale  
Materialet består af sætningerne, som informanterne skrev under sprogtesten. Svarene på 

spørgeskemaet behandles kun i afsnittet om informantgruppens sammensætning (afsnit 3.4). 

Efter gennemlæsning af materialet sorteredes de blanketter fra, som ikke var tilstrækkeligt 

udfyldte, samt svar fra de informanter, som havde angivet, at de ikke snakkede svensk med 

deres forældre. Anledningen til at jeg sorterede disse informanter fra, diskuteres nærmere i 

kapitel 3.6. I alt sorteredes 7 informanter fra. Efter denne udsortering bestod gruppen af i alt 33 

informanter.  

At tyde informanternes svar var ikke helt problemfrit, eftersom at visse havde en ret utydelig 

håndskrift. Alle svar gik dog at læse, med undtagelse for enkelte tegn, som markeredes med *. 

Dog skal der tages forbehold for, at jeg kan have tolket visse bokstaver forkert.  

3.4 Informantgruppens sammensætning  
Som tidligere nævnt bestod informantgruppen af 33 elever. Heraf var 27 piger og 6 drenge i 

alderen 16 til 19 år. Informanterne gik i 2G og 3G på et gymnasium i Mellemsverige og læste 

enten samfundsfaglig eller æstetisk linje. Der var 6 informanter som angav, at de, ud over 

svensk, snakkede et eller flere andre sprog med deres forældre og 27 som angav, at de kun 

snakkede svensk med deres forældre. Denne undersøgelse er givetvis ikke repræsentativ for 
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svenskere i almenhed og kan kun sige noget om opfattelsen og forståelsen hos gymnasieelever 

i Mellemsverige i alderen 16 til 19. For at kunne sige noget om svenskeres opfattelse og 

forståelse af dansk, som kan generaliseres til alle svenskere, er det nødvendigt med et udvalg, 

som er mere repræsentativt. Nedenfor redegøres for den baggrundsinformation om tidligere 

kontakt med dansk, som informanterne opgav.  
Tabel 1 Oversigt over informanternes tidligere kontakt med dansk. 
Informant Ser dansk 

tv/film/serier 
Læser dansk Er i 

Danmark 
Omgås med 
danskere 

Øvrig kontakt 

1 1 gang/år   1 gang/år Søsters mand, barn 
og hans slægt 

2 1 gang/år   1 gang/år  
3 1 gang/år 1 gang/år 1 gang/år 1 gang/år Kusiner 
4   1 gang/år   
5     Ser på en dansk 

youtuber 
6   1 gang/år  En bekendt online 
7     Venner gennem 

online arbejde 
8 1 gang/uge 1 gang/måned    
9    1 gang/år  
10   1 gang/år   
11    1 gang/måned Møder i spil 
12 1 gang/år     
13 1 gang/år     
14  1 gang/år    

Af de 33 informanter var der 14 som angav, at de havde nogen form for tidligere kontakt med 

dansk. Hver af de 14 informanters tidligere kontakt ses i Tabel 1. For 10 af de 14 informanter 

var den angivne kontakt med dansk sjælden – kun én gang per år. Af disse informanter var der 

4 som angav, at de er i Danmark en gang per år. Af dem angav 1 at have en dansk bekendt 

online og 1 anden angav at have fætre eller kusiner i Danmark. Der var 4 som angav, at de 

omgås med danskere en gang per år, hvoraf 2 af dem har familie i Danmark. Af informanterne 

hvor den angivne kontakt var sjælden var der 5 som angav, at de ser dansk film/tv/serier en 

gang per år og 2 som angav, at de læser dansk en gang per år. Der var 2 informanter som angav, 

at de er i kontakt med dansk mere end en gang om året. Deraf har den ene informant angivet at 

se dansk tv/film/serier en gang per uge, og læser dansk en gang per måned. Den anden informant 

har angivet at omgås med danskere en gang per måned og møder danskere i spil (online). De 

sidste 2 informanter, som tidligere havde været i kontakt med dansk, angav kun øvrig kontakt, 

men ikke frekvensen. Den ene informant angav at have danske venner, som han arbejder med 

online. Den anden angav, at hun ser videoer fra en dansk youtuber. De informanter, som angav 

tidligere kontakt med dansk, skilte sig ikke bemærkelsesværdigt fra resten af gruppen, med 
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undtagelse for den informant som angav, at hun så på en dansk youtuber. Denne informant 

havde generelt en bedre forståelse af sætningerne.   

3.5 Analysemetode  
Analysen af materialet foregik i to dele. Først analyseredes opfattelsen, derefter forståelsen. 

Analysen skete på samme måde for hvert af de undersøgte træk. Vad gælder opfattelsen 

analyseredes fonemniveau og ordniveau. Fonemniveauet analyseredes gennem først at 

undersøge, hvilke lyde som opfattedes der, hvor trækket forekom i de udvalgte ord, eller om 

der slet ikke opfattedes noget. Dette blev gjort ved at se på hvad informanterne havde skrevet 

det sted i ordet, hvor trækket forekom. Havde en informant for eksempel skrevet kniv, tolkedes 

det som, at informanten havde opfattet /v/ for lyden [w]. Havde informanten derimod skrevet 

for eksempel knip, tolkedes det som, at informanten havde opfattet /p/ for lyden [w]. At 

analysere materialet på denne måde kan være problematisk, og diskuteres nærmere i kapitel 

3.6. Efterfølgende opregnedes de forskellige svar og hvor mange der var af hver. Herefter 

gjordes en sammenfatning af, hvordan de forskellige træk blev opfattet. Først gjorde jeg en 

opregning over hvor mange af informanterne, som havde opfattet en lyd, det sted hvor trækkene 

forekom i ordene. Derefter taltes hvor mange, som havde opfattet korrekt lyd. ”Opfattet korrekt 

lyd” defineredes som det eller de bokstaver, som kan repræsentere det udtalte fonem, eller det 

bokstav, som ordet staves med på dansk eller svensk. Da det ud fra informanternes svar tyder 

på, at mange af informanterne er begyndt at tolke hvad de hører allerede under opfattelsen, 

valgte jeg at tolke bokstavet for den danske eller svenske stavning som korrekt. For eksempel i 

ordet udflugt har mange informanter skrevet <t> i stedet for <d>. Selvom det ikke er den lyd, 

som udtaltes, taltes den som korrekt, eftersom at ordet staves med <t> på svensk. Efter at have 

talt hvor mange informanter, som havde opfattet korrekt lyd, analyseredes svarene fra de 

informanter, som havde opfattet en forkert lyd. Disse svar blev inddelt i ”tæt på” og ”helt 

forkert”. ”Tæt på” defineredes som et svar, som indeholdte dele af den korrekte lyd, eller som 

var tæt på den korrekte lyd udtalemæssigt. I Figur 2 gives et eksempel på analysen af et af 

trækkene på fonemniveau4.  

                                                        
4 Tallene i figuren er baseret på det totale antal svar for det undersøgte træk. De træk som testedes på 3 ord har 
derfor totalt 99 svar, og de træk som testedes på 2 ord har totalt 66 svar.  
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Figur 2 Eksempel på analyse af opfattelsen på fonemniveau i ordene skriv, brev og kniv. 
Derefter analyseredes ordniveauet. Først opregnedes hvilke ord informanterne opfattede for de 

undersøgte ord, hvorefter antallet af hvert svar optaltes. ”Opfattet” definerer jeg her til at være, 

at informanten har skrevet et bogstav, som kan modsvare det udtalte fonem. Hvis en informant 

for eksempel har skrevet <v> eller <u> for [w], taltes det som opfattet. Efter at have opregnet 

de forskellige ord, som informanterne havde svaret, analyseredes hvor stor en del af ordet, 

informanterne havde opfattet. Dette blev gjort ved først at analysere ordets stavelsesstruktur og 

derefter tælle, hvor mange som havde opfattet hver del af stavelserne. Havde en informant for 

eksempel skrevet brod for brev, analyseredes det som, at informanten havde opfattet ordets 

onset, men ikke dets kerne eller coda. Havde informanten i stedet skrevet noget, som var langt 

fra det oplæste ord, for eksempel skrevet meningen for brev, tolkedes det som, at informanten 

ikke havde opfattet noget af ordet. Havde en informant skrevet po taltes det som, at informanten 

havde opfattet ordet, eftersom at det er noget nærmere brev end meningen. For svaret po taltes 

det som, at informanten ikke havde opfattet ordets begyndelsesbogstav. Po skulle dog kunne 

tælles som, at informanten havde opfattet begyndelsesbogstavet, eftersom at [b] og [p] er tæt 

på hinanden fonetiskt. For at undgå grænsetilfælde valgte jeg dog ikke at gøre det. I resultatet 

redegøres der kun for opfattelsen af ordenes stavelsers onset, kerne og coda, med undtagelse 

for særlige fald, som er værd at bemærke, i forhold til opfattelsen af for eksempel en del af 

onsettet.  

Efterfølgende analyseredes forståelsen. Her analyserede jeg kun ordniveauet. Dette blev 

gjort gennem at opregne hvor mange, som forstod ordet korrekt. ”Forstod ordet korrekt” 

defineres som at have oversat ordet til korrekt modsvarende ord på svensk, dog med tilladelse 

for stavefejl. Afslutningsvis sammenlignedes informanternes opfattelse med forståelsen 

gennem at se på, hvor mange som havde opfattet ordet eller det undersøgte træk og hvor mange 

som havde forstået det.    
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3.6 Diskussion af metode og materiale 
Som tidligere nævnt inebærer det visse komplikationer, at få informanterne til at skrive, hvad 

de hører. For det første er der risiko for, at informanterne kun skriver det de forstår, og dermed 

svarer det samme i både opfattelse og forståelse. Dette kan der ses eksempler på i materialet. 

En informant har for eksempel skrevet nøjagtigt det samme ved både opfattelsen og forståelsen 

til sætningen skriv et brev til din bror. For det andet er det ikke altid klart, hvilket fonem et 

bokstav repræsenterer. En lyd kan nogle gange skrives på flere forskellige måder, og et bokstav 

kan stå for flere forskellige lyde, for eksempel kan <o> stå for både /o/ og /u/ på svensk 

(Engstrand 2004:27). Et andet eksempel er fonemet /ɛ/ som på dansk kan skrives som både <a> 

og <æ>. Det er derfor ikke til at vide med sikkerhed, hvilken lyd informanterne helt præcist har 

hørt. Derudover kan det være svært at skrive, hvad man opfatter, når man ikke har øvelse i det 

og ikke har mulighed for at lytte til sætningen flere gange i et langsommere tempo. Det bedste 

havde været, at få informanterne til at angive, hvad de hørte, så præcist som muligt med fonetisk 

skrift. Dette kan dog ikke forventes af en gruppe bestående af gymnasieelever. En 

informantgruppe med gode kundskaber i at skrive fonetiske transskriptioner havde derimod 

været for kompliceret at forsøge at samle til denne undersøgelse.  

At få informanterne til at skrive hvad de opfatter, kan også være problematisk i forhold til at 

udskille hvilket træk, de har opfattet som hvad. Her kan det også være problematisk i forhold 

til analysen, da jeg ikke kan vide med sikkerhed, hvilken del af informanternes svar, der 

repræsenterer det træk, som jeg er ude efter at granske. Enklest er det, hvis trækket står sidst i 

ordet. Men om det står midt i ordet, som for eksempel i lager, kan jeg ikke vide med sikkerhed, 

hvilken del af informanternes svar, som kan tænkes at repræsentere deres opfattelse af /g/ -> 

[j].  

Desuden var det problematisk at isolere de enkelte træk i udformningen af sætningerne til 

undersøgelsen. Om muligt burde der, i en undersøgelse som denne, vælges ord, som kun 

indeholder én svækkelse eller assimilation, og som ikke har andre ejendommelige træk som for 

eksempel stød. I denne undersøgelse kan det ikke garanteres, at det er just det undersøgte træk, 

som påvirker informanternes opfattelse og forståelse, da trækkene ikke er isolerede i dette 

materiale. Derudover forekommer der flere træk, eller eksempler på de valgte træk, som ville 

være interessante at undersøge, men for at begrænse undersøgelsen, har jeg valgt kun at 

undersøge de udvalgte træk i de udvalgte ord.  

I denne undersøgelse testedes trækkene i sætninger, hvor betydningen var forståelig, det vil 

sige ikke i nonsenssætninger, og som kan opfattes uden kontekst (udgøres af et udsagn, som 
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alene kan fungere som replik i en samtale). Ifølge Schüppert m.fl. (2016:49) er semantisk 

uforudsigelige sætninger bedre til at teste opfattelsen: ”Sentences consisting of semantically 

unrelated concepts can be assumed to measure intelligibility more reliably, as every word has 

to be decoded separately and cannot be derived from the context.” De sætninger, jeg har 

anvendt, var ikke nonsenssætninger bestående af koncepter, som ikke kan relateres til hinanden, 

og er derfor muligvis ikke lige så gode til at sige noget om opfattelsen. Visse lyde opfattedes 

måske ikke, men gættedes ud fra konteksten. De undersøgte sætninger egner sig derfor muligvis 

bedre til at sige noget om forståelse end om opfattelse. Derudover er det muligt, at sætningerne 

påvirker resultatet i forhold til, at informanterne muligvis gætter ordene ud fra sammenhængen, 

og egentlig ikke har opfattet den. Hvor meget informanterne har opfattet og forstået, kan derfor 

komme an på, hvor let sætningen var. Sætningerne fra sprogtesten er ikke alle lige lette, og 

varierer i forhold til hvor let det er at forstå dem uden en sammenhæng. Om informanterne kan 

gætte ordet ud fra konteksten, kan de muligvis regne ud, hvilket bokstav det burde være, selvom 

de ikke har opfattet lyden. Dette bør tages op til overvejelse til fremtidige undersøgelser.  

Under udførelsen af eksperimentet med informanterne i 2G var det, specielt under de første 

sætninger, svært at få informanterne til ikke at snakke med hinanden under sprogtesten. Dog 

virker det til, at de har udført undersøgelsen nogenlunde individuelt. Dette kan dog have 

resulteret i, at ikke alle svar var helt individuelle. Dette var ikke noget problem hos 

informanterne i 3G.  

I forbindelse med gennemgangen af materialet, har jeg, som tidligere nævnt, valgt at sortere 

de informanter fra, som angav, at de ikke snakkede svensk med sine forældre. Dette gjorde jeg, 

eftersom at jeg antog at informanterne, som angav, at de ikke snakker svensk med deres 

forældre, havde et andet modersmål end svensk. De sorteredes fra, da de kan forventes at have 

sværere ved at forstå dansk (Delsing & Lundin Åkesson 2005:60-63). Dette kan dog 

problematiseres, eftersom at det kan forventes at variere, alt efter hvornår de lærte svensk, hvor 

længe de har boet i Sverige og hvor gode de er til svensk, hvilket der ud fra informationen i 

spørgeskemaerne ikke findes nok information til at vurdere. Derudover adskilte disse 

informanter sig fra resten af informantgruppen i forhold til hvor meget de havde forstået eller 

udfyldt, med undtagelse for en enkelt informant, som ikke adskilte sig fra informanterne i 

særligt stor grad, som kun snakkede svensk med sine forældre. Men for at være så konsekvent 

som muligt valgte jeg ikke at medtage svarene fra denne informant. Til trods for mit 

ræsonnement om informanterne, som ikke snakkede svensk med deres forældre, har jeg valgt 

ikke at sortere de informanter fra, som både snakkede svensk og andre sprog med sine forældre. 

På samme måde som for informanterne, som ikke snakkede svensk med sine forældre, kan dette 
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dog problematiseres, da jeg heller ikke her har tilstrækkeligt med information om deres 

baggrund. Eftersom disse informanter, ud over andre sprog, snakker svensk med sine forældre, 

har jeg valgt at antage, at de har samme svenskkundskaber som informanterne, som kun 

snakkede svensk med sine forældre, selvom det selvfølgelig heller ikke er helt uproblematisk. 

Derudover adskilte disse informanter sig ikke specielt fra resten af informantgruppen. 

4 Opfattelse af de testede fonemer og ord 
I dette afsnit præsenteres resultatet for informanternes opfattelse. Først redegøres for 

opfattelsen på fonemniveau. For tabeller over opfattelsen af de forskellige træk, se Bilag 5. 

Derefter redegøres for opfattelsen på ordniveau. De forskellige svar, som informanterne skrev 

på ordniveau angives i Bilag 6. Afslutningsvis sammenfattes informanternes opfattelse af de 

undersøgte træk. Når jeg i dette kapitel skriver ”informanternes svar” menes der det/de 

bokstaver, som informanten har skrevet, som jeg har tolket som det, de har opfattet for den 

pågældende lyd.  

4.1 Svækkelsen /v/ > [w] i ordene skriv, brev og kniv 

4.1.1 Fonemniveau 
En oversigt over resultatet af analysen, hvor jeg tolkede informanternes svar, ses i Figur 3. I 

figuren fremgår det, at der næsten var lige så mange, som ikke opfattede noget, som der 

opfattede lyden korrekt. Både <v> og <u> kan ses som de svar, som nærmest repræsenterer 

udtalen af lyden i de oplæste ord. Derfor blev de svar, hvor informanterne havde skrevet <v> 

eller <u>, talt som, at informanterne havde opfattet lyden korrekt. Af de informanter som 

opfattede en lyd, der hvor trækket forekom, opfattede totalt 44 af informanterne lyden korrekt, 

hvilket i gennemsnit for de tre testede ord er 44 %. Totalt opfattede 15 af informanterne en 

forkert lyd, hvoraf et af svarene var tæt på det korrekte. Som det kan ses i figuren, var dette 

svar <up>. Informanten havde altså opfattet den svækkede konsonant, men også skrevet en 

klusil, og dermed viste sig at have opfattet lyden forkert.    
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I deres svar har informanterne både skrevet konsonanter og vokaler. Dette kunne forventes, da 

den udtalte lyd er en halvvokal. Halvvokaler realiseres ligesom vokalerne mere åbent end 

konsonanterne, og defineres af Grønnum (2005:110) som ”en særlig kategori blandt 

sonoranterne, nemlig vokaliske lyde der ikke danner stavelse”. Det er derfor ikke uventet, at 

informanterne både har angivet konsonanter og vokaler i deres svar. Hvad der derimod er 

overraskende, er at hele otte informanter har skrevet <p>. Dette svar er overraskende, fordi 

denne konsonantlyd er en klusil, og dermed ligger langt fra den egentlige udtale. Svaret <p> 

forekom kun i ordet kniv. Det kan derfor muligvis skyldes, at stødet i ordet er blevet opfattet 

som en klusil. En anden årsag til, at informanterne har opfattet et /p/ her, kan være, at det 

efterfølgende ord bananen har påvirket opfattelsen. Dette kan tyde på, at informanterne har haft 

svært ved at afgøre ordgrænserne. 

Eftersom at den svækkede konsonant i gennemsnit opfattedes af 44 % af informanterne, kan 

denne svækkelse formodes at påvirke informanternes opfattelse af ordene negativt. 

4.1.2 Ordniveau  
Antallet af informanter, som opfattede de forskellige dele af ordenes stavelser, fremgår af 

Tableau 3. Nogle informanter havde slet ikke opfattet ordet, hvilket vil sige at de enten ikke 

havde skrevet noget, eller havde skrevet noget, som var meget langt fra det oplæste ord. Hvad 

gælder ordet skriv, var der 2 informanter, som slet ikke havde opfattet ordet, 7 havde slet ikke 

opfattet brev og 5 havde slet ikke opfattet kniv. Alle tre ord bestod kun af én stavelse, og havde 

alle tre både onset og coda. Som det fremgår af Tableau 3, opfattede 18 informanter onsettet i 

skriv. Her skal det nævnes, at hele 31 informanter opfattede onsettets to første konsonanter, 

altså alle undtagen de to informanter, som slet ikke opfattede ordet. Dette kan tyde på, at nogle 

informanter også har haft problem med at opfatte [ʁ].  

Figur 3 Analyse på fonemniveau af trækket /v/ > [w] i ordene skriv, brev og kniv. 
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I Tableau 3 fremgår det, at flest informanter opfattede stavelsernes onset. Omkring halvdelen 

af informanterne opfattede codaen i stavelserne, som er der, hvor den svækkede konsonant 

forekommer. I ordene brev og kniv opfattede omkring halvdelen af informanterne stavelsens 

kerne, altså en lige så stor del, som der opfattede codaen. En noget mindre del opfattede kernen 

i skriv. I ordet skriv var der altså flere, som opfattede stavelsens coda, end der opfattede 

stavelsens kerne. 

Tableau 3 Analyse på ordniveau af ordene skriv, brev og kniv. 

4.2 Svækkelsen /g/ efter bagtungevokaler > [w] i ordene koge og tog 

4.2.1 Fonemniveau 
For dette træk opfattede de fleste af informanterne ikke den svækkede konsonant. I Figur 4 ses 

der en oversigt over resultatet af analysen af denne svækkelse. Ifølge min analyse af 

informanternes svar var der flest, som ikke opfattede noget (kategorien ”ingenting”). Totalt 

opfattede 19 informanter lyden korrekt, hvilket i gennemsnit for de to testede ord er 29 %. Der 

var dog stor forskel på, hvor mange som havde opfattet trækket korrekt i de to ord. Kun 3 

informanter havde opfattet lyden korrekt i ordet koge, hvorimod hele 16 havde opfattet lyden 

korrekt i ordet tog. Det kan derfor antages at lyden har været lettere at opfatte i ordet tog end i 

koge. Af de informanter, som opfattede lyden forkert, var der ikke nogen, som var tæt på den 

rigtige lyd. Nogle af de forkerte svar var dog nærmere end andre. Det svar, som var mest forkert, 

var <t>, da dette er en klusil, og dermed en obstruent og ikke en sonorant.  

Ord Skriv Brev Kniv 
Del i stavelse Onset Kerne Coda Onset Kerne Coda Onset Kerne Coda 
Ortografisk  skr i  v br e v kn i v 
Fonetisk [sgʁ] [i] [wˀ] [bʁ] [e] [w] [kn] [i] [wˀ] 
Opfattet af 18 9 18 22 14 14 27 14 13 

Figur 4 Analyse på fonemniveau af trækket /g/ > [w] i ordene koge og tog. 
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Denne svækkelse opfattedes kun af 29 % af informanterne i gennemsnit. Det kan derfor 

forventes at svækkelsen bidrager til at informanterne har sværere ved at opfatte de undersøgte 

ord.    

4.2.2 Ordniveau 
I Tableau 4 præsenteres informanternes opfattelse af de forskellige dele af ordenes stavelser. 

Også ved dette træk var der nogle informanter, som slet ikke opfattede ordet. Ordet koge var 

der 5 informanter, som selt ikke opfattede og 6 opfattede slet ikke ordet tog. For ordet koge var 

der kun én informant, som havde opfattet hele ordet. Denne informant havde skrevet ’korve’ 

og havde dermed opfattet hele ordet. Dog er det ikke opfattet korrekt, men det regnes alligevel 

som opfattet, eftersom at alle de lyde, som indgår i ordet, er med i svaret. Koge forekommer 

ofte med schwa-assimilation i dansk udtale, men for at kunne adskille opfattelsen af disse to 

træk, udtaltes schwa, hvilket kan ses på det segmenterede spektrogram af ordet koge i Bilag 2. 

Tableau 4 Analyse på ordniveau af ordene koge og tog. 

Ved begge ordene var nogle af informanternes svar smeltet sammen med ordet eller ordene 

inden. Ordet koge havde i 6 af informanternes svar smeltet sammen med ordene man skal. De 

havde for eksempel svaret ”matsekoe”, ”masikae” og ”maskakoa”. Ved ordet tog havde nogle 

af informanterne skrevet for eksempel ”institu”, ”instetue” og ”enstetu”. Det formodes at være 

næste (som stod inden tog i sætningen), som tog er smeltet sammen med i disse informanters 

svar. Et sådant svar havde 13 af informanterne skrevet. Dette kan tyde på, at informanterne har 

haft besvær med at afkode grænserne mellem ordene. Til spørgsmålet ”Var det något du tyckte 

var särskilt svårt att förstå?” havde en af informanterne svaret: ”Det känns som att man inte hör 

när ord börjar och slutar”. Dette stemmer overens med den tidligere forskning, i forhold til at 

de mange svækkelser og assimilationer kan give utydelige ord- og stavelsesgrænser. 

Også for dette træk var der flest som opfattede stavelsernes onset. Få opfattede den svækkede 

konsonant i ordet koge, hvorimod næsten halvdelen opfattede lyden korrekt i ordet tog. I 

gennemsnit var det dog kun 29 % af informanterne som opfattede lyden korrekt. Det kan derfor 

formodes at svækkelsen påvirker informanternes opfattelse af ordene negativt.  

Ord koge  tog 
Stavelse 1 2 1 
Del i stavelse onset  kerne coda kerne onset kerne coda 
Ortografisk  k o g e t o g 
Fonetisk [k] [ɔː] [w] [ə] [t] [ɔ] [w] 
Opfattet af 28 23 3 16 24 10 16 
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4.3 Svækkelsen /g/ efter fortungevokaler > [j] i ordene lager og løg 

4.3.1 Fonemniveau 

En oversigt over resultatet for denne svækkelse ses i Figur 5. Totalt opfattede 36 af 

informanterne en lyd ved denne svækkelse. Kun 8 af dem, der opfattede en lyd, havde noteret 

en forkert lyd. Et af de forkerte svar var <l>. Både /l/ og /j/ er approximanter, og svaret <l> kom 

derfor i kategorien ”tæt på”, eftersom at det var tæt på den udtalte lyd.   

For denne svækkelse opfattede i gennemsnit 42 % af informanterne den svækkede 

konsonant. Det kan derfor forventes, at svækkelsen påvirker informanternes opfattelse af de 

testede ord negativt. Dog skal der tages forbehold for, at der kan findes usikkerhed i forhold til 

analysen af tre af informanternes svar. Ved ordet lager var der ved nogle af svarene usikkerhed 

i forhold til hvordan svarene ”lie”, ”lide” og ”lin” skulle analyseres. Det er her vanskeligt at 

afgøre, om svarene skulle analyseres som ”opfattet korrekt lyd”, eftersom at de har skrevet et 

<i>, men det står egentlig på a’s plads. Da jeg ikke ved hvilken del af svarene som modsvarer 

lyden, analyseredes disse svar som ”opfattet /i/”, eftersom at informanterne har skrevet <i>.  

4.3.2 Ordniveau 
11 informanter havde slet ikke opfattet ordet lager og 7 havde slet ikke opfattet ordet løg. Ved 

lager havde kun én informant opfattet hele ordet. Denne informant havde svaret ’läger’, som jo 

på svensk har en anden betydning (ikke er ret modsvarende ord). Men eftersom at det her 

handler om opfattelsen, og ikke forståelsen, regnes dette svar som at informanten har opfattet 

ordet. <Ä> tælles som opfattet, fordi det udtalte fonem [ɛ] på svensk ofte repræsenteres af <ä> 

i skrift.   

Figur 5 Analyse på fonemniveau af trækket /g/ > [j] i ordene lager og løg. 
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I Tableau 5 ses en oversigt over informanternes opfattelse af de forskellige dele af de testede 

ord. Ligesom i de to foregående svækkelser, har flest informanter opfattet ordenes onset. Der 

er stor forskel på, hvor mange som opfattede kernen i første stavelse i lager og kernen i løg. 

Kun 5 opfattede kernen i første stavelse i lager, hvilket kan tyde på, at også vokalerne påvirker 

informanternes opfattelse. I løg var codaen den del, som færrest opfattede, hvilket kan 

forventes, eftersom at svækkelsen forekommer der. I lager var det derimod kernen i begge 

stavelserne, som færrest opfattede. At få opfattede kernen i anden stavelse kan forklares med at 

der her forekommer en assimilation, som også kan påvirke opfattelsen. At få har opfattet kernen 

i første stavelse kan som tidligere nævnt tyde på, at visse vokaler også påvirker opfattelsen af 

ordene.    

Tableau 5 Analyse på ordniveau af ordene lager og løg.  

Ved ordet løg havde fem af informantenes svar smeltet sammen med ordet hakker. De havde 

for eksempel svaret ’hagalul’, ’ha galou’ og ’klalalöj’. Her ses der altså igen problemer med at 

afkode grænserne mellem ordene. 

4.4 Svækkelsen /d/ > [ð] i ordene udflugt og græder 

4.4.1 Fonemniveau 
I Figur 6 ses et overblik over resultatet for denne svækkelse. Ved denne svækkelse opfattede 

en stor del af informanterne en lyd. Dertil opfattede totalt 37 af informanterne lyden korrekt, 

hvilket er 56 % af informanterne. Af de informanter som havde opfattet en lyd, opfattede 17 

lyden forkert. Af de 17 forkerte svar, havde to informanter skrevet <v>, hvilket blev analyseret 

til at være i kategorien ”tæt på”, eftersom at både /v/ og /ð/ er frikativer.  

Eftersom at 56 % af informanterne opfattede lyden korrekt, kan det ikke formodes at 

svækkelsen påvirker informanternes opfattelse negativt i særligt stor grad. Der var dog stor 

forskel på, hvor mange som opfattede lyden korrekt i de to testede ord. Hele 29 informanter 

opfattede lyden korrekt i ordet udflugt, hvor de fire som ikke opfattede lyden korrekt, slet ikke 

havde opfattet nogen lyd det sted i ordet. I ordet græder var det derimod kun 8 informanter som 

havde opfattet lyden korrekt. Det kan derfor konkluderes, at trækket påvirker opfattelsen af 

ordet græder negativt i større grad end det gør i ordet udflugt. 

Ord lager løg 
Stavelse 1 2 1 
Del i stavelse onset  kerne coda kerne onset kerne coda 
Ortografisk l a g er l ø g 
Fonetisk [l] [ɛːˀ] [j] [ʌ] [l] [ʌ] [jˀ] 
Opfattet af 22 5 15 1 25 17 13 
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Figur 6 Analyse af trækket /d/ > [ð] i ordene udflugt og græder. 

4.4.2 Ordniveau 
Der var ingen informanter, som slet ikke opfattede ordet udflugt og 4 informanter opfattede slet 

ikke ordet græder. 16 informanter opfattede hele ordet ved udflugt, hvorimod kun 5 opfattede 

hele ordet ved græder. Dette viser at der var stor forskel på opfattelsen af de to ord.  

Resultatet for opfattelsen af de to ord ses i Tableau 6. Begge ordene bestod af to stavelser 

og ved begge ordene forekommer svækkelsen i første stavelses coda. En stor del af 

informanterne opfattede kernen i begge ordenes første stavelse. Derimod er der stor forskel på, 

hvor mange som opfattede de andre dele af stavelserne. I udflugt opfattedes alle delene af de to 

stavelser generelt af mange. I græder er det derimod kun første stavelses kerne, som opfattedes 

af over halvdelen af informanterne.  
Ord Udflugt Græder 
Stavelse 1 2 1 2 
Del i stavelse Kerne Coda Onset Kerne Coda Onset Kerne Coda Kerne 
Ortografisk u d fl u gt gr æ d er 
Fonetisk [u] [ð] [fl] [ɔ] [gd] [gʁ] [aː] [ð] [ʌ] 
Opfattet af 33 29 29 28 24 9 27 8 16 

Tableau 6 Analyse på ordniveau af ordene udflugt og græder.  

Det kan formodes, at svækkelsen påvirker informanternes opfattelse negativt i ordet græder, 

men derimod ikke i udflugt. Dette tyder på, at der muligvis er andet end det undersøgte træk, 

som påvirker informanternes opfattelse. En mulighed kan være, at [ð] står foran en assimilation 

i ordet græder og at kombinationen af både en svækkelse og en assimilation gør det sværere at 

opfatte nogle af lydene. 
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4.5 Vokalisering af r, /r/ > [ɐ̯] i ordene bror, bær og skær 

4.5.1 Fonemniveau 

Et overblik over resultatet for dette træk ses i Figur 7. Næsten halvdelen af informanterne 

opfattede en lyd ved dette træk. Totalt opfattede 21 informanter lyden korrekt, hvilket er 21 % 

af informanterne. Som det kan ses i figuren, var der dog en del af dem, der opfattede en lyd, 

som opfattede den forkert. Dog havde næsten halvdelen af dem, der opfattede lyden forkert, 

skrevet et svar, som var tæt på det korrekte. Af disse svar havde 8 skrevet <r> kombineret med 

<t> eller <k>, som jo betegner en klusil. Også ved svarene i kategorien ”helt forkert” kan det 

ses, at nogle af informanterne har opfattet en klusil. Årsagen til dette kunne tænkes at være, at 

informanterne har opfattet et stød som en klusil, eller at en konsonant fra et efterfølgende ord 

er smeltet sammen med ordet. Dog er det ordet bær som udmærker sig, med undtagelse for 

svaret <gh>. Ordet bær står sidst i den sætning, det testedes i og kan derfor ikke være smeltet 

sammen med et efterfølgende ord. Derudover var der ikke noget stød i ordet, hvilket også kan 

ses i spektrogrammet af ordet bær i Bilag 25. Det er derfor uvist, hvorfor 14 af informanterne 

har opfattet en klusil i ordet bær. I de svar som var forkerte, var der få informanter, som havde 

skrevet en vokal som svar. Flere havde i stedet skrevet en konsonant. Ud over konsonanten /r/, 

havde det ellers kunne forventes, at lyden blev opfattet som en vokal, eftersom at der just 

forekommer en vokalisering.   

                                                        
5 Det er dog ikke altid, at et stød kan ses i et spektrogram. Men gennem både at lytte nøje til sætningen, det enkelte 
ord og det enkelte fonem kan jeg med sikkerhed sige, at der ikke forekommer noget stød i ordet bær i denne 
indspilning. 

Figur 7 Analyse på fonemniveau af trækket /r/ > [ɐ̯] i ordene bror, bær og skær. 
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Det vokaliserede r blev i gennemsnit opfattet korrekt af 21 % af informanterne. Eftersom at 

trækket blev opfattet korrekt af så få informanter, kan det forventes, at trækket påvirker 

informanternes opfattelse af de testede ord negativt.    

4.5.2 Ordniveau 
Ordet bror var der 5 informanter som slet ikke opfattede, 3 opfattede slet ikke ordet bær og 1 

opfattede slet ikke ordet skær.  

I Tableau 7 ses en oversigt over informanternes opfattelse af de forskellige dele af ordene. 

Alle tre ord bestod kun af én stavelse, som alle tre havde både onset, kerne og coda. Flest 

informanter opfattede stavelsernes coda. Få informanter opfattede kernen i ordene bær og skær. 

I disse to ord består kernen af fonemet [ɛ], som det også var få som opfattede korrekt tidligere 

(afsnit 4.3.2). Dette tyder på, at vokalfonemet [ɛ] også påvirker informanternes opfattelse af 

ordene negativt.  

Omkring dobbelt så mange opfattede codaen i ordene bror og bær, end der gjorde i skær. 

Både bror og bær stod sidst i den sætning, som de testedes i, hvorimod skær stod først i 

sætningen. Det kan derfor muligvis tænkes, at placeringen i sætningen også har betydning for 

opfattelsen.   

I hele 26 informanters svar havde ordet skær sandsynligvis smeltet sammen med starten af 

det efterfølgende ord, bananen. Nogle informanter har for eksempel skrevet ’skapeneejn’, 

’skaupani’ og ’skappan’. Det kan også tænkes, at det er stødet i ordet, som informanterne har 

opfattet som p, og dermed ikke starten af ordet bananen. Det kan muligvis være det, som er 

sket i svarene ’skapa’ og ’skrapa’. Men eftersom at starten af bananen altid mangler ved de 

svar som har <p> i skær, er det sandsynligvis utydelige ordgrænser, som er problemet.  
Ord Bror Bær Skær 
Del af stavelse  onset kerne coda onset kerne coda onset kerne coda 
Ortografisk br o r b æ r sk æ r 
Fonetisk  [bʁ] [o] [ɐ̯] [b] [ɛ] [ɐ̯] [sg] [ɛˀ] [ɐ̯] 
Opfattet af 25 18 11 29 9 14 30 1 6 

Tableau 7 Analyse på ordniveau af ordene bror, bær og skær. 

I de tre testede ord var der flest, som opfattede stavelsens onset. Codaen, hvor vokaliseringen 

forekommer, opfattedes af markant færre end onsettet. Det kan derfor formodes at 

vokaliseringen af /r/ påvirker informanternes opfattelse af ordene negativt. 
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4.6 [ɐ̯] smelter sammen med foregående /a/ /ɔ/ i ordene kort og bar 

4.6.1 Fonemniveau 

Dette træk adskiller sig fra de andre, eftersom at r-lyden helt forsvinder når den smelter sammen 

med vokalen. Det er derfor egentlig rigtigt opfattet, om informanterne ikke opfatter nogen lyd 

på r’s plads i de testede ord. Både de svar, hvor informanterne ikke havde opfattet en lyd, og 

de svar, hvor informanterne havde skrevet <r>, taltes derfor som korrekte. Resultatet af 

analysen af informanternes svar ses i Figur 8.  

I figuren ser vi at der var lige så mange informanter, som opfattede en lyd, som der ikke 

gjorde. Af de informanter som opfattede en lyd, havde totalt 15 informanter skrevet <r> og 

dermed opfattet lyden korrekt. 18 opfattede den forkert. I figuren (Figur 8) ses det, at nogle af 

de informanter som opfattede lyden forkert, havde skrevet en klusil. Dette kan skyldes, at 

informanterne har opfattet stødet i ordet bar som en klusil.   

Eftersom at der ved dette træk egentlig ikke er nogen lyd at opfatte, er som sagt svarene i 

kategorien ”ingenting” også korrekte. Derfor har totalt 48 informanter opfattet ”lyden” korrekt 

ved dette træk, hvilket er 73 % af informanterne. Eftersom at en så stor del af informanterne 

opfattede trækket korrekt, er det mindre sandsynligt, at dette træk påvirker informanternes 

opfattelse af de testede ord negativt. Det er dog svært at sige, om informanterne egentlig har 

opfattet dette træk korrekt, eftersom at der ikke er nogen lyd at opfatte.  

4.6.2 Ordniveau 
Ordet kort var der 2 informanter som slet ikke opfattede og 1 informant opfattede slet ikke ordet 

bar. Resultatet for informanternes opfattelse på ordniveau ses i Tableau 8.  

 

Figur 8 Analyse på fonemniveau af trækket [ɐ̯] smelter sammen med foregående /a ɔ/ i ordene kort og bar. 
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Tableau 8 Analyse på ordniveau af ordene kort og bar.  

Begge ordene består kun af én stavelse. Ortografisk har begge ordene både onset, kerne og 

coda, men eftersom at /r/ er smeltet sammen med vokalen, udtales codaen ikke i bar, og codaen 

i kort består kun af [d]. Flest informanter opfattede stavelsernes onset. Mange opfattede kernen 

i bar. Selvom ordet bar ikke har nogen coda, er der alligevel 6 informanter, som har 

gennemskuet, at der gemte sig et /r/ her. I kort havde 10 informanter opfattet /r/, men kun 2 

havde også opfattet [d].  

Selvom dette træk er det, som flest informanter opfattede korrekt i undersøgelsen, var der 

få, som opfattede stavelsens coda i kort, eftersom at kun to havde opfattet den sidste konsonant 

/d/. Det kan derfor tænkes, at dette træk fungerer dårligt at teste på denne måde, eftersom at det 

ser ud som, at mange har opfattet lyden korrekt, når de lige så vel kan have misset slutningen 

af ordet helt.   

4.7 Schwa-assimilationen /ər/ > [ʌ] i ordene håber og hakker  

4.7.1 Fonemniveau 
I Figur 9 ses en oversigt over resultatet for denne assimilation. Som det kan ses i figuren, var 

der mange informanter, som opfattede en lyd. Kun 12 informanter missede lyden helt. Af de 

informanter, der opfattede en lyd, var der lige så mange, som opfattede lyden korrekt, som der 

opfattede den forkert. Af de informanter, som opfattede lyden forkert, havde alle skrevet <a> 

eller <e>, som analyseredes som tæt på det korrekte svar, eftersom at disse informanter har 

opfattet noget af lyden korrekt, men ikke har opfattet endelsen helt korrekt.  

Ved dette træk blev lyden opfattet korrekt af 41 % af informanterne. Det kan derfor 

formodes, at denne assimilation påvirker informanternes opfattelse af de testede ord negativt. 

Dog var der også 41 % af informanterne som havde opfattet en lyd, som var tæt på den som 

blev udtalt. Disse informanter havde ikke skrevet <r>. Denne assimilation kan derfor muligvis 

gøre det svært at tyde, om et udtalt ord er præsens eller infinitiv. 

Ord Kort Bar 
Del af stavelse onset kerne coda onset kerne coda 
Ortografisk k o rt b a r 
Fonetisk [k] [ɔː] [d] [a] [ɑːˀ]  
Opfattet af 31 14 2 29 28 6 
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4.7.2 Ordniveau 

Der var 1 informant som slet ikke opfattede ordet håber og 4 informanter opfattede slet ikke 

ordet hakker. 

En oversigt over informanternes opfattelse af ordenes forskellige dele ses i Tableau 9. Mange 

af informanterne opfattede stavelsernes onset. De fleste dele i begge ord blev generelt opfattet 

af mange af informanterne. Kun kernen i anden stavelse i hakker opfattedes af under halvdelen 

af informanterne. Der er stor forskel på, hvor mange informanter, som opfattede kernen i anden 

stavelse i de to ord, som er der hvor assimilationen forekommer. Det kan derfor formodes, at 

assimilationen påvirker opfattelsen af ordenes endelse negativt i større grad i ordet hakker, end 

i ordet håber.   

Tableau 9 Analyse på ordniveau af ordene håber og hakker.  

Fire informanter havde skrevet svarene ’hagalul’, ’hellelu’, ’klalalöj’ og ’hagalv’. Her ses det, 

at hakker er smeltet sammen med ordet løg for disse informanter. Dette kan muligvis være en 

anledning til, at informanterne har haft sværere ved at opfatte endelsen i ordet hakker. 

Ord Håber Hakker 
Stavelse 1 2 1 2 
Del i stavelse onset kerne onset kerne onset kerne onset kerne 
Ortografisk h å b er h a kk er 
Fonetisk [h] [ɔː] [b] [ʌ] [h] [ɑ] [g] [ʌ] 
Opfattet af  31 21 28 18 26 21 19 9 

Figur 9 Analyse på fonemniveau af ə-assimilationen /ər/ -> [ʌ] i ordene håber og hakker. 
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4.8 Schwa-assimilation i ordene anden, skole og bananen 

4.8.1 Fonemniveau 
I Figur 10 ses en oversigt over informanternes opfattelse af denne assimilation. For dette træk 

forekommer der hele 31 forskellige svar. Dette skyldes blandt andet, at denne schwa-

assimilation opfører sig anderledes end de andre træk i undersøgelsen. Eftersom at schwa 

assimileres til den nærliggende konsonant, bliver den udtalte lyd en forlængelse af konsonanten. 

Hvilken lyd der udtales, kommer derfor an på, hvilken konsonant schwa assimileres til, og er 

derfor forskellig fra ord til ord.  

I figuren (Figur 10) kan det ses, at totalt 66 informanter opfattede en lyd. Af de informanter 

som opfattede en lyd, opfattede 39 lyden korrekt, hvilket er 39 % af informanterne i 

gennemsnit. Hvilke svar som taltes som opfattet korrekt fremgår af figuren (se Figur 10). Om 

et svar taltes som opfattet korrekt kom an på hvilket ord, det gjaldt, eftersom at lyden kommer 

an på hvilken konsonant, schwa assimileres til, som tidligere nævnt. For eksempel var svaret 

<le> korrekt, eftersom at dette var skrevet som svar til ordet skole, hvorimod svaret <lle> taltes 

som forkert, da dette var skrevet som svar til ordet anden. Svaret <n> var korrekt til ordet 

bananen, men forkert til ordet skole, og står derfor både under kategorien ”opfattet korrekt lyd” 

og ”helt forkert”, men taltes kun som korrekt, hvis det var et svar til ordet bananen eller anden.  

Også for dette træk var de mest overraskende svar dem, som indeholdte en klusil. De svar 

forekom kun for ordet bananen. En forklaring kan derfor være, at der er stød i ordet. Stødet er 

dog ikke samme sted i ordet, som schwa-assimilationen, men kan stadig tænkes at være det, 

som informanterne har opfattet som en klusil.  

Denne assimilation blev i gennemsnit opfattet korrekt af 39 % af informanterne. Det kan 

derfor formodes at svækkelsen påvirker informanternes opfattelse af ordene negativt. 

Figur 10 Analyse på fonemniveau af schwa-assimilation i ordene anden, skole og bananen. 
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4.8.2 Ordniveau 
Ordet anden var der 27 af informanterne som slet ikke havde opfattet. Hvad gælder bananen 

var der 2 som slet ikke havde opfattet ordet og 0 havde slet ikke opfattet ordet skole. En oversigt 

over informanternes opfattelse af stavelsernes forskellige dele ses i Tableau 10 og Tableau 11.  

Tableau 10 Analyse på ordniveau af ordene anden og skole. 

Tableau 11 Analyse på ordniveau af ordet bananen.  

Eftersom at 27 af informanterne slet ikke havde opfattet ordet anden, blev delene i ordet opfattet 

af få informanter. I ordet skole ses modsatte tendens. Første stavelses onset og kerne blev 

opfattet af alle informanterne, og anden stavelses kerne blev opfattet af næsten alle 

informanterne. I ordet bananen er der større forskel på, om de forskellige dele blev opfattet. 

Første stavelses onset opfattedes kun af 1 informant. Dog havde 29 informanter skrevet <p>, 

hvilket er så tæt på <b>, at det muligvis burde tælles som opfattet. Dette <p> forekommer dog 

ofte i slutningen af ordet skær i stedet for i starten af bananen, for eksempel i svar som <skapa> 

og <skarpa>. I nogle svar er ordene skær og bananen også smeltet helt sammen, som for 

eksempel i svarene <skapeneejn> og <skapaen>. Også kernen i anden stavelse i ordet bananen 

opfattedes af få informanter. Her er det igen fonemet [ɛ], hvor samme tendens også sås ved 

andre af de testede ord (afsnit 4.5.1 og 4.3.2). I tredje stavelse i ordet bananen assimileres schwa 

til det første /n/, som dermed udgør kernen. Eftersom at den efterfølgende coda også er et /n/, 

og informanterne ofte kun havde skrevet ét <n>, var det ikke muligt at adskille om det var  

kernen eller codaen, som informanterne opfattede.  

For dette træk er der stor forskel på informanternes opfattelse af de tre ord. Ordet skole var 

et af de ord, som flest informanter opfattede i hele undersøgelsen. Anden og bananen var 

derimod nogle af de ord, som færrest informanter opfattede i undersøgelsen. Opfattelsen af 

bananen var noget bedre end opfattelsen af anden. Stavelsen hvor assimilationen forekom 

opfattedes af næsten alle i ordet skole, af 8 i ordet bananen og kun af 4 i anden. Der er derfor 

stor forskel på hvordan assimilationen påvirker informanternes opfattelse af de tre ord. Dette 

kan muligvis skyldes, at ordet anden havde mindre betoning og at ordet dermed var sværere for 

Ord Anden Skole 
Stavelse 1 2 1 2 
Del af stavelse kerne kerne coda onset kerne kerne 
Ortografisk a nde n sk o le 
Fonetisk [a] [n̩] [n] [sg] [oː] [l̩] 
Opfattet af 3 4 2 33 33 27 

Ord Bananen 
Stavelse 1 2 3 
Del af stavelse onset kerne onset kerne kerne coda 
Ortografisk b a n a ne n 
Fonetisk [b] [a] [n] [ɛːˀ] [n̩] [n] 
Opfattet af 1 17 20 2 8 - 
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informanterne at opfatte. Eftersom at lyden opfattedes korrekt af få informanter i ordene 

bananen og anden men af mange i ordet skole, kan det forventes at trækket påvirker 

informanternes opfattelse negativt i ordene bananen og anden, men ikke i ordet skole.  

4.9 Sammenfatning  
I dette kapitel sammenfattes informanternes opfattelse af de undersøgte træk. En oversigt over 

dette ses i Tabel 2. Opfattelsen er angivet som informanternes opfattelse af trækket i de testede 

ord i procent.  

I tabellen (Tabel 2) fremgår det, at 6 af de undersøgte træk opfattedes korrekt af under halvdelen 

af informanterne. Disse træk kan derfor forventes at påvirke informanternes opfattelse negativt. 

Det træk, som opfattedes korrekt af færrest informanter, var trækket /r/ > [ɐ̯], hvor kun 21 % 

af informanterne opfattede lyden korrekt. Ved dette træk opfattede omkring halvdelen af 

informanterne en lyd, hvilket også tyder på, at dette træk var svært for informanterne at afkode. 

At informanter ikke opfattede en lyd kan dog også skyldes, at de slet ikke har opfattet ordet 

som lyden testedes i. For dette træk opfattede 14 % af informanterne en forkert lyd. Dette kan 

også være et tegn på, at trækket påvirker informanternes opfattelse negativt. Ligesom trækket 

/r/ > [ɐ̯], var der også få informanter, som opfattede lyden korrekt ved trækket /g/ efter 

bagtungevokaler > [w]. Her opfattede kun 44 % af informanterne en lyd, og 15 % af 

informanterne opfattede lyden forkert. Det kan derfor konkluderes, at trækkene /r/ > [ɐ̯] og /g/ 

efter bagtungevokaler > [w] var dem, som var sværest for informanterne i denne undersøgelse.  

Fælles for mange af trækkene var, at informanterne som opfattede en lyd, i større eller 

mindre grad opfattede lyden forkert. Kun ved trækket /ər/ > [ʌ] var der ikke nogen af dem som 

havde opfattet en lyd, som opfattede lyden forkert. Flest opfattede forkert lyd ved trækket [ɐ̯] 

smelter sammen med foregående /a/ /ɔ/, hvor 26 % af informanterne opfattede lyden forket. 

Dette kan skyldes at mange opfattede en klusil i slutningen det ene af de testede ord, hvilket 

                                                        
6 For dette træk taltes ”ingenting” som ”opfattet korrekt lyd”.  

Tabel 2 Informanternes opfattelse af de testede træk i procent. 
Træk  Opfattet 

en lyd % 
Korrekt 
lyd % 

Tæt på 
% 

Helt 
forkert % 

I /v/ > [w] 59,6  44,4  1,0  14,1  
II /g/ efter bagtungevokaler > [w] 43,9  28,8  0,0  15,2  
III /g/ efter fortungevokaler > [j] 54,5  42,4  1,5  10,6  
IV /d/ > [ð] 81,8  56,1  3,0  22,7  
V /r/ > [ɐ̯] 47,5  21,2  12,1  14,1  
VI [ɐ̯] smelter sammen med foregående /a/ /ɔ/ 50,0  72,76 1,5  25,8  
VII /ər/ > [ʌ] 81,8  40,9  40,9  0,0 
VIII ə-assimilation 66,7  39,4  11,1  16,2  
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muligvis kan skyldes stødet, og ikke det undersøgte træk. Dette viser, at det ved denne 

undersøgelse skal tages forbehold for, at det kan være andet end de undersøgte træk, som 

påvirker resultatet.  

Ved nogle træk var der også informanter, som havde skrevet et svar, som var tæt på den 

korrekte lyd. Det træk, hvor flest var tæt på, var /ər/ > [ʌ]. Her havde hele 41 % opfattet en lyd, 

som var tæt på den korrekte, hvilket er lige så mange, som der opfattede lyden korrekt.  

I Tabel 2 fremgår det, at flest informanter opfattede korrekt lyd ved trækket [ɐ̯] smelter 

sammen med foregående /a/ /ɔ/. Dette kan skyldes, at de informanter, som ikke opfattede en 

lyd, også taltes som ”opfattet korrekt lyd”. Det er derfor svært at sige, om informanterne 

egentlig har opfattet dette træk korrekt, eftersom at der ikke er nogen lyd at opfatte. Det andet 

træk, som opfattedes korrekt af over halvdelen af informanterne (56 %), var trækket /d/ > [ð]. 

Selvom dette er over halvdelen af informanterne, er det stadig en stor del, som ikke opfattede 

trækket korrekt. Her kan det altså konkluderes, at trækket påvirker informanternes opfattelse 

negativt, men i mindre grad. 

5 Forståelse af de testede ord 
Ovenfor redegjorde jeg for resultatet for opfattelsen. I sprogtesten skulle informanterne også 

oversætte sætningerne til svensk. I dette kapitel præsenteres resultatet af informanternes 

forståelse af de undersøgte ord.  

Der var stor forskel på, om informanterne forstod ordene eller ej. I Tabel 3 fremgår det, hvor 

mange informanter, som forstod ordene, som trækkene testedes i. Ved nogle af trækkene var 

der stor forskel på, hvor mange der forstod ordene. Dette kan der være flere årsager til. For 

eksempel hvor i sætningerne ordene stod, de sætninger som ordene indgik i eller om ordene var 

betonede. Informanternes forståelse i denne undersøgelse kan derfor have mere at gøre med 

konteksten, end de testede træk, eftersom at konteksten altid hjælper forståelsen. Flest forstod 

ordene udflugt (31), skole (27) og skriv (24). Udflugt og skole var også de ord, hvor flest 

informanter opfattede hele ordet. Dette kan tyde på, at der muligvis kan være en sammenhæng 

mellem, hvor meget som opfattes, og hvor meget som forstås. Dog ses ikke samme tendens ved 

ordet skriv. Her var der tre gange så mange, som forstod ordet, end der opfattede hele ordet.   
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De ord som færrest forstod, var koge (0), lager (0) og bananen (0). Som det kan ses i tabellen 

(Tabel 3), var det også de tre ord, hvor færrest informanter opfattede hele ordet. Her kan det 

altså igen tyde på, at der kan være en sammenhæng mellem hvad der opfattes, og hvad der 

forstås. 

I tabellen (Tabel 3) ses der eksempler på at informanterne forstod ordet, selvom de ikke havde 

opfattet det undersøgte træk, som for eksempel ved ordet bror, hvor 23 af informanterne forstod 

ordet, men kun 11 af informanterne havde opfattet det undersøgte træk korrekt. Der ses dog 

flere tilfælde, hvor mange af informanterne opfattede det undersøgte træk korrekt, men ikke 

forstod ordet, som for eksempel ved ordet bær hvor 14 informanter opfattede det undersøgte 

træk korrekt, men kun 6 informanter forstod ordet. Et andet eksempel er ordet lager hvor 15 

informanter opfattede det undersøgte træk korrekt, men ingen forstod ordet.  

Ved nogle af de undersøgte ord kan der ses en sammenhæng mellem hvor mange som 

opfattede det undersøgte træk, og hvor mange som forstod ordet. Den tydeligste sammenhæng 

ses ved ordet skole, hvor 27 informanter opfattede trækket korrekt, og 27 informanter forstod 

ordet. Også ved ordet anden var der omtrent lige så mange, der forstod ordet, som der opfattede 

Tabel 3 Antal informanter som forstod de undersøgte ord, opfattede hele ordet og opfattede det undersøgte træk 
korrekt.  

 Forstået Opfattet hele ordet Opfattet undersøgte træk 
korrekt 

/v/ -> [w]    
Skriv  24 8 18 
Brev  21 10 14 
Kniv 14 7 12 
/g/ efter bagtungevokaler -> [w]    
Koge 0 1 3 
Tog  5 4 13 
/g/ efter fortungevokaler -> [j]    
Lager 0 1 15 
Løg 11 11 14 
/d/ -> [ð]    
Udflugt 31 16 29 
Græder 10 5 8 
/r/ -> [ɐ̯]    
Bror 23 9 11 
Bær 6 4 14 
Skær 2 0 6 
[ɐ̯] smelter sammen med foregående /a 
ɔ/ 

   

Kort 2 2 33 
Bar 7 11 15 
/ər/ -> [ʌ]    
Håber 10 14 18 
Hakker 11 9 9 
Schwa-assimilation    
Anden 3 2 4 
Skole 27 27 27 
Bananen 0 0 8 
Totalt 207 141 271 
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det undersøgte træk korrekt. Ved dette ord kan det dog skyldes, at mange slet ikke havde 

opfattet ordet.     

Det totale antal ord, som informanterne forstod korrekt, var 207. Altså blev 33 % af de 

undersøgte ord forstået korrekt. Totalt opfattede 22 % af informanterne hele ordet korrekt for 

de testede ord. Der var altså flere som forstod ordet, end der opfattede det. Dette kan tyde på, 

at det går at forstå, selvom man muligvis ikke opfatter det hele. Dette kan dog også skyldes 

eksperimentets udformning. Det kan ikke afvises, at informanterne har kunne gætte ordenes 

betydning ud fra konteksten. Totalt opfattede 43 % af informanterne de undersøgte træk 

korrekt. Der var altså flere som opfattede trækkene korrekt, end der forstod ordene. Dette kan 

tyde på at der er flere træk end just de undersøgte, som påvirker informanternes opfattelse og 

forståelse af ordene negativt. 

6 Diskussion af resultat  
Formålet med denne opgave var at undersøge, hvordan forskellige træk som svækkelser og 

assimilationer påvirker svenskeres forståelse af talt dansk. Dette blev undersøgt gennem at teste 

ord med nogle af disse svækkelser og assimilationer i otte korte sætninger. Undersøgelsen blev 

gjort i to dele, opfattelse og forståelse. Størst fokus lå på opfattelsen. Testen foregik gennem at 

en gruppe gymnasieelever fik lytte til sætningerne, som var indspillede på forhånd. Efter at en 

sætning blev afspillet skulle informanterne først skrive hvad de opfattede, og derefter skrive en 

oversættelse af sætningen til svensk. Informanternes svar fra denne sprogtest udgjorde 

materialet for undersøgelsen.  

Materialet analyseredes gennem at tolke, hvad informanterne havde skrevet ved de ord, som 

de undersøgte træk testedes i. For at få svar på spørgsmålet ”hvad opfatter informanterne: a) 

Hvilke fonemer opfattes? b) Hvilke opfattes ikke?” tolkede jeg det, som informanterne havde 

skrevet, til at repræsentere hvilke lyde de havde opfattet. Det mest frekvente svar var for 

samtlige træk ”ingenting”, altså at informanterne ikke havde skrevet noget det sted i ordet, hvor 

trækket forekom.  

Kun to af de undersøgte træk opfattedes korrekt af over halvdelen af informanterne. Flest 

opfattede korrekt lyd ved trækket [ɐ̯] smelter sammen med foregående /a/ /ɔ/, hvor 73 % af 

informanterne opfattede lyden korrekt. Dette træk adskiller sig dog fra de andre, da /r/-lyden 

forsvinder helt, når den smelter sammen med vokalen. Derfor taltes både de svar, hvor 

informanten ikke havde skrevet noget og de svar hvor informanten havde skrevet <r>, som at 

informanten havde opfattet lyden korrekt. Der er derfor usikkerhed omkring resultatet for dette 
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træk, da det er svært at sige, om informanterne egentlig opfattede trækket korrekt, eftersom at 

der ikke er nogen lyd at opfatte.  

For analysen af informanternes opfattelse kan det konkluderes, at trækkene /g/ efter 

bagtungevokaler > [w] og /r/ > [ɐ̯] påvirker informanternes opfattelse mest negativt. Trækkene 

/v/ > [w], /g/ efter fortungevokaler > [j], /ər/ > [ʌ] og ə-assimilation påvirker informanternes 

opfattelse negativt i nogen grad. Trækket /d/ > [ð] påvirker informanternes opfattelse negativt 

i mindre grad. Trækket [ɐ̯] smelter sammen med foregående /a/ /ɔ/ kan ikke siges at påvirke 

informanternes opfattelse negativt i denne undersøgelse. Det er dog vigtigt at bemærke, at 

opfattelsen af trækkene kun blev testet i et fåtal ord. Da trækkene kun er blevet testet i to eller 

tre ord, kan dette resultat kun sige noget om opfattelsen af just de testede ord, i den 

sammenhæng de stod i.  

Forståelsen blev undersøgt gennem at informanterne skulle oversætte sætningerne til svensk. 

For at få svar på spørgsmålet ”forstår informanterne ordene eller ikke?”, analyserede jeg 

informanternes oversættelser af de undersøgte ord ved at tælle, hvor mange som havde oversat 

ordene korrekt. Der var stor forskel på, om informanterne forstod ordene eller ikke, både 

mellem de testede træk, men også mellem de ord, som trækkene testedes i. Der var for eksempel 

27 informanter, som forstod ordet skole, men ingen som forstod ordet bananen, selvom disse 

to ord ideholder det samme træk. Dette kan sige noget om, hvor stor betydning sætningerne, 

som ordene indgik i, har. 

Informanternes opfattelse sammenlignedes med forståelsen af ordet. Her kunne det ses, at 

der totalt var flere, som forstod de undersøgte ord korrekt, end der havde opfattet ordene. Dette 

kan tyde på, at det går at forstå, selvom man ikke muligvis opfatter det hele. Derimod var der 

flere, som opfattede de undersøgte træk korrekt, end der forstod ordene. Dette kan tyde på, at 

der er mere end just de undersøgte træk, som påvirker informanternes opfattelse og forståelse 

af ordene.  

Under arbejdet med denne undersøgelse, bemærkede jeg flere svar fra informanterne, som 

jeg ikke havde forventet. Jeg havde for eksempel ikke troet, at ordet bananen var svært at forstå. 

Jeg var overrasket over, at der ikke var én eneste, som forstod dette ord. Dette kan skyldes 

sætningen, som ordet indgik i, da en banan måske ikke er det første man tænker på, at man skal 

skære med en kniv. Også svarene på sætningen Jeg håber at der er et ledigt sæde på det næste 

tog overraskede mig. Jeg har efterfølgende indset, at denne sætning muligvis var for svær at 

forstå uden en større sammenhæng. Just ved denne sætning var der flere dele, hvor 

informanterne havde svært ved at afkode ordgrænserne. Ud fra den tidligere forskning kunne 

dette forventes. Hvad som derimod var overraskende var, at flere af informanterne fik det næste 
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tog til ’institut’. Yderligere en uventet foreteelse i materialet var, at mange af informanterne 

opfattede stød som en klusil. Dette ses specielt i ordet bar, hvor hele 14 informanter opfattede 

en klusil i slutningen af ordet. Dette har givet anledning til overvejelser om, hvordan det danske 

stød opfattes af svenskere, og hvilken betydning det kan have for nabosprogforståelsen. Her er 

der potentiale for nye undersøgelser.     

I denne undersøgelse har jeg undersøgt de forskellige træk hver for sig. Af den tidligere 

forskning fremgår det, at det specielt er kombinationen af blandt andet svækkelser og 

assimilationer, som gør dansk tale svært at forstå. Det ville derfor være interessant at undersøge, 

om schwa assimileret til for eksempel [ð] eller [w] er sværere at forstå end schwa assimileret 

til for eksempel [m] eller [n].   

Denne undersøgelse har mange forbedringsmuligheder i forhold til eksperimentets 

udformning. Ordene i dette eksperiment blev valgt, fordi de indeholder de svækkelser, som jeg 

ville teste og fordi de er ens på dansk og svensk (kognater), men uden tanke på andre træk, som 

kan give problemer, som for eksempel prosodi og stød. Det kan derfor have været mere end 

just de undersøgte træk, som påvirkede informanternes opfattelse og forståelse. For at kunne 

sikre, at det er just det ønskede træk, som undersøges, foreslås det til fremtidige undersøgelser 

at forsøge at tage ét træk i ét ord. Et forslag er at isolere træk og teste dem i ord med og uden 

trækket (for eksempel at livet udtales med [v] og med [w]), for at bedre teste, om det er trækket 

eller ej, og ikke andet i ordet som påvirker opfattelsen og forståelsen.  

For at kunne sige mere om hvordan et vist træk påvirker opfattelsen og forståelsen generelt, 

er det også nødvendigt at teste trækket i flere ord, end det gjordes i denne undersøgelse. 

Forslagsvis ville et eksperiment med færre træk og flere ord kunne give et mere generaliserbart 

resultat. Derudover kan det være en idé kun at teste trækkene i ord, og ikke i hele sætninger. På 

den måde vil konteksten ikke kunne hjælpe informanterne, og det bliver dermed mere sikkert, 

at ordet ikke gættes ud fra konteksten. At teste ordene uden en kontekst ville dog gøre 

undersøgelsen endnu mere eksperimentel. I praksis anvender vi os af konteksten for at forstå 

betydningen af et ord. Derfor ville der ved et eksperiment af denne type kunne være en risiko 

for, at der ikke ville kunne gives et korrekt billede af forståelsen. Men et eksperiment ville uden 

tvivl kunne bidrage med en del af forklaringen på hvordan nabosprogforståelsen fungerer.        
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Bilag  

Bilag 1: Fonetiske transskriptioner af de undersøgte ord på dansk 
og svensk 
Oplysningerne er hentede fra ordnet.dk (dansk) og Garlén 2003 (svensk). Transskriptionerne 

på ordnet.dk er forenklede for at gøre dem læselige for så mange som muligt, men er her skrevet 

med lydskifttegnene fra IPA. Desuden er de danske transskriptioner tilpassede den faktiske 

udtale i de indspillede sætninger.  

Dansk Svensk  
[ˈsgʁiwˀ] [ˈskri:v] 
[ˈbʁew] [ˈbre:v] 
[ˈkniwˀ] [ˈkni:v] 
[ˈkɔːwə] [ˈku:ka] 
[ˈtɔw] [ˈto:g] 
[ˈlɛːˀjʌ] [ˈlɒ:gər] 
[ˈlʌjˀ] [ˈlø:k] 
[ˈuðˌflɔgd] [ˈʉtˌflʏk:t] 
[ˈgʁaːðʌ] [ˈgro:tər] 
[ˈbʁoɐ̯] [ˈbru:r] 
[ˈbɛɐ̯] [ˈbæ:r] 
[ˈsgɛˀɐ̯] [ˈɧæ:r] 
[ˈkɔːd] [ˈkɔʈ:] 
[ˈbɑːˀ] [ˈbɒ:r] 
[ˈhɔːbʌ] [ˈhɔp:as] 
[ˈhɑgʌ] [ˈhak:ar] 
[ˈan̩n] [ˈan:an] 
[ˈsgoːl̩] [ˈsku:la] 
[baˈnɛːˀn̩n] [baˈnɒ:nən] 
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Bilag 2: Lydbølge og segmenteret spektrogram af de undersøgte 
ord 
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Bilag 3: Informationslap 
Annika Høeg 

(e-post) 

 

Jag är student vid Uppsala universitet och ska skriva min examensuppsats om hur svenskar 

förstår danska. Därför ber jag dig att delta i ett litet test. Deltagandet är frivilligt, och du är helt 

anonym – men jag är väldigt tacksam om du ställer upp! Kontakta mig gärna om du har några 

frågor!  

 

Först ber jag dig fylla i några frågor om din bakgrund, sen följer själva testet. 

 

Stort tack för hjälpen! 

Annika 
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Bilag 4: Blanketten  
A. Bakgrund  

 

1. Ålder: _______________         Kön: _______________ 

 

2. Det/de språk jag talar med mina föräldrar är: ________________________________________ 

 

3. Kryssa i hur ofta du gör följande:  

 

4. Har du andra kontakter med danskar?          Ja                            Nej   

 Om ja, vilka? __________________________________________________________ 

 

5. Har du läst danska i skolan?                                      Ja             Bara lite                       Nej  

 

6. Kan du tänka dig att bo eller studera i Danmark?     Ja              Kanske                       Nej   

 

7. Tycker du att talad danska är lätt eller svårt att förstå? Kryssa i en av rutorna.  

Lätt att förstå                                                                                                                     Svårt att förstå 

 

 

 

  

 En gång/vecka 1 gång/månad 1 gång/ år Mer sällan  
Ser dansk TV/film/serier      
Läser danska artiklar, blogginlägg 
eller liknande 

    

Umgås med danskar      
Är i Danmark      
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B. Språktest  

Lyssna noga på meningen! Du får höra den tre gånger. Skriv sedan ned meningen som du uppfattade 

den och försök få med alla ljuden. Tänk inte på stavningen, skriv bara det du tycker du hör.  

Därefter funderar du på betydelsen och översätter meningen till svenska på raden under.  

Skriv tydligt, är du snäll! (Om det blir kladdigt, så stryk över och börja på nytt!) 

 

 

1. __________________________________________________________________________ 

 

 

Översättning: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

2. __________________________________________________________________________ 

 

 

Översättning: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

3. __________________________________________________________________________ 

 

 

Översättning: _____________________________________________________________________ 
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4. __________________________________________________________________________ 

 

 

      __________________________________________________________________________ 

 

 

Översättning: _____________________________________________________________________ 

 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

5. __________________________________________________________________________ 

 

 

     __________________________________________________________________________ 

 

 

Översättning: _____________________________________________________________________ 

 

 

 _____________________________________________________________________ 
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6. __________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Översättning: _____________________________________________________________________ 

 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

7. __________________________________________________________________________ 

 

 

Översättning: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

8. __________________________________________________________________________ 

 

 

Översättning: _____________________________________________________________________ 
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C. Evaluering  

Tyckte du meningarna var lätta eller svåra att förstå? Kryssa i en av rutorna.  

Mycket lätta                                                                                                                     Mycket svåra 

 

Var det något du tyckte var särskilt svårt att förstå? ___________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

 

D. Övriga kommentarer?  

. 
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Bilag 5: Informanternes opfattelse på fonemniveau 
Tabel 6.1 /v/ -> [w] fonemniveau efter hvilket ord som testedes  
Ord: Ø i u y r j d up p n v 
Skriv 13 1 3 1 0 0 0 0 0 0 15 
Brev 15 0 1 0 1 1 2 0 0 0 13 
Kniv 12 0 5 0 0 0 0 1 7 1 7 
Totalt: 40 1 9 1 1 1 2 1 7 1 35 

 

Tabel 6.2 /g/ efter bagtungevokaler -> [w] fonemniveau efter hvilket ord som testedes 
Ord: Ø r n u g ll ug e v 
Koge 25 3 1 1 0 1 0 0 2 
Tog 12 4 0 12 3 0 1 1 0 
Totalt: 37 7 1 13 3 1 1 1 2 

 

Tabel 6.3 /g/ efter fortungevokaler -> [j] fonemniveau efter hvilket ord som testedes 
Ord: Ø r u t i h l j pp jk ch kg k g/gg 
Lager 15 1 0 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 7 
Løg 15 0 1 0 0 0 2 5 1 1 1 1 2 4 
Total: 30 1 1 1 7 1 0 6 1 1 1 1 2 11 

 

Tabel 6.4 /d/ -> [ð] fonemniveau efter hvilket ord som testedes 
Ord: Ø g ck 2 l/ll d v n/nn * t/tt 
Udflugt 4 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
Græder 8 1 1 2 8 2 2 2 1 6 
Totalt: 12 1 1 2 8 2 2 2 1 35 

 

Tabel 6.5 /r/ -> [ɐ̯] fonemniveau efter hvilket ord som testedes 
Ord: Ø gh u ar a rk k rt uk lt e i rl* h rn t l r 
Bror 18 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Bær 9 0 0 0 0 5 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 0 4 
Skær 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 
Totalt:  52 1 2 1 2 5 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20 

 

Tabel 6.6 [ɐ̯] smelter sammen med foregående /a ɔ/ efter hvilket ord som testedes 
Ord: Ø u d ss k h nk n rk lk ck r 
Kort 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Bar 10 1 1 1 4 1 6 1 1 1 1 5 
Totalt:  33 1 1 1 4 1 6 1 1 1 1 15 

 

Tabel 6.7 /ər/ -> [ʌ] fonemniveau efter hvilket ord som testedes 
Ord: Ø er a ar e as es 
Håber 3 6 7 10 5 1 1 
Hakker 9 2 10 7 5 0 0 
Totalt: 12 8 17 17 10 1 1 
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Tabel 6.8 Schwa-assimilation efter hvilket ord som testedes 
Ord: Anden Skole Bananen Totalt 
Ø 27 2 4 33 
nda 1 0 0 1 
nen 0 0 2 2 
nnan 1 0 0 1 
nna 1 0 0 1 
nnen 1 0 0 1 
gne 1 0 0 1 
e 0 2 3 5 
*n 0 0 2 2 
en 0 0 3 3 
netn 0 0 1 1 
gon 0 0 1 1 
ejn 0 0 1 1 
l 0 23 0 23 
le 0 2 0 2 
lle 1 0 0 1 
la 0 2 0 2 
r 0 1 0 1 
n 0 1 2 3 
ten 0 0 3 3 
ne 0 0 1 1 
den 0 0 1 1 
neu 0 0 1 1 
je 0 0 1 1 
mm 0 0 1 1 
hin 0 0 1 1 
nie 0 0 1 1 
nt 0 0 1 1 
nuy 0 0 1 1 
kne 0 0 1 1 
nei 0 0 1 1 
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Bilag 6: Informanternes opfattelse på ordniveau 
Tabel 7.1 /v/ -> [w] ordniveau efter hvilket ord som testedes 
Skriv: Brev: Kniv: 
skriv  8 brev 9 kniv 6 
skrev 6 bro 3 knip 4 
sko 3 brö 2 kno 4 
skö 2 brej 1 knou 4 
skör 1 bö 1 knop 2 
skrei 1 braiv 1 kni 1 
skju 1 brod 1 …kni 1 
skvö 1 bre 1 knin 1 
skev 1 po 1 klo 1 
skay 1 boöd 1 knoep 1 
skru 1 bröve 1 knu 1 
ske 1 brer 1 kniven 1 
ska 1 bev 1 dack 1 
sker 1 breu 1 que 1 
skri 1 bröv 1 kneup 1 
skrue 1 meningen 1 Ø 3 
Ø 2 Ø 6   

 

Tabel 7.2 /g/ efter bagtungevokaler -> [w] ordniveau 
efter hvilket ord som testedes 
Koge:  Tog:  
korve 1 tog 2 
koa 2 to 3 
köra 1 tur 2 
koer 1 täug 1 
kå 3 lo 1 
koe 3 hul 1 
korv 1 tor 1 
tva 1 tåg 1 
kore 1 tra 1 
kåe 1 trou 1 
koll 1 …tu 4 
kone 1 …tut 4 
ko 2 …tue 2 
k 2 …tö 1 
kor 1 …tote 1 
kua 1 …du 1 
…koe 1 tror 1 
…kae 1 Ø 5 
…koa 2   
…ko 2   
Ø 4   
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Tabel 7.3 /g/ efter 
fortungevokaler -> [j] ordniveau 
efter hvilket ord som testedes 

 Tabel 7.4 /d/ -> [ð] ordniveau efter hvilket 
ord som testedes 
Udflugt:  Græder:  

Leg:  Løg:   utflyökt 1 kaller 1 
leg 1 lögg 1  outfluckt 1 klacker 1 
läri 1 lög 3  utflykt 11 kan 2 
leihu 1 lö 5  eufleu 1 gråter 2 
lö 1 leukg 1  uflu 1 kgrahtur 1 
lägen 1 lul 1  utflökt 3 garlar 1 
leu 2 lök 2  utlopp 1 klara 1 
ø 1 löpp 1  utflukt 2 kallar 2 
lego 3 löjk 1  utflott 1 grater 1 
le 1 lunch 1  utfukt 2 graeder 1 
läger 1 löj 3  outflykt 1 kala 1 
leighe 1 luj 1  ottflyt 1 kana 1 
leide 1 nu 1  ottlokt 1 gröter 1 
litet 1 …lou 1  utflyjt 1 jakag*u 1 
destiny 1 …lul 1  utflygt 1 gråtere 1 
ti 1 …lu 1  utfluky 1 kara 1 
lein 1 …löj 1  uflak 1 kallahajan 1 
lähä 1 …lv 1  utflyck 1 kald 1 
lie 1 Ø 7  utfltkt 1 gha 1 
lide 1     1 ka*er 1 
lin 1      kalar 1 
läja 1      gräver 1 
leie 1      garver 1 
Ø 8      kanna 1 
       kalle 1 
       graer 1 
       Ø 4 
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Tabel 7.5 /r/ -> [ɐ̯] ordniveau efter hvilket ord som 
testedes 

 Tabel 7.6 [ɐ̯] smelter sammen 
med foregående /a ɔ/ ordniveau 
efter hvilket ord som testedes Bror:  Bær:  Skær:  

brå 3 berk 1 skarpen 2  Kort:  Bar:  
bror 8 bak 3 skaupani 1  korv 1 bad 1 
bjva 1 bert 2 skape 2  käl 1 buss 1 
bro 6 bauk 1 skapen 1  ka 3 bak 3 
bok 1 bä 5 skarp 1  karl 5 bar 5 
brogh 1 bark 4 skulpen 1  kort 2 ba 5 
brör 1 balt 1 skap 2  kål 1 bah 1 
breu 1 bae 1 skäpe 1  kal 3 bank 5 
bja 1 kö 1 skapa 7  komerö 1 bän 1 
brår 1 bar 2 skarpa 2  cole 1 bä 1 
broar 1 bärt 1 ska 2  cool 1 bark 1 
broa 1 dai 1 skappen 1  kol 6 malk 1 
bra 2 bärl* 1 skapaneje 1  kar 1 da 1 
Ø 5 bra 1 dekaste 1  koua 1 benk 1 
  bär 2 skappan 1  kul 1 back 1 
  bah 2 skapna 1  kall 2 …ba 2 
  bern 1 skrapa 1  kao 1 …pak 1 
  bat 1 skapaen 1  Ø 2 bau 1 
  Ø 2 skapa 1    Ø 1 
    starta 1      
    skapeneejn 1      
    Ø 1      
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Tabel 7.7 /ər/ -> [ʌ] ordniveau 
efter hvilket ord som testedes 

 Tabel 7.8 Schwa-assimilation ordniveau efter 
hvilket ord som testedes 

Håber:  Hakker:   Anden:  Skole:  Bananen  
håber 1 hagger 1  enda 1 skole 2 …pen ninen 1 
höbara 1 haga 3  annen 1 skol 20 …pani e 1 
hör 2 hackar 1  annan 1 skoe 2 …pen e 2 
höba 1 hagae 1  anna 1 sko 2 …pe n 1 
hobangs 1 ha de 1  egne 1 skola 2 …p 1 
jobbar 1 haga… 2  hele 1 skon 1 …pen *n 1 
hoppar 3 hacker 1  elle 1 skour 1 …p e neten 1 
hö ba 1 har de 1  Ø 26 …skol 1 …pe en 1 
hobbar 1 hackar 1    skool 1 …pa en 1 
houpar 1 haggar 2    skoul 1 …pa netn 1 
hörde 1 hu 1      pane*n 1 
hoppa 1 hagar 3      …pa neijden 1 
hör bara 1 hitittut… 1      …pen iten 1 
h* pe 1 kalinimihu 1      …pa neu 1 
hope 2 hör 1      …paneje 1 
hopar 1 alla 1      beneten 1 
hoppas 1 höga 2      …p nä mm 1 
härde 1 helle… 1      …pan mihin 1 
huba 1 klala… 1      …pna nie 1 
hopper 1 hele 1      …pa nnnen 1 
hoper 3 häga 1      …pa rent 1 
hubba 1 haga 1      …pa någon 1 
hoba 1 Ø 4      …paneejn 1 
hobar 1        …paen nuy 1 
hopes 1        …pe 1 
hober 1        …pa n 1 
Ø 1        …pa ne 1 
         …ta en 1 
         …pa kne 1 
         …pa nei 1 
         Ø 2 

 

 

 

 

 

 


