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Abstrakt 

Formålet med denne opgave er at undersøge nordmænd og svenskeres perception og forståelse 
af dansk udtale. Tidligere undersøgelser af nabosprogforståelsen i Skandinavien har nemlig vist 
at nordmænd præsterer bedre end svenskere når det kommer til at forstå talt dansk. Dette er 
blandt andet blevet forklaret med at der er større ligheder mellem det norske og det danske 
ordforråd. Spørgsmålet er om nordmændene også klarer sig bedre end svenskerne hvis de kun 
testes på ord der er samme på dansk, norsk og svensk. Dette undersøges gennem et eksperiment 
bestående af en ordforståelsestest hvor 171 norske og 147 svenske gymnasieelever lytter til 
danske ord som de skal oversætte til sit modersmål. I alt testes 30 ord som indeholder forskellige 
svækkede konsonanter, eller som af andre anledninger kan forventes at være svære at forstå. 
Ordene bliver testet isoleret, altså uden kontekst.  

Konklusionen er at nordmænd også forstår talt dansk bedre end svenskere når leksikale 
forskelle mellem sprogene er udlignede. Selvom der på overfladen er forskel på de norske og 
svenske informanters forståelse af talt dansk, kan der også ses en del ligheder i forhold til deres 
perception og forståelse af de enkelte ord.  
 
Nøgleord: Nabosprogforståelse, dansk-norsk-svensk, nordiske sprog, dansk udtale, perception, 

forståelse, perception og forståelse af nært beslægtede sprog, ordforståelse, fonetisk afstand.  
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1 Indledning  

De tre nordiske sprog, dansk, norsk og svensk, er nært beslægtede, og har store ligheder hvad 
gælder grammatik, ordforråd og udtale. Sprogene er så nært beslægtede at de plejer at ses som 
indbyrdes begribelige, hvilket vil sige at talerne i princippet vil kunne kommunikere med hin-
anden på hvert sit modersmål. Talere af disse sprog behøver altså ikke at lægge store mængder 
tid og anstrengelse på at lære de to andre nabosprog for at kunne forstå dem, som det ellers 
behøves for fremmedsprog (Gooskens 2007:445).  

Det fungerer dog ikke altid lige godt i praksis. I tidligere undersøgelser af nabosprog-
forståelsen i Skandinavien har det vist sig at der findes et svagt link mellem dansk og svensk. 
Svenskernes forståelse af talt dansk er dårlig, og forståelsen mellem danskere og svenskere har 
til og med vist sig at være asymmetrisk (Maurud 1976, Bø 1978, Doetjes & Gooskens 
2009:105–106, Gooskens m.fl. 2010). En foreslået mulig årsag til dette er at der er specielle 
udtaletræk i dansk, som gør sproget svært at forstå (Grønnum 2003, Gooskens m.fl. 2010). 
Desuden har talt dansk i løbet af det seneste århundrede ”været i udtalemæssigt skred” (Brink 
1988:30) hvor udtalen har forandret sig meget i forhold til de øvrige nordiske sprog.  

Teleman (2001:25) mener at svenskerne står over for en opgave der objektivt set er sværere 
når de skal forstå dansk tale end danskerne gør når de skal forstå svensk. Til trods for at dansk 
objektivt set skulle være sværere at forstå, virker nordmændene ikke til at have samme proble-
mer med at forstå talt dansk som svenskerne. I alle tidligere undersøgelser af nabosprog-
forståelsen er nordmændenes forståelse af talt dansk bedre end svenskernes (Maurud 1976, Bø 
1978, Delsing & Lundin Åkesson 2005, Gooskens 2006a). En vigtig del af forklaringen kan 
være at dansk og norsk har større ligheder når det kommer til ordforrådet end dansk og svensk 
har. Nordmændene støder derfor på færre ord som ikke findes i deres ordforråd når de lytter til 
dansk end svenskerne gør. Spørgsmålet er dog om nordmændenes forståelse stadig er bedre end 
svenskernes når de leksikale forskelle mellem sprogene er udlignede, og nordmændene på den 
måde ikke har nogen fordel i forhold til ordforrådet.  

I denne undersøgelse testes nordmænd og svenskeres perception og forståelse af ord som 
er kognater, hvilket er beslægtede ord som har store ligheder i form og betydning (se afsnit 1.1 
for en definition af kognater som det anvendes i denne opgave). På den måde udlignes de 
leksikale forskelle mellem sprogene. I undersøgelsen vil eventuelle forskelle og ligheder 
mellem nordmænd og svenskeres perception og forståelse af talt dansk blive kortlagt for at 
kunne bidrage med øget kundskab om nordmænds forståelse af talt dansk, og hvordan denne 
ser ud i forhold til svenskeres. 

1.1 Formål, problemformuleringer og hypoteser 

Formålet med denne opgave er at undersøge hvordan perceptionen og forståelsen af dansk ud-
tale ser ud hos nordmænd og svenskere samt hvilke forskelle og ligheder der kan ses. Dette 
undersøges gennem et eksperiment bestående af en ordforståelsestest hvor norske og svenske 
informanter lytter til danske ord som de skal oversætte til sit modersmål. I ordforståelsestesten 
undersøges kun perceptionen og forståelsen af kognater, og undersøgelsen er begrænset til 
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ordniveau. Ordene testes desuden uden kontekst. Ud fra informanternes oversættelser under-
søges deres forståelse og perception af talt dansk med hjælp af følgende problemformuleringer 
og hypoteser:  

1. Hvor stor del af ordene forstår de norske og svenske informanter?  
For denne problemformulering er min hypotese at de norske informanter klarer 
ordforståelsestesten bedre end de svenske, altså at de forstår en større del af ordene.  

2. Hvilke ord bliver forstået dårligt af de norske respektive de svenske informanter? Med 
forstået dårligt menes at informanterne i gennemsnit får under 10 procent af makspoint 
for ordet.  
For denne problemformulering er min hypotese at de svenske informanter forstår flere 
ord dårligt end de norske informanter. 

3. Hvilke forskelle kan der ses på informanternes forståelse af ordene i testen og hvad kan 
forklare dem?  
For denne problemformulering er min hypotese at der kan ses en sammenhæng mellem 
forskellen på de norske og de svenske informanters forståelse af ordene og forskelle på 
ordenes fonetiske afstand mellem dansk og norsk eller svensk. 

4. Hvad kan informanternes fejloversættelser sige om deres perception af ordene i testen? 
For denne problemformulering har jeg ingen hypotese eftersom det drejer sig om en 
beskrivelse af informanternes fejloversættelser.  

Hypoteserne er udformede med udgangspunkt i den teoretiske baggrund og tidligere forskning 
som vil blive præsenteret i kapitel 2–5. Undersøgelsen er som sagt begrænset til kognater.  
Ligesom Kürschner m.fl. (2008:86) har jeg valgt at have en bred definition af kognater, hvilket 
vil sige at kognater her både inkluderer fælles arveord og fælles låneord.  

Som nævnt handler undersøgelsen om perception og forståelse hvilket indledningsvis 
kræver en operationalisering af disse to begreber, som de vil blive anvendt i denne opgave. Med 
perception menes hvordan et ord opfattes, hvilke segmenter eller fonemer som informanterne 
identificerer, hvilket måles ud fra hvad informanterne oversætter ordene i testen til. Med 
forståelse menes derimod hvorvidt det er korrekt ord som identificeres, hvilket måles ud fra om 
informanterne oversætter ordene i testen korrekt. I denne opgave betyder at forstå altså at 

identificere korrekt. Med informanternes forståelse menes deres score på ordforståelsestesten.  
Undersøgelsen er begrænset til gymnasieelever. Det er dermed kun unge nordmænd og 

svenskere som testes. Desuden vil der være fokus på sproglige faktorer, selvom visse 
baggrundsfaktorer også vil blive kommenteret. 

1.2 Opgavens disposition 

Efter denne indledning følger en redegørelse for undersøgelsens teoretiske baggrund. Først vil 
der i kapitel 2 blive redegjort for lydinventaret i norsk, svensk og dansk, for at kunne give et 
overblik over relevante forskelle. I kapitel 3 følger en gennemgang af udtaletræk som kan for-
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ventes at gøre dansk svært at forstå. Efterfølgende vil der i kapitel 4 blive givet en kort 
præsentation af hvad perception og forståelse af tale indebærer, med fokus på perception og 
forståelse af nært beslægtede sprog samt hvilke faktorer som kan påvirke. Efter gennemgangen 
af den teoretiske baggrund vil tidligere forskning blive præsenteret i kapitel 5. Præsentationen 
af tidligere forskning er delt op i to afsnit hvor undersøgelser med fokus på kortlægninger og 
målinger af forståelsen præsenteres i det første afsnit, hvorefter mere eksperimentelle 
undersøgelser med fokus på lingvistiske faktorer præsenteres i det efterfølgende afsnit. Derefter 
behandles undersøgelsens metode og materiale i kapitel 6. Her vil der først blive redegjort for 
eksperimentets udformning, derefter for materialet, informanterne og etiske overvejelser i 
forbindelse med materialeindsamlingen, herefter for informanternes tidligere kontakt med og 
attituder til dansk vil blive gennemgået, og efterfølgende redegøres der for analysemetoden. 
Kapitlet afsluttes med en diskussion af undersøgelsens metode og materiale. I det efterfølgende 
kapitel, kapitel 7, præsenteres undersøgelsens resultat. Afslutningsvis vil de konklusioner som 
kan drages ud fra undersøgelsen, blive præsenteret i kapitel 8, hvorpå resultatet vil blive 
diskuteret og der gives forslag til fremtidig forskning.  

2 Kontrastiv redegørelse for lydinventaret i norsk, 
svensk og dansk 

I dette kapitel vil der blive redegjort for lydinventaret i norsk, svensk og dansk, for at kunne 
give et overblik over relevante forskelle mellem sprogene. Eftersom denne undersøgelse kun 
behandler isolerede ord, vil jeg ikke komme ind på prosodiske forskelle, med undtagelse for 
ordaccenter og stød. I kapitlet bliver lydinventaret i norsk (afsnit 2.1) gennemgået først, dernæst 
det svenske (afsnit 2.2) og herefter det danske (afsnit 2.3), hvorefter de tre sprogs lydsystemer 
sammenlignes (afsnit 2.4). Gennemgangen vil være kort og oversigtlig, og jeg vil ikke gå i 
detaljer med specifikke realiseringer eller fonologiske processer. Der kan derfor være speci-
fikke segmenter som i nogle tilfælde realiseres anderledes i de områder som er relevante for 
undersøgelsen, som ikke vil blive taget op.  

I opgaven anvendes både fonemskrift, eller fonemisk skrift, som angives med skråstreg //, 
og lydskrift, eller fonetisk skrift, som angives med klammer []. Forskellen er graden af detalje 
hvor det i fonemskrift kun er lyde som har en distinktiv funktion der noteres (Grønnum 
2005:33). Lydskrift er altså mere detaljeret, men alt efter formålet kan graden af detalje variere. 
I denne fremstilling anvendes en grov lydskrift.  Lyde som skrives indenfor klammer [] kaldes 
segmenter, og lyde som skrives indenfor skråstreg kaldes // fonemer. Fonemerne er altså kun 
de betydningsadskillende lyde hvorimod segmenterne også inkluderer allofoner.  

Eftersom jeg anvender en grov lydskrift, vil diakritiske tegn for præcision af segmenters 
realisering ikke blive angivet. En mere korrekt angivelse af [e] i dansk ville for eksempel være 
[e̝], men i denne tekst anvendes kun [e]. De diakritiske tegn som vil blive anvendt er følgende: 
[ʔ] som angiver stød, [ː] som angiver at segmentet er langt, [ˈ] og [ˌ] som angiver hovedtryk 
respektive bitryk, [ ̯] under en vokal som angiver at vokalen ikke er syllabisk, det vil sige 
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stavelsedannende, og [ ̩ ] under en konsonant som betyder at den er syllabisk (Grønnum 
2007:18). [2] angiver at et ord har accent 2. Norske og svenske ord uden en markering for accent 
2 har accent 1.  

Transskriptionerne i opgaven følger i princip IPA, men med visse tilpasninger for at undgå 
at behøve for mange diakritiske tegn. Se Kristoffersen (2000), Riad (2014) og Basbøll (2005) 
for symbolernes nøjagtige modsvarighed i IPA.  

2.1 Norsk 

Beskrivelsen af det norske lydinventar i dette afsnit baseres til stor del på Kristoffersen (2000, 
2015) og har urbaniseret østnorsk som udgangspunkt. I Norge findes der ikke noget officielt 
standardiseret talesprog (Kristoffersen 2000:6). Der er derfor ikke noget åbenbart udgangs-
punkt for en beskrivelse af norsk udtale. Formålet her er dog ikke at give en fuldstændig og 
”retfærdig” gennemgang af lydsystemet i norsk, men derimod at fremhæve, hvad der i store 
træk adskiller norsk fra dansk. 

I opgaven er transskriptioner af norske ord efter Vanvik (1985), men med segmenter til-
passet til lydinventaret angivet i Kristoffersen (2000)1 samt kompletterende transskriptioner 
med dialektale variationer fra relevante områder fra Helland (2021a). 

De norske informanter i undersøgelsen er fra Østnorge, Vestnorge (Rogaland) og 
Trondheim, og det er derfor kun relevante forskelle fra disse områder som eventuelt behandles. 
Det skal dog pointeres at der ikke vides om nogle af informanterne for eksempel har boet andre 
steder, og at fremstillingen som sagt hovedsageligt udgår fra Kristoffersen (2000, 2015).   

Det norske vokalinventar består af otte vokalfonemer i betonede stavelser: /i e ɑ y ø ʉ u o/, 
ni hvis man regner /æ/ som et eget fonem2. Nogle af fonemerne har forskellige allofoner alt 
efter om vokalen er lang eller kort. I betonede stavelser har norsk de ni lange vokaler [iː yː ʉː 
uː eː æː øː oː ɑː] og de ni korte vokaler [i y ʉ u ɛ æ œ ɔ ɑ] (Kristoffersen 2000:13) samt schwa 
[ə] som en allofon af /e/ i ubetonede stavelser (Kristoffersen 2000:17). Vokalinventaret i norsk 
sammenfattes i det nedenstående tableau (tableau 1). 

Fonem Lang vokal Kort vokal Foran /r/ og /ɽ/ 
/i/ [iː] [i]  

/e/ [eː] [ɛ] [æː] [æ] 

/ɑ/ [ɑː] [ɑ]  

/y/ [yː] [y]  

/ø/ [øː] [œ]  

/ʉ/ [ʉː] [ʉ]  

/u/ [uː] [u]  

/o/ [oː] [ɔ]  
Tableau 1. Vokalinventaret i norsk, efter Kristoffersen (2000:13–14).  

 
1 Dog med /v/ angivet som frikativ [v] i stedet for approksimant [ʋ].  
2 Ifølge Kristoffersen (2000:14) er [æ]s status som et fonem usikker, eftersom det egentlig kun forekommer som 
en allofon af /e/ foran /r/ og /ɽ/. 



 11 

I tableau 1 angives fonemerne i den første kolonne, og derefter segmenternes realisering når de 
forekommer som lang og som kort vokal. Hvis segmentet har en anden realisering i forbindelse 
med /r/ angives det i den sidste kolonne.  

Udover vokalerne har norsk også en række diftonger. Ifølge Kristoffersen (2015:13) bliver 
diftongerne traditionelt ”regnet som en slags vokalsegmenter på linje med lange vokaler”. Dif-
tongerne kan også ses som en sekvens af to segmenter med en kort vokal og en ikke-syllabisk 
vokal eller halvvokal (Kristoffersen 2015:13). Som det vil fremgå i afsnit 2.3, kan de danske 
diftonger også tolkes på en lignende måde. 

De norske diftonger kan deles ind i almindelige eller frekvente diftonger, som er [æj œj 
æw], og marginelle diftonger, som er [ɔj ʉj ɑj]. De marginelle diftonger forekommer kun i nogle 
få låneord (Kristoffersen 2000:19). 

Når det kommer til konsonantinventaret er det nødvendigt at tage dialektale forskelle i 
betragtning eftersom variationen her er større (Kristoffersen 2015:17). For eksempel kan fone-
met /l/ have flere allofoner. Det kan forekomme som [l], det kan være palataliseret [ʎ] og det 
kan være ”tykt” (retrofleks flap) [ɭ] (Det Norske Akademis Ordbok 2021). Fonemet /r/ kan, 
ligesom i svensk, realiseres på to forskellige måder alt efter dialekt: [r] og [ʁ]. [ʁ] forekommer 
i det sydlige og sydvestlige Norge og [r] forekommer i resten af landet (Fjeldstad & Hervold 
1989:19). Segmentet [r] realiseres oftest som en flap [ɾ] (Kristoffersen 2000:24). I områderne 
hvor /r/ realiseres som [r] udtales konsonantkombinationerne /rt rd rs rn rl/ for det meste som 
retroflekser [ʈ ɖ ʂ ɳ ɭ] (Kristoffersen 2000:88).  

Det norske konsonantinventar, med undtagelse for visse af de ovennævnte dialektale afvi-
gelser, sammenfattes i tableau 2.  

 Bilabial/labiodental  Dental/alveolar Retrofleks Palatal Velar Glottal 

Klusil p, b t, d ʈ, ɖ  k, g  

Nasal m n ɳ  ŋ  

Trill   r     

Tap eller flap   ɽ    

Frikativ  f s ʂ ç  h 

Approksimant ʋ   j   

Lateral  l ɭ    
Tableau 2. Konsonantinventaret i norsk, efter Kristoffersen (2000:22), med artikulationssted angivet 
på den første linje og artikulationsmåde angivet i den første kolonne. 

Bemærk at /v/ ikke er anderledes end svensk og dansk /v/, selvom det i tableauet står som 
approksimant i stedet for frikativ. Svensk v er (rent fonetisk) egentlig også mere en approksi-
mant, men på grund af forskellige traditioner angives v som [ʋ] i norsk og [v] i svensk (Helland 
2021b).  

Afslutningsvis vil jeg kort nævne en egenskab i norsk udtale som er relevant at tage op her, 
nemlig ordaccenter. Der er to forskellige accenter, eller toner, i norsk som kaldes accent 1 og 
accent 2. Ord med accent 1 er karakteriseret af én ”top” og ord med accent 2 har to toppe. For 
at et ord kan have accent 2 behøver det derfor at have mere end en stavelse. Ordaccenter fore-
kommer både i norsk og i svensk, hvilket adskiller sprogene fra dansk som i stedet har stød.  
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2.2 Svensk 

Beskrivelsen af det svenske lydinventar i dette afsnit er baseret på Riad (2014) og har central-
svensk som udgangspunkt. Til forskel for norsk har svensk et standardiseret talesprog, som 
altså er udgangspunktet her. Dog forekommer der også dialektale variationer i Sverige, omend 
ikke i samme omfang og udbredelse som i Norge. 

I opgaven er transskriptioner af svenske ord fra Hedelin (1997), men med segmenter til-
passet til lydinventaret angivet i Riad (2014)3.  

De svenske informanter i undersøgelsen er fra Kalmar, Karlstad, Falun, Bollnäs og 
Sundsvall. Eftersom udgangspunktet for beskrivelsen er centralsvensk, kan der være segmenter 
som i nogle tilfælde realiseres anderledes i de nævnte byer.  

Det svenske vokalinventar består af ni vokalfonemer i betonede stavelser: /i e ɛ ɑ y ø ʉ u 
o/. Nogle af fonemerne har forskellige allofoner alt efter om vokalen er lang eller kort. I beto-
nede stavelser har svensk de elleve lange vokaler [iː yː ʉː uː eː ɛː æː øː œː oː ɑː] og de ti korte 
vokaler [ɪ ʏ ɵ ʊ ɛ æ ø œ ɔ a] (Riad 2014:21–36). Vokalinventaret i svensk sammenfattes i det 
nedenstående tableau (tableau 3). 

Fonem  Lang vokal Kort vokal Foran /r/ 

/i/ [iː] [ɪ]  

/e/ [eː] [ɛ]  

/ɛ/ [ɛː] [ɛ] [æː] [æ] 

/ɑ/ [ɑː] [a]  

/y/ [yː] [ʏ]  

/ø/ [øː] [ø] [œː] [œ] 

/ʉ/ [ʉː] [ɵ]  

/u/ [uː] [ʊ]  

/o/ [oː] [ɔ]  

Tableau 3. Vokalinventaret i svensk, efter Riad (2014:21–36). 

I tableau 3 angives fonemerne i den første kolonne, og derefter segmenternes realisering i lang 
og kort vokal. Hvis segmentet realiseres anderledes i forbindelse med /r/ angives det i den sidste 
kolonne.  

I standardsvensk er der kun tre diftonger. Disse har marginal distribution og forekommer i 
princip kun i låneord. Diftongerne skrives <au>, <eu> og <ou> eller <oa>, men deres status i 
vokalsystemet er ikke afklaret. Riad (2014:42) skriver: ”They could be analysed as 
combinations of single short vowels, but it would then not be obvious which two vowels 
combine in each of them”. (Standard)svensk kan altså ikke siges at have diftonger i samme 
udstrækning som norsk og dansk. Her forekommer der dog en del dialektal eller regional 
variation. 

I det svenske konsonantinventar har fonemet /r/, ligesom norsk, regional variation mellem 
realiseringerne [r] og [ʁ]. [ʁ] forekommer blandt andet i Kalmar (Magnusson 1978:28), og [r] 
forekommer i Mellem- og Nordsverige. I forhold til /r/ skriver Magnusson (1978:28) desuden 

 
3 Med undtagelse for segmentet [ə]. 
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at r ofte vokaliseres eller forsvinder i Kalmar. Det er dog ikke helt tydeligt om det vokaliseres 
på samme måde som i dansk.  

Ligesom i norsk udtales konsonantkombinationerne /rt rd rs rn rl/ som retroflekser [ʈ ɖ ʂ ɳ 
ɭ]. De sydsvenske dialekter som har [ʁ], deriblandt Kalmar, har ikke retroflekser (Riad 
2014:74). 

Det svenske konsonantinventar, med undtagelse for segmentet [ʁ], sammenfattes i tableau 
4.   

 Bilabial/labiodental  Dental/alveolar Retrofleks Palatal Velar Glottal 

Klusil p, b t, d ʈ, ɖ  k, g  

Nasal m n ɳ  ŋ  

Trill   r     

Frikativ  f s ʂ/ɧ ɕ  h 

Frikativ/ 

aproksimant 

v4   ʝ   

Lateral  l ɭ    
Tableau 4. Konsonantinventaret i svensk, efter Riad (2014:45,76), med artikulationssted angivet på 
den første linje og artikulationsmåde angivet i den første kolonne. 

Hvis man sammenligner den ovenstående tableau (tableau 4) med tableau 2 i afsnit 2.1, kan det 
ses kan konsonantinventaret i princip er identisk i norsk og svensk, med nogle få afvigelser.  

En anden lighed mellem norsk og svensk er, som det blev nævnt i ovenstående afsnit, at 
svensk, ligesom norsk, har ordaccenter.  

2.3 Dansk 

Beskrivelsen af det danske lydinventar i dette afsnit udgår til stor del fra Basbøll (2005). Dansk 
er det sprog af de tre som har mindst dialektal variation og eftersom det kun er standarddansk 
udtale som testes i undersøgelsen, er dialektal variation ikke relevant her.  

I denne opgave har transskriptionerne af danske ord udgangspunkt i de transskriptioner 
som angives i Den Danske Ordbog (2021), men med segmenter tilpasset til lydinventaret som 
angives i Basbøll (2005).  

Det danske vokalinventar består af tolv fonemer /i e ɛ a ɑ y ø œ u o ɔ ɒ/. I betonede stavelser 
har dansk de tolv lange vokaler [iː eː ɛː æː ɑː yː øː œː uː oː ɔː ɒː] og de fjorten korte vokaler [i 
e ɛ a ɑ y ø œ ɶ u o ɔ ʌ ɒ], samt schwa [ə] i ubetonede stavelser. Vokalinventaret i dansk 
sammenfattes i tableau 5. 

 

 

 
4 Eller [ʋ], jf. Riad (2014:55). 
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Fonem Lang vokal Kort vokal Foran eller efter /r/5 
/i/ [iː] [i]  
/e/ [eː] [e] [ɛː] [ɛ] 
/ɛ/ [ɛː] [ɛ] [æː] [a] 
/a/ [æː] [a] [ɑː] [ɑ] 
/ɑ/ [ɑː] [ɑ]  
/y/ [yː] [y]  
/ø/ [øː] [ø] [œː] [œ] 
/œ/ [œː] [œ] [ɶː] [ɶ] 
/u/ [uː] [u]  
/o/ [oː] [o] [ɔ]  
/ɔ/ [ɔː] [ʌ]  
/ɒ/ [ɒː] [ɒ]  

Tableau 5. Vokalinventaret i dansk, efter Basbøll (2005:50–52).  

I tableau 5 angives fonemerne i den første kolonne, og derefter segmenternes realisering i lang 
og kort vokal. Hvis segmentet realiseres anderledes i forbindelse med /r/ angives det i den sidste 
kolonne.  

Udover de angivne vokalfonemer har dansk en række segmenter som ikke er fuldvokaler: 
[ɐ̯ ɪ̯ ʊ̯] (Basbøll 2005:544). [ɪ̯] og [ʊ̯] kan også skrives [j] respektive [w] hvilket det blandt andet 
gøres i Grønnum (2005, 2007). 

Derudover har dansk også en række diftonger. Ifølge Grønnum (2005:293, 2007:158) har 
dansk omkring 40 fonetiske diftonger, som kan deles ind i stigende og faldende diftonger. De 
stigende diftonger begynder alle med [j] og har stavelsetoppen i slutningen, og de faldende 
diftonger er forbindelser af en vokal plus [ɐ̯], [ɪ̯] eller [ʊ̯] og har stavelsetoppen i begyndelsen. 
Ifølge Basbøll (2005:66) er det dog kun de faldende diftonger som enstemmigt betragtes som 
diftonger i dansk. Ligesom Basbøll foretrækker jeg at ikke inkludere kombinationerne med [j] 
fulgt af en vokal som diftonger i dansk. De danske diftonger består altså af en vokal plus [ɐ̯], 
[ɪ̯] eller [ʊ̯]. Dette giver en betydeligt større mængde diftonger end i norsk og svensk.  

I forhold til konsonantinventaret er der i dansk en del afvigelser fra de konsonantinventarer 
som blev angivet i afsnit 2.1 og 2.2. Det danske konsonantinventar sammenfattes i det neden-
stående tableau (tableau 6).  

 Bilabial/labiodental  Dental/alveolar Palatal Velar Uvular Glottal 

Klusil p, b t, d  k, g   

Nasal m n  ŋ   

Frikativ  f s ɕ  ʁ h 

Frikativ/ 

aproksimant 

v6 ð j    

Lateral  l     
Tableau 6. Konsonantinventaret i dansk, efter Basbøll (2005:545), med artikulationssted angivet på 
den første linje og artikulationsmåde angivet i den første kolonne. 

 
5 I nogle tilfælde kun foran, i nogle tilfælde kun efter og i nogle tilfælde begge dele.  
6 Eller [ʋ] alt efter transskriptionskonvention (jf. Basbøll 2005:62).  
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Hvis man sammenligner det ovenstående tableau (tableau 6) med tableau 2 og 4 i afsnit 2.1 og 
2.2, kan den første forskel ses i kolonnen med dentale og alveolære konsonanter. Til forskel fra 
norsk og svensk har dansk ikke segmentet [r]. I dansk har fonemet /r/ derimod allofonen [ʁ] 
som forekommer inden en vokal, og [ɐ̯] som forekommer efter vokaler. I den samme kolonne 
kan der noteres endnu en forskel; segmentet [ð], som er en variant af /d/. Fonemet /d/ realiseres 
som [ð] når det står efter en vokal i samme stavelse. Derudover kan det ses i tableauet at dansk, 
i modsætning til norsk og svensk, ikke har retroflekser.  

Endnu en forskel er at dansk har det prosodiske fænomen stød, i stedet for ordaccenter som 
norsk og svensk. Der er mange paralleller mellem ordaccenterne og stød, og distributionen er i 
mange henseende den samme, men der er også visse forskelle. Desuden lyder stødet ganske 
anderledes. For denne fremstilling er det nok at vide at stødet er en særlig form for knirke-
stemme hvor stemmelæbesvingningerne er uregelmæssige, som forekommer på visse betonede 
stavelser med enten lang vokal eller kort vokal fulgt af en sonor7 konsonant.  

2.4 Sammenfatning 

Hvis man sammenligner konsonantinventaret, og til stor del også vokalinventaret, i norsk og 
svensk, bliver det tydeligt at der er store ligheder mellem lydinventarerne i disse to sprog. Dansk 
adskiller sig derimod mere fra norsk og svensk, blandt andet med et større vokalinventar, en 
lang række diftonger, mangel på segmentet [r] og retroflekser, segmentet [ð] som en variant af 
/d/ efter vokaler og med stød i stedet for ordaccenter. Nogle af disse særtræk for dansk vil blive 
behandlet nærmere i det efterfølgende kapitel (kap. 3).  

Et problem med IPA, som er relevant at løfte frem her, er at samme symboler kan bruges 
forskelligt alt efter konvention. Derfor behøves der ofte en mængde diakritiske tegn for at an-
give den egentlige udtale. For eksempel transskriberes det første a i banan på samme måde på 
dansk og svensk: dansk [baˈnaːˀn] og svensk [baˈnɑːn]. Men det er ikke samme lyd. Det danske 
a er en smule mere lukket, og det svenske er mere centralt. Kristoffersen (2000:14) løfter en 
lignende problematik for vokalen [ʉ] i norsk og svensk: ”But even if the same IPA symbol is 
used, the phonetic realization of this vowel is not identical in UEN [Urban East Norwegian] 
and Standard Spoken Swedish”. Samme segment kan altså lyde forskelligt selvom det angives 
med samme symbol. Denne forskel fremgår kun ved finfonetiske transskriptioner.  

 
7 Sonoritet er en egenskab hos vokaler, halvvokaler, likvider og nasaler, hvor ”stämläpparna intar läge för 
fonation [röstbildning] och utandningsluften inte möter något så kraftigt hinder att fonation försvåras eller 
turbulent brus uppstår” (Engstrand 2004:340).  
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3 Udtaletræk som kan gøre dansk svært at forstå 
I det ovenstående kapitel blev det vist at dansk adskiller sig fra norsk og svensk på en række 
punkter. I dette kapitel vil der blive gået nærmere ind på aspekter ved udtalen som ifølge 
litteraturen gør dansk svært at forstå, både for nordmænd og svenskere, og generelt.   

I en artikel om hvorfor danskere er svære at forstå, skriver Grønnum (2003:129) at dansk 
er en hårdere nød at knække 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. (Grønnum 2003:129) 

Grønnum (2008) fremhæver blandt andet svækkelse af konsonanter efter vokal i stavelsen som 
nogle af de særegenheder i dansk udtale der gør dansk svært at forstå. For eksempel udtales /d/ 
obligatorisk som [ð], også kaldt blødt d, hvis det står efter en vokal i samme stavelse (Grønnum 
2008:16), som for eksempel i ordene mad [ˈmað] og fod [ˈfoːˀð]. Desuden kan [ð] blive sylla-
bisk, altså stavelsebærende, når [ə] assimileres, som for eksempel i ordet bade [ˈbað̩]. Ifølge 
Grønnum (2003:121) bliver det bløde d ofte opfattet og reproduceret som en lateral af nogen 
som ikke har dansk som modersmål. Denne svækkelse vil senere i opgaven blive omtalt som 
/d/ > [ð]. Yderligere en proces hvor en konsonant svækkes efter en vokal er når /g/ svækkes til 
[ɪ̯] efter fortungevokaler og til [ʊ̯] efter bagtungevokaler (Grønnum 2008:16), som i ordene løg 
[ˈlʌɪ̯ˀ] og bog [ˈbɔːˀʊ̯]. Denne svækkelse vil senere i opgaven blive omtalt som /g /> [ɪ̯] og /g/ > 
[ʊ̯]. Segmentet [ʊ̯] kan også være et resultat af et svækket /v/. Denne svækkelse er obligatorisk 
efter kort vokal, men også meget almindeligt efter lang vokal (Grønnum 2008:16), som for 
eksempel i ordene hav [ˈhɑʊ̯] og leve [ˈleːʊ̩]. Svækkelsen vil senere i opgaven blive omtalt som 
/v/ > [ʊ̯]. Den sidste konsonantsvækkelse er når /r/ svækkes til [ɐ̯], hvilket altid sker når /r/ står 
efter en vokal i samme stavelse (Grønnum 2008:16). Dette kaldes ofte vokaliseret r og kan for 
eksempel høres i ordene mor [ˈmoɐ̯] og skærm [ˈsgɛɐ̯ˀm]. Hvis [ɐ̯] foregås af vokalerne [ɑː]/[ɑ] 
eller [ɔː]/[ɔ], assimileres det med vokalen hvorefter der ikke er noget spor af en konsonant 
tilbage (Grønnum 2003:121), som i for eksempel far [ˈfɑː] og år [ɔːˀ]. Det vokaliserede r vil 
senere i opgaven blive omtalt som /r/ > [ɐ̯]. De nævnte svækkelser resulterer ifølge Grønnum 
(2003:121) i næsten ugenkendelige stavelsekodaer8. 

Et andet frekvent udtaletræk som kan tænkes at gøre dansk svært at forstå er schwa-
assimilation. Dette er ikke noget specifikt for dansk, og forekommer også i norsk og svensk, 
men i dansk forekommer schwa-assimilation ikke kun i uformel, spontan tale – det er også 
almindeligt i mere distinkt tale (Grønnum 2003:122). Schwa [ə] kan assimileres til en 
foregående vokal, som i ordet svie [ˈsviːi], eller til en indtilliggende sonorant, som i for 
eksempel skole [ˈsgoːl̩]. Når [ə] assimileres til en sonor konsonant, bliver konsonanten syllabisk 
(Grønnum 2005:186), hvilket den lille streg under l markerer. Det kan også ske at schwa 
forsvinder helt, uden at assimileres, hvilket gør at en stavelse forsvinder. Dette sker dog ikke 
lige så frekvent (Grønnum 2003:122). En type af schwa-assimilation er når [ə] står i forbindelse 
med /r/ og de to lyde smelter sammen til [ʌ]. Dette resulterer i at både lure, luer og lurer udtales 
[ˈluːʌ] (Grønnum 2005:186). Som tidligere nævnt kan for eksempel [ð] blive syllabisk når [ə] 

 
8 Stavelsekoda, eller koda, er den del af en stavelse som står efter vokalen.  
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assimileres til konsonanten, hvilket resulterer i at et ord som bade udtales [ˈbað̩]. Det kan derfor 
være svært for nogen som ikke har dansk som modersmål eller nogen som ikke har så meget 
erfaring af dansk, at høre forskel på ordene bad [ˈbað] og bade [ˈbað̩]. Grønnum pointerer at 
dette kan lede til at man tror at man hører et enstavigt ord og derfor ikke kan koble til korrekt 
ord i det mentale leksikon (se fodnote 11):  

When a vowel segment is lost, the uninitiated listener – who is not aware that a modest rise in 
pitch after the stressed vowel is the carrier of a second syllable in words like those above – will 
believe that he heard a monosyllable, and will search in the wrong part of his mental lexicon for 
the identity of the word. (Grønnum 2003:122) 

Forskellen på bad og bade kan altså høres på at det tostavede ord har en beskeden stigning i 
tonehøjde efter den betonede vokal hvilket kan være svært at høre og afkode for nogen som 
ikke har gode kundskaber i dansk.  

Grønnum (2008) fremhæver også de mange vokaler som et af de svære træk i dansk. Som 
det kunne ses i kapitel 2, har både dansk, norsk og svensk mange vokaler, men mange af de 
danske vokaler ligger tæt på hinanden udtalemæssigt hvilket kan gøre det svært for talere som 
ikke har dansk som modersmål at høre forskel på ord som for eksempel vinde og vende 
(Grønnum 2008:18). Teleman (1980:275–276) fremhæver også vokalforskelle som 
problematisk, i dette tilfælde når svenskere skal forstå dansk, men det kan antages også at give 
problemer for nordmænd. Han skriver at ”[d]et är väl känt att svenskar lätt fonemiserar det 
långa främre /a/ som /ä/”. Her mener han antagelig at det opfattes som det der her er angivet 
som /ɛ/. Ifølge Teleman kan det også være svært at adskille /u/ og /o/ samt /o/ og /å/.9 Her er 
der formodentlig også tale om påvirkning fra forskelle i skriftsproget hvor dansk <u> ofte 
modsvarer svensk <o> og dansk <o> ofte modsvarer svensk <å>, hvilket også kan tænkes at 
lede til misforståelser.  

Det som fremgår af det ovenstående stykke er at der er en uoverensstemmelse mellem gra-
fem og fonem for bagtungevokalerne i dansk, svensk og norsk. I forhold til just u skriver 
Hansen (2020:98) at ”u i danskan är bevarat som en bakre vokal, medan u har blivit en central-
vokal i svenska. Därför kan danskt långt u uppfattas som svenskt långt o”. Det samme gælder 
for norsk (Kristoffersen 2000:344). Dog kan <u> i norsk både modsvare /u/ og /ʉ/, hvorimod 
det i svensk kun modsvarer /ʉ/. Forskellene mellem bagtungevokalerne og modsvarende grafe-
mer i dansk, norsk og svensk illustreres i nedenstående tableau (tableau 7).  

Grafem Dansk fonem Norsk fonem Svensk fonem 

<å> /ɔ/, /ɒ/ /o/ /o/ 

<o> /o/, /ɔ/, /ɒ/ /o/, u/ /o/, /u/ 

<u> /u/, /o/ /u/, /ʉ/ /ʉ/ 
Tableau 7. Korrespondensen mellem grafem og fonem for bagtungevokaler i dansk (Basbøll 2005:100), 
norsk (Kristoffersen 2000:343) og svensk (Riad 2013:300).  

 
9 Det fremgår ikke hvilket transskriptionssystem Teleman anvender. Jeg antager at han med /å/ mener fonemet 
/ɔ/. 
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I tableauet (tableau 7) kan det observeres at grafem-fonem korrespondensen i norsk og svensk 
næsten er den samme, med undtagelse for at <u> både modsvarer /u/ og /ʉ/ i norsk, men kun 
modsvarer /ʉ/ i svensk. Som det fremgår af tableauet, adskiller dansk sig derimod mere fra 
norsk og svensk. De fonemer som modsvarer <u> i dansk er samme som dem der modsvarer 
<o> i norsk og svensk, hvilket kan tænkes at lede til misforståelser. Derudover kan det tænkes 
at <o> i dansk skulle kunne tolkes som <å> af nordmænd og svenskere.  

Sammenfatningsvis kan det siges at særligt svækkelse af konsonanter efter vokal, assimi-
lering af [ə] og vokaler som kan være svære at adskille kan tænkes at gøre dansk svært at forstå.  

4 Perception og forståelse af tale 

I dette kapitel vil der først blive givet en kort præsentation af hvad perception og forståelse af 
tale indebærer og hvilke processer det involverer. Derefter vil der blive fokuseret på perception 
og forståelse af nært beslægtede sprog og hvilke faktorer, både sproglige og ikke-sproglige, der 
kan påvirke perceptionen og forståelsen. Størst fokus vil være på sproglige faktorer. 

Taleperception behandler processen hvor tale går fra opfattede lydbølger til at være betyd-
ningsfulde ord eller sætninger (Goldinger m.fl. 1996:278). Dette er en ganske kompleks proces 
(Goldinger m.fl. 1996:301), og efter flere års forskning er der stadig ikke enighed om hvordan 
det egentlig går til (Crystal 2010:151).  

Indenfor taleperception behandles blandt andet ordgenkendelse eller ”lexical access” som 
handler om at matche det som opfattes med enheder i det mentale leksikon10. I litteraturen bliver 
der sommetider gjort forskel på taleperception og ordgenkendelse hvor taleperception ifølge 
Goldinger m.fl. (1996:306) primært har at gøre med fonetisk perception, uafhængigt af leksi-
kale eller lingvistiske processer på højere niveauer.  Forskellen er altså at taleperception er en 
proces som ”kommer inden” ordgenkendelsen og specificerer inputtets nødvendige 
subleksikale komponenter (Goldinger m.fl. 1996:306). Visse forskere kalder i stedet denne 
proces for pre-leksikal analyse (jf. Warren 2013:120). Efter taleperceptionen kommer 
ordgenkendelsen som ifølge Goldinger m.fl. (1996:306) er ”primarily concerned with the rapid 
location of lexical entries in memory”, altså at koble inputtet til en vis enhed eller ord. Der er 
dog ikke altid en tydelig skillelinje, og det er ikke alle modeller som kun dækker selve 
genkendelsen af ord.  

Der er ikke enighed om hvordan ordgenkendelsen egentlig går til, og der er gennem årene 
blevet udformet en lang række modeller eller teorier, deriblandt logogen, cohort, trace, shortlist 
og PARSYN. For en gennemgang af modellerne henvises til Goldinger m.fl. (1996) samt Luce 
og McLennan (2007).  

Ifølge Goldinger m.fl. (1996:306) antager mange af modellerne for ordgenkendelse at 
”some input, perhaps resembling a string of phonemes, is provided by early processes of speech 

 
10 Det mentale leksikon er ”sprogbrugernes interne, mentale lager af leksemer med oplysning om deres 
grammatiske og fonologiske struktur” (Grønnum 2005:209). Ligesom meget andet indenfor taleperception er det 
omdiskuteret hvordan det mentale leksikon ser ud og hvor meget det indeholder (Grønnum 2005:209). 
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perception and is then compared to the mental lexicon until a best match is found”. Et input kan 
altså tænkes at blive opfattet som en streng af fonemer, hvilket ofte er det som bliver antaget, 
men der er ikke enighed om dette. Andre forslag er distinktive træk (phonetic features) eller 
stavelser (Warren 2013:121–124).  

Fælles for modellerne for ordgenkendelse er antagelsen at perceptionen af (talte) ord 
involverer to fundamentale processer: aktivering og konkurrence (Luce & McLennan 
2007:595). Aktivering handler om at ”hente” et ord og den information som findes om det i det 
mentale leksikon (Warren 2013:120). De ord som aktiveres, konkurrerer om hvilket som skal 
genkendes. Genkendelse af et ord afhænger altså ikke kun af ordets egenskaber, men også af 
de konkurrerende ords egenskaber. Jo flere aktiverede ord og jo mere de ligner hinanden, des 
større konkurrence (Warren 2013:133). Luce og McLennan (2007:595) fremhæver dog at der 
stadig ikke er enighed om hvordan disse to processer går til: ”Although there is some consensus 
that input activates a set of candidates in memory that are subsequently discriminated among, 
details of the activation and competition processes are still in dispute”. Der er altså kun enighed 
om at ord aktiveres og konkurrerer, men ikke hvordan de aktiveres eller konkurrerer.  

Det er ikke altid at det input som skal afkodes er optimalt. Der kan for eksempel være støj 
som gør at dele af signalet kan være svært at høre eller ikke kan afkodes. Når man lytter til et 
nært beslægtet sprog, for eksempel når nordmænd og svenskere lytter til dansk, ligner det ifølge 
Gooskens (2013:196) andre situationer hvor inputtet ikke er optimalt. At et sprog ikke er lytte-
rens modersmål, men i stedet et nært beslægtet sprog, kan altså ses som en form for støj i tale-
signalet. Gooskens (2013:196) skriver desuden at ”we assume that no special mechanism is 
involved in decoding this kind of speech”. Jeg tilslutter mig denne tilgang, og antager at per-
ception og forståelse af nært beslægtede sprog går til på samme måde som perception og 
forståelse af et modersmål i støj.11   

En term som ofte anvendes i undersøgelser af nært beslægtede sprog er forståelighed (eng. 
intelligibility). Gooskens m.fl (2010:1022) definerer forståelighed som ”the ensemble of 
properties that allow a native listener of the language to correctly recognize the linguistic units 
(such as phonemes, syllables, morphemes and words) in the order they were produced by the 
speaker of the utterance”. Forståelighed er altså egenskaber i sproget som gør det muligt for en 
taler at opfatte lingvistiske enheder korrekt, hvilket efterfølgende leder til forståelse. I modsæt-
ning til taleperception eller ordgenkendelse er som en egenskab eller proces hos lytteren, er 
forståelighed en egenskab ved selve sproget eller talen, altså at tale kan være mere eller mindre 
forståeligt. I denne opgave vil der ikke blive gjort nogen særlig distinktion mellem forståelighed 
og forståelse12 eftersom det er informanters forståelse, og ikke sprogets forståelighed som 
sådan, som undersøges (se afsnit 1.1 for hvordan forståelse defineres og anvendes i denne 
opgave). Dog er forståelighed vigtigt for informanternes mulighed for at kunne forstå et nært 
beslægtet sprog.  

Hvor forståeligt et nært beslægtet sprog er kan afhænge af hvor stor forskel der er på 
sprogene, det vil sige hvor stor den lingvistiske afstand er. Sprog, eller forskellige varieteter af 

 
11 Dette kan for øvrigt relateres til det Haugen omtaler som semikommunikation, hvilket han beskriver som ”the 
trickle of messages through a rather high level of ’code noise’” (Haugen 1967:153), (Jf. Börestam Uhlmann 
1997:240).  
12 Foruden i kapitlet om tidligere forskning (kap. 5) når der redegøres for undersøgelser som tester forståelighed. 
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et sprog, kan adskille sig på flere forskellige punkter, hvilket fremhæves af Van Heuven 
(2008:39): “They may differ in their sound inventories, in the details of the sounds in the 
inventory, in their stress, tone and intonation systems, in their vocabularies, and in the way they 
build words from morphemes and sentences from words”. Hvor stor forskel der er på ordforrå-
det kaldes leksikal afstand og hvor store udtalemæssige forskelle der er kaldes fonetisk afstand.  

Der er desuden andre faktorer som ifølge Gooskens (2013:198) er kendte for at påvirke 
forståeligheden af ord, nemlig frekvens og neighborhood density. Dette er også aspekter som 
tages op i beskrivelser af ordgenkendelse (Van Heuven 2008:50, Luce & McLennan 2007:596). 
Disse to faktorer kan relateres til den tidligere nævnte proces i ordgenkendelsen som kaldes 
konkurrence. Om frekvens skriver Van Heuven (2008:51) at: ”Words that we have heard often 
before tend to be recognised sooner (from less sensory input) than infrequent words”. Jo mere 
frekvent et ord er, jo større fordel har det i konkurrencen om at blive genkendt. Til et givet ord 
er der desuden en samling ord som ligner det udtalemæssigt. Denne samling ord kaldes et 
neighborhood (eller similarity neighborhood). Hvor mange ord der er og hvilken karakter de 
har, for eksempel hvor frekvente de er, påvirker hvor hurtigt og hvor korrekt de bliver genkendt 
(Luce & Pisoni 1998:1–3). Et ord i et neighborhood, også kaldet en nabo, definerer Luce og 
Pisori (1998:16) som et ord der kun afviger fra målordet med et segment, enten gennem slet-
ning, tilføjelse eller ombytning. For eksempel har ordet kat [ˈkad] naboerne at [ˈad], kant 

[ˈkanʔd], bat [ˈbad] og hat [ˈhad]. Jo flere naboer et ord har, jo højere neighborhood density har 
det. Hvis et ord har høj neighborhood density, kan det være sværere at genkende end ord som 
har få konkurrenter (Gooskens 2013:198). 

Foruden sproglige faktorer er der også individuelle, eller ikke-sproglige, faktorer som kan 
påvirke perceptionen og forståelsen. For eksempel kan informanters præstation i et eksperiment 
afhænge af deres motivation at deltage i eksperimentet og af deres tidligere erfaringer med 
sproget som testes. Desuden er der i tidligere undersøgelser set en sammenhæng mellem 
informanters attituder og deres forståelse (Gooskens 2013:199). Det kan dog ikke siges sikkert 
hvordan denne sammenhæng ser ud. Der er kun set en korrelation mellem attitude og forståelse, 
men det kan lige så vel være forståelse, eller forståelighed, som påvirker attituder som det kan 
være attituder der påvirker forståelse (Schüppert & Gooskens 2011:338). 

Endnu en faktor som kan påvirke forståelse og perception er hvorvidt det sprog som testes 
er informantens første eller andetsprog. Dette er blandt andet blevet undersøgt af Tabri m.fl.:  

There is strong evidence that bilinguals have a deficit in speech perception for their second 
language compared with monolingual speakers under unfavourable listening conditions (e.g., 
noise or reverberation), despite performing similarly to monolingual speakers under quiet 
conditions. This deficit persists for speakers highly proficient in their second language and is 
greater in those who learned the language later in life. (Tabri m.fl. 2011:411) 

Eftersom det at lytte til et nært beslægtet sprog kan ses som ”unfavorable listening conditions”, 
kan det forventes at en lytter som ikke har et af de nært beslægtede sprog som førstesprog, har 
sværere ved at forstå sproget end en lytter der har et nært beslægtet sprog som modermål. I 
tilfældet for denne undersøgelse; hvis en informant har et andet modersmål end norsk eller 
svensk. Modersmål er derfor en faktor som der burde tages hensyn til i undersøgelser af per-
ception og forståelse af nært beslægtede sprog, særligt i undersøgelser hvor to grupper skal 
sammenlignes.  
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5 Tidligere forskning   
I dette kapitel præsenteres tidligere undersøgelser af nabosprogforståelsen i Skandinavien som 
er relevante for denne fremstilling. Undersøgelserne præsenteres i to afsnit. Først vil der i afsnit 
5.1 blive redegjort for studier hvor det handler om at måle hvor meget danskere, nordmænd og 
svenskere forstår af deres nabosprog og som giver et generelt billede af forståelsen. Derefter 
præsenteres i afsnit 5.2 tidligere studier af nabosprogforståelsen i Skandinavien som har haft et 
mere eksperimentelt oplæg og hvor formålet har været at undersøge forskellige lingvistiske 
faktorers betydning for forståelsen eller forståeligheden. Det er dog ikke alle undersøgelser som 
præsenteres, hvor det har været åbenlyst hvilket af de to afsnit de skulle placeres i. Der er altså 
tale om en ganske flydende grænse.  

Eftersom denne undersøgelse behandler perception og forståelse af nabosprog, skal det 
pointeres at sådanne studier ikke giver hele billedet når det kommer til interskandinavisk kom-
munikation. De undersøgelser som vil blive præsenteret her, behandler kun envejskommunika-
tion og gælder kun forståelse i testsammenhæng. Forståelse er nødvendigt for kommunikation, 
men ved tovejskommunikation findes der andre omstændigheder og mulighed for at tydelig-
gøre, reparere og gentage, og man har desuden større hjælp fra konteksten. Interskandinavisk 
kommunikation kan derfor fungere bedre eller anderledes end hvad både de nedenstående re-
fererede studier og min undersøgelse af forståelsen kan give indtryk af. I og med at fokus for 
denne undersøgelse er perception og forståelse af enkelte ord, vil jeg ikke komme ind på under-
søgelser om kommunikation mellem danske, norske og svenske talere. Derudover vil fokus 
være på undersøgelser af høreforståelsen eftersom læseforståelsen ikke er relevant for denne 
undersøgelse.  

5.1 Kortlægninger og målinger af forståelsen  

I dette afsnit vil der blive redegjort for tidligere undersøgelser hvor formålet har været at 
kortlægge eller måle forståelsen, for at give et generelt billede af nabosprogforståelsen i 
Skandinavien. 

 Den tidligste undersøgelse af nabosprogforståelsen i Skandinavien blev udført af Haugen 
i 1953 og bestod af en spørgeskemaundersøgelse med formålet at kortlægge skandinavers atti-
tuder til og oplevelser af eller erfaringer med interskandinavisk kommunikation. Den egentlige 
forståelse blev ikke testet, men blev derimod undersøgt gennem at informanterne skulle vurdere 
sin egen forståelse, hvor meget de mente at de forstod og i hvor stor grad de mente at de blev 
forstået (Haugen 1967:154–155). Undersøgelsen viste at danskerne og svenskerne angav at de 
havde lige store problemer med hinandens sprog, og at nordmændene og svenskerne bedømte 
deres forståelse af hinandens sprog som nogenlunde lige god. Det var kun en lille del af dan-
skerne som mente at de havde problemer med at forstå norsk hvorimod en noget større del af 
nordmændene mente at de behøvede at lytte intenst eller opmærksomt for at forstå dansk 
(Haugen 1967:160). Dog var svarfrekvensen i undersøgelsen lav (Haugen 1967:155) og der kan 
derfor sættes spørgsmålstegn ved i hvor stor grad resultatet kan generaliseres.  
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Næsten 20 år senere udførte Maurud (1976:150) under 1972 en undersøgelse af nabosprog-
forståelsen blandt 504 rekrutter fra Danmark, Norge og Sverige. Formålet med undersøgelsen 
var at undersøge hvilket af sprogene som blev forstået bedst i Skandinavien, hvordan 
forståelsen så ud for hvert land, og hvorvidt forståelsen var afhængelig af om det drejede sig 
om skrift eller tale (Maurud 1976:143). Her vil der kun blive redegjort for resultatet for 
forståelsen af tale.  

Mauruds undersøgelse bestod af en sprogtest med to testtyper: en indholdsprøve hvor 
forståelsen af sammenhængen blev målt med hjælp af svarsalternativer, og en ordprøve hvor 
forståelsen af centrale gloser blev målt (Maurud 1976:149). De centrale gloser var ord som 
kunne ”formodes at volde forståelsesproblemer” (Maurud 1976:64).  I høreprøven udførtes en 
indsættelsesdiktat (eng. cloze test) hvor informanterne skulle udfylde tomme pladser i sætninger 
på et papir når de hørte teksten læst op fra et lydbånd (Maurud 1976:177). Til undersøgelsen 
blev der valgt fem forskellige tekster: en anekdote, et uddrag fra et skuespil, et debatindlæg, en 
samtale og en populariseret forskningsrapport. Teksterne blev oversat til og indspillet på dansk, 
norsk og svensk. Det var altså de samme fem tekster som blev testet på hvert sprog og hver 
informant blev testet på alle fem tekster på et af nabosprogene (1976:79–91). 

Tabel 1. Resultat for høreprøven i Mauruds undersøgelse, angivet som medianerne i procent (Maurud 
1976:117).   

 Dansk Svensk Norsk 

 Indholdstest Ordtest Indholdstest Ordtest Indholdstest Ordtest 

Danmark – – 51,6 42,5 67,2 65,0 

Sverige  33,3 17,5 – – 64,2 41,2 

Norge 72,8 75,8 94,0 84,6 – – 

Resultatet for høreprøven fremgår af tabel 1 hvor resultatet er angivet som medianerne i procent 
for indholdstesten og ordtesten. I tabellen kan det ses at nordmændene forstod mundtligt dansk 
markant bedre end svenskerne, både i indholdstesten og i ordtesten. Det skal dog pointeres at 
informantudvalget i undersøgelsen har fået kritik, blandt andet for kun at spejle forholdene i 
hovedstadsområderne. Dette er problematisk eftersom områderne ikke er geografisk sammen-
lignelige og at det for Sveriges del er et område som er mere afskærmet fra Danmark og Norge 
(Börestam 1987:4).  

En anden undersøgelse af nabosprogforståelsen i Skandinavien blev udført i 1974 og 1977 
af Bø (1978:11). Formålet med denne studie var at kortlægge nabosprogforståelsen i 
Skandinavien og at undersøge i hvilken grad faktorer som nabosprogsundervisning og fjernsyn 
på nabosprog bidrager til forståelsen af nabosprog (Bø 1978:86). I undersøgelsen testedes i alt 
1666 elever i 9. klasse fra forskellige kommuner i Danmark, Norge og Sverige (Bø 1978:11). 
Undersøgelsen bestod af en spørgeskemaundersøgelse, en høreprøve og en læseprøve. I det 
følgende vil der kun blive redegjort for høreprøven.  

Ligesom i Mauruds undersøgelse bestod høreprøven af en indsættelsesdiktat; eleverne fik 
en tekst på et nabosprog hvor nogle af ordene var blevet erstattet af en prikket linje. Eleverne 
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hørte teksten læst højt, og skulle skrive en oversættelse til deres modersmål af ordet som mang-
lede på den prikkede linje (Bø 1978:66). 

Tabel 2. Resultat for høreprøven foretaget af Bø, angivet i procent af makspoint (Bø 1978:98).  

 Dansk Svensk Norsk 

Danmark – 49 63 

Sverige  32 – 74 

Norge 62 80 – 

I tabel 2 fremgår det hvor mange procent af det højeste antal mulige point informanterne fik i 
gennemsnit opdelt på land og sproget som testedes. I tabellen ses det at de svenske elever 
scorede lavt på den danske høreforståelse og at nordmændene klarede sig en del bedre end 
svenskerne. Der skal dog tages højde for at der indgik elever fra ”ikke-skandinaviske eller 
nabospråklige miljøer” (Bø 1978:99). Der kan altså indgå elever med et andet modersmål end 
dansk, norsk eller svensk hvilket kan påvirke resultatet negativt13 (jf. kap. 4). 

Omkring 30 år senere foretog Delsing og Lundin Åkesson en undersøgelse af 
nabosprogforståelsen i Skandinavien, og i resten af Norden, med formålet at ”mäta och värdera 
den faktiska språkförståelsen av de skandinaviska språken i Norden” (Delsing & Lundin 
Åkesson 2005:7). For denne fremstilling er det kun sprogforståelsen i Skandinavien som er 
relevant, og derfor vil resultatet for de øvrige nordiske lande ikke blive kommenteret her.  

Undersøgelsen bestod af en sprogtest og blev foretaget blandt gymnasieelever og elever 
ved modsvarende praktiske uddannelser for unge i samme alder (erhvervsuddannelser) i byerne 
København, Århus, Oslo, Bergen, Stockholm og Malmø (Delsing 2006:40–41). Sprogtesten 
indeholdt tre deltest: to høreforståelsestest og en læseforståelsestest. Testene af høreforståelse 
bestod af en videosekvens og en oplæst nyhedstekst, hvor eleverne skulle svare på spørgsmål 
om indholdet i det de hørte (Delsing 2006:41–42). Resultatet for læseforståelsestesten vil ikke 
blive kommenteret her.  

Tabel 3. Resultat for testene af høreforståelse i Delsing og Lundin Åkessons undersøgelse, uden elever 
med andet modersmål, omregnet til procent (fra Delsing & Lundin Åkesson 2005 Bilag 8, egne omreg-
ninger). Kolonnerne høref. (høreforståelse) er gennemsnittet af resultatet for de to høreforståelsestest. 

 Dansk Svensk Norsk 

 Video Nyh. Høref.     Video Nyh. Høref.     Video Nyh. Høref. 

Danmark – – –     16 29 23     19 39 29 

Sverige  45 23 34     – – –     40 60 50 

Norge 70 46 58     48 75 61     – – – 

 
13 Det fremgår ikke tydeligt hvor mange elever det drejer sig om. For den del af undersøgelsen som blev foretaget 
1974 står der ”Det viste seg her at mengden av elever som daglig hørte et annet språk enn morsmålet bli talt i den 
nære omgivelse (hjem, slekt, venner), fordelte sig temmelig likt med ca. 30 % i hver nasjonalgruppe. Men bare 
2 % av danskene, 4 % hos nordmennene og 8 % hos svenskene var det mor, far eller begge foreldrene som talte et 
anndet språk” (Bø 1978:99). Det tyder altså på at der var en større andel af de svenske informanter som havde et 
andet modersmål end svensk. Det skal også pointeres at ”til dagligt høre et andet sprog” ikke nødvendigvis betyder 
at man er flersproget. Det nævnes ikke hvordan fordelingen så ud for den del af undersøgelsen som blev foretaget 
1977. 
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Resultatet for testene af høreforståelse hvor kun elever med dansk, norsk eller svensk som 
modersmål er medregnet, fremgår af tabel 3. Resultatet viser at nordmændene igen klarer sig 
bedst, både for dansk og svensk. Hvis man ser på det samlede resultat (kolonnen høref.), klarer 
svenskerne sig bedre end danskerne, men ifølge Delsing og Lundin Åkesson (2005:58) kan det 
til stor del være på grund af at den danske videotest var lettere end den norske og svenske. 
Forskelle på sværhedsgraderne mellem testene gør det altså problematisk at sammenligne 
resultaterne, og i tabel 3 kan man se at der på netop videotesten er ganske stor forskel mellem 
danskerne og svenskerne hvorimod der ikke er lige stor forskel for nyhedsoplæsningen. 
Nordmændene og svenskerne har dog fået samme danske test, og deres resultat er derfor mere 
sammenligneligt. Her ser vi, ligesom i de tidligere undersøgelser, at nordmændenes 
høreforståelse af dansk er bedre end svenskernes. 

Ifølge Delsing (2006:52–53) er der tre mulige forklaringer på at nordmændenes nabosprog-
forståelse er bedre end danskernes og svenskernes. Den første forklaring mener han er at norsk 
rent sprogligt ligger midt imellem dansk og svensk, med et lydsystem som er nærmere svensk 
og et ordforråd som er nærmere dansk.  Nordmændene har altså ifølge Delsing en fordel når 
det kommer til det svenske lydsystem og det danske ordforråd. Derudover mener han at der er 
stor forskel på attituderne og interessen for nabolandende, hvor interessen for Sverige og 
Danmark generelt er større i Norge (Delsing 2006:52–53). Der kan dog stilles spørgsmålstegn 
ved om dette virkelig er tilfældet i dag. En tredje forklaring er ifølge Delsing at nordmændene 
er mere vant til sproglig variation:  

Acceptansen för att höra dialekter som avviker från normen är mycket större i Norge än i Sverige 
och Danmark. Detta gör att norrmän redan på hemmaplan har vant örat och ögat vid variation. De 
har funnit strategier för att avkoda och förstå tal och skrift som avviker från deras eget bruk, och 
de kan därmed betrakta danska och svenska som ”konstiga norska dialekter”. (Delsing 2006:53) 

Delsing pointerer dog at dette kun kan give en del af svaret på hvorfor nordmænd klarer nabo-
sprogforståelsen bedre (Delsing 2006:53).  

Yderligere en undersøgelse af nabosprogforståelsen i Skandinavien blev publiceret af 
Gooskens i 2006. Formålet med denne undersøgelse ”var at undersøge, hvor godt unge nord-
mænd og svenskere forstår engelsk i forhold til dansk ved hjælp af sprogtester” (Gooskens 
2006a:222–223). Sprogtesten bestod af 30 oplæste sætninger hvor testpersonerne skulle over-
sætte visse engelske eller danske ord i sætningerne. Sætningerne og testordene var valgt 
vilkårligt fra en berettende tekst14 for at de skulle udgøre et tilfældigt udsnit af de to sprog, 
engelsk og dansk. Ordene valgtes altså ikke ud fra om de var kognater eller ej. Testen gik til 
gennem at testpersonerne hørte en sætning, hvorefter testordet som de skulle oversætte, blev 
gentaget. Derefter hørte de sætningen og testordet en gang til. I modsætning til testene i 
Mauruds (1976) og Bøs (1978) undersøgelser, fik testpersonerne ikke nogen støtte af en 
skriftlig version af sætningerne. De havde altså kun et papir med en streg for hver sætning, hvor 
de skulle skrive ordet. Derudover skulle informanterne også udfylde et spørgeskema om deres 
baggrund, tidligere kontakt med dansk samt attituder. Undersøgelsen bestod både af en test af 
høreforståelse og af læseforståelse for både dansk og engelsk (Gooskens 2006a:224–225). I det 
følgende redegøres kun for testen af den danske høreforståelse. 

 
14 Teksten var en hollandsk udgave af Anne Franks dagbog som oversattes til engelsk og dansk.  
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Totalt deltog 171 elever fra 10. klasse i Norge og 9. klasse i Sverige, som havde norsk 
respektive svensk som modersmål. Eleverne var fra seks forskellige skoler i Norge og syv for-
skellige skoler i Sverige. For at sikre at grupperne var ligestillede i forhold til hvor meget 
kontakt med dansk og danskere det kunne forventes at de havde haft, valgtes skoler som lå midt 
i landene og nogenlunde lige langt fra Danmark (Gooskens 2006a:227).  

De norske testpersoner oversatte 61 procent af de danske ord korrekt hvorimod de svenske 
testpersoner kun oversatte 21 procent korrekt. Nordmændene klarede altså den danske hørefor-
ståelse 40 procentenheder bedre end svenskerne (Gooskens 2006a:229–230). For at forsøge at 
forklare denne forskel blev sammenhængen mellem testresultaterne, tidligere kontakt, attituder 
og lingvistisk afstand undersøgt.  

Flere af nordmændene end svenskerne havde haft mundtlig kontakt med danskere, men 
mod forventningerne var der ingen eller meget lav korrelation mellem kontaktscorerne og test-
resultaterne hvilket vil sige at dem der havde erfaring med dansk via personlig kontakt, ikke 
klarede testen bedre end dem der ikke havde det (Gooskens 2006a:231–233). I forhold til 
attituder var der ikke noget entydigt resultat. Eleverne som svarede at de foretrak at 
kommunikere på deres eget sprog fremfor engelsk, klarede i gennemsnit testen bedre end dem 
som foretrak engelsk (Gooskens 2006a:234). Derimod klarede de elever som svarede at de 
syntes at det er vigtigt at tale sammen på et skandinavisk sprog ikke testen bedre end dem som 
svarede at de ikke syntes at det er vigtigt (Gooskens 2006a:237).  

For at undersøge hvorvidt lingvistisk afstand kunne være en forklaring på forskellen 
mellem nordmændenes og svenskernes resultat blev afstanden mellem de 30 danske testord og 
ordene på norsk eller svensk målt. De lingvistiske afstande blev dog kun beregnet på basis af 
skriftsproget. Der kunne ses en klar sammenhæng mellem testpersonernes forståelse af dansk 
og lingvistiske afstande (Gooskens 2006a:238–240). I hvor stor grad det kan tænkes at afhænge 
af fonetisk eller leksikal afstand bliver undersøgt i en studie (Gooskens 2007) som vil blive 
præsenteret i næste afsnit (afsnit 5.2).  

Den sidste studie som vil blive taget op i dette afsnit, er en undersøgelse af Börestam (1987) 
hvor svenske gymnasieelevers forståelse af en ældre og en yngre version af dansk tale blev 
testet. Formålet med undersøgelsen, som var eksperimentel, var at se om lydforandringer i 
dansk kan have påvirket svenskeres forståelse af dansk tale negativt (Börestam 1987:6). De to 
versioner som testedes var samme tekst som blev indlæst af samme taler (Börestam 1987:28). 
Undersøgelsen bestod af to sprogtest, en indsættelsesdiktat med samme oplæg som hos Maurud 
(1976) og Bø (1978) hvor eleverne skulle lytte til en tekst og udfylde de manglende ord på 
svensk i en skriftlig version af teksten, og en hvor de skulle lytte til en tekst og svare på spørgs-
mål om den (Börestam 1987:32). Undersøgelsen viste at den ældre version af dansk tale blev 
forstået signifikant bedre end den yngre version (Börestam 1987:60). At svenskernes forståelse 
af dansk tale er blevet dårligere, kan altså ifølge Börestam (1987:56) antages at skyldes udtale-
forandringer i dansk. 

Resultaterne for samtlige undersøgelser som præsenteredes i dette afsnit (undtagen 
Börestam 1987 der kun behandlede svenske testpersoner) viste at dansk er det sprog i Skandi-
navien som blev forstået dårligst og at nordmændenes forståelse af talt dansk er markant bedre 
end svenskernes.  
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5.2 Undersøgelser af lingvistiske faktorers betydning for forståel-
sen 

I dette afsnit præsenteres tidligere undersøgelser af nabosprogforståelsen i Skandinavien hvor 
undersøgelserne har haft et mere eksperimentelt oplæg og hvor formålet har været at undersøge 
forskellige lingvistiske faktorers betydning for forståelsen eller forståeligheden. Dette er i de 
fleste tilfælde teoridrevne undersøgelser, som er en del af det paradigme der i stor grad har 
inspireret denne undersøgelse. Med teoridreven menes at de variabler eller faktorer som testes 
(ofte gennem hypoteseprøvning) bestemmes ud fra et teoretisk udgangspunkt. Formålet er ofte 
at forklare snarere end at beskrive. 

I en stor del af studierne som præsenteres i dette afsnit, er det kun danskeres og svenskeres 
forståelse som undersøges. Dette skyldes at nordmændenes forståelse, hvad jeg kender til, ikke 
i lige så høj grad har indgået i denne type af undersøgelser.  

I en undersøgelse af Gooskens (2007) blev sammenhængen mellem leksikal og fonetisk 
afstand og forståeligheden af nært beslægtede sprog undersøgt. I studien indgik der to grupper 
af nært beslægtede sprog: en gruppe bestående af dansk, norsk og svensk, og en gruppe bestå-
ende af hollandsk, frisisk og afrikaans. Her vil der kun blive redegjort for resultatet for gruppen 
bestående af dansk, norsk og svensk. I undersøgelsen anvendtes en begrænset del af dataene fra 
den tidligere nævnte undersøgelse af Delsing og Lundin Åkesson (2005). Det gjaldt kun data 
fra talere fra boglige uddannelser som havde dansk, norsk eller svensk som modersmål 
(Gooskens 2007:448–449). Det fremgår ikke hvorvidt det kun er resultatet for høreforståelse 
som sammenlignes med den fonetiske afstand eller om det er det samlede resultat for alle tre 
sprogtest, det vil sige inklusive læseforståelse. I undersøgelsen inkluderedes også data fra 
finlandssvenske talere, hvilket dog ikke er relevant her, og det vil derfor ikke blive kommenteret 
nærmere. Det skal dog nævnes at det ikke fremgår hvorvidt de finlandssvenske taleres resultat 
for forståelsen er medregnet i de korrelationer mellem forståelse og fonetisk eller leksikal af-
stand som præsenteredes i artiklen.  

For at kunne undersøge sammenhængen mellem fonetisk afstand og resultatet fra sprog-
testene blev den fonetiske afstand mellem standardsproget for testsproget og udtalen i testby-
erne udregnet.  Til dette formål blev en elev fra skolerne som deltog i sprogtesten fra hver by 
indspillet. Eleverne blev bedt om at læse nyhedsteksten fra sprogtesten højt på ”the language 
variety that he or she used for daily communication with his or her classmates” (Gooskens 
2007:454). Disse elevers udtale blev derefter sammenlignet med udtalen i indspilningerne som 
anvendtes i sprogtestene gennem at udregne afstanden mellem transskriptionerne af 
modsvarende ord med hjælp af den såkaldte Levenshtein-algoritme (Gooskens 2007:454–455). 

De fonetiske afstande for hver by fremgår af tabel 4. Afstandene som præsenteres i tabel 4 
kan bruges til at sige noget om sammenhængen mellem testresultatet (informanternes score) og 
fonetisk afstand, men eftersom afstanden er beregnet ud fra en begrænset mængde ord, afspejler 
afstandene ikke nødvendigvis den fonetiske afstand mellem sprogene i sin helhed.  
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Tabel 4. Fonetisk afstand for sproget i testbyerne fra Delsing og Lundin Åkessons undersøgelse, angivet 
i procent (Gooskens 2007:457). 

 Dansk Svensk Norsk 

Århus – 28,5 21,6 

København – 28,2 20,3 

Bergen 23,8 23,4 – 

Oslo 23,1 22,0 – 

Malmø – – 22,5 

Stockholm 30,8 – 21,2 

I tabel 4 fremgår det at den største fonetiske afstand er mellem dansk og stockholmsk. Der blev 
ikke angivet noget resultat for den fonetiske afstand mellem dansk og udtalen i Malmø. Den 
fonetiske afstand mellem dansk og svensk er derfor kun baseret på afstanden mellem standard-
dansk og stockholmsk. Derudover kan det ses at forskellene på fonetisk afstand til samme sprog 
i samme land er små (Gooskens 2007:456). Forskellene på den fonetiske afstand kunne ifølge 
denne undersøgelse i nogen grad forklare asymmetrien i den gensidige forståelse mellem dansk 
og svensk. Det kunne derimod ikke forklare asymmetrien i den gensidige forståelse mellem 
nordmænd og danskere (se tabel 3). For forståelsen mellem nordmænd og danskere kunne der 
altså ikke ses nogen sammenhæng mellem lav forståelse og høj fonetisk afstand (Gooskens 
2007:459).  

I modsætning til fonetisk afstand blev den leksikale afstand ikke udregnet for hver by, men 
i stedet for hvert land, eftersom der ifølge Gooskens knapt er ”any variation at the lexical level 
between the varieties spoken by the groups of listeners within one country” (Gooskens 
2007:458). Eventuelle forskelle mellem bokmål og nynorsk er derfor ikke taget med i 
beregningen. Den leksikale afstand mellem sprogene er andelen ord i testene som ikke har en 
kognat i det andet sprog. Jo flere ord som ikke har kognater, jo højere leksikal afstand. Som det 
fremgår af tabel 5 er den leksikale afstand mellem for eksempel dansk og svensk ikke den 
samme som mellem svensk og dansk. Dette skyldes at sprogene ikke altid har samme 
synonymer og der derfor kan være ord hvor der kun findes en modsvarende kognat i det ene 
sprog. Et sådant tilfælde kan der ses et eksempel på i tableau 8 med ordene förvånande (sv.), 
forbløffende (da.) og förbluffande (sv.).  

Svensk à dansk  

Förvånande – forbløffende Ikke kognater 

Dansk à svensk  

Forbløffende – förbluffande Kognater 

Tableau 8. Eksempel på ordpar som gør den leksikale afstand mellem to sprog asymmetrisk.  
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Det svenske förvånande har ikke nogen modsvarende kognat i dansk og bidrager dermed til 
større leksikal afstand. Derimod har det danske forbløffende en modsvarende kognat i svensk 
og giver dermed ikke større leksikal afstand (Gooskens 2007:457–458). Hvert sprogpar kan 
altså have to leksikale afstande som ikke nødvendigvis er ens. Nedenfor præsenteres resultatet 
for de leksikale afstande i tabel 5. 

Tabel 5. Leksikal afstand: andelen ord i teksterne som ikke har kognater, angivet i procent (Gooskens 
2007:459).  

 Dansk Svensk Norsk 

Danmark – 2,6 1,2 

Sverige  3,6 – 3,4 

Norge 0,0 1,4 – 

Den leksikale afstand mellem sprogene fremgår af tabel 5. Afstanden mellem norsk og dansk 
er for de norske testpersoner 0 hvilket vil sige at nordmændene ikke mødte nogle ord uden 
norske kognater i den danske tekst. For de danske testpersoner er afstanden til norsk 1,2 procent 
hvilket vil sige at de mødte få ord uden kognater. Den største leksikale afstand var mellem 
svensk og dansk for de svenske testpersoner (Gooskens 2007:458).  

For leksikal afstand var korrelationen med informanternes resultat for sprogtestene lav og 
ikke signifikant (Gooskens 2007:460). Ud fra denne undersøgelse virker leksikal afstand altså 
ikke til at have nogen afgørende betydning for forståelsen af et nært beslægtet sprog. Det er dog 
vigtigt at huske at dette kun gælder for teksterne som indgik i testmaterialet og ikke kan 
generaliseres til hele sproget. Et større materiale ville give en mere pålidelig måling af leksikal 
afstand hvilket Gooskens også pointerer: ”The text used for the present investigation consisted 
of only 256–290 words. More reliable lexical distance measurements will be achieved by 
including a larger number of words” (Gooskens 2007:465). De leksikale afstande som fremgår 
af tabel 5 kan pege på en tendens for hvordan det måske ofte ser ud, men at nordmænd aldrig 
møder ord uden kognater i dansk er usandsynligt.  

Resultatet for beregningerne af de fonetiske og leksikale afstande i undersøgelsen kan 
illustreres med hjælp af figur 1. I modsætning til hvad det ellers tidligere er blevet antaget (jf. 
Delsing 2006:52), fremgår det af figuren at den fonetiske afstand mellem dansk og norsk ikke 
er betydeligt større end mellem svensk og norsk15. Den leksikale afstand mellem norsk og 
svensk er derimod større end mellem norsk og dansk. Som Gooskens fremhæver, betyder dette 
at ”neither the phonetic distances nor the lexical distances can explain why Norwegians 
understand Swedish better than Danish” (Gooskens 2007:463). Hvad afstandene derimod skulle 
kunne forklare, er hvorfor nordmændene forstår dansk bedre end svenskerne. Både den 
leksikale og den fonetiske afstand mellem dansk og svensk er større end mellem dansk og norsk. 
Spørgsmålet er om forskellene mellem afstandene er store nok til at kunne forklare hele 
forskellen mellem nordmændenes og svenskernes forståelse af dansk. Desuden er det muligt at 

 
15 Her skal der dog igen påmindes om at det drejer sig om afstande beregnet ud fra et udvalg af ord, og at det 
dermed ikke nødvendigvis afspejler hvordan afstanden ser ud for sprogene i sin helhed.  
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det ikke kun er afstanden, men typen af afstand, som kan påvirke forståelsen – det kan tænkes 
at visse forskelle gør forståelsen sværere end andre.  

Figur 1. Fonetisk og leksikal afstand mellem sprogene i Skandinavien baseret på testmaterialet i Delsing 
og Lundin Åkessons (2005) undersøgelse. Illustration fra Gooskens (2007:463).  

Mange af de eksperimentelle undersøgelser af nabosprogforståelsen (Kürschner m.fl. 2008, 
Gooskens m.fl. 2012, Gooskens & Van Bezooijen 2013) er blevet foretaget i forbindelse med 
en stor internetbaseret undersøgelse af interskandinavisk ordforståelse, hvis oplæg præsenteres 
i Kürschner og Gooskens 2008. Dette var en del af en større undersøgelse af forståelsen af nært 
beslægtede sprog i det germanske sprogområde som blev foretaget ved Skandinavisk Afdeling 
på Groningen Universitet i Holland (Kürschner & Gooskens 2008:170). I det følgende vil der 
blive redegjort for undersøgelsens oplæg hvorefter relevante resultater fra studier baseret på 
undersøgelsen vil blive gennemgået.  

Til undersøgelsen oprettedes der en database med testord. Udvalget af testordene baseredes 
på en database med frekvente ord fra både formel og uformel tale. De frekvente ord fra formel 
tale blev hentet fra et hollandsk korpus, og de frekvente ord fra uformel tale fra et svensk kor-
pus. Databasen bestod af totalt 2 575 ord som oversattes til syv germanske sprog: hollandsk, 
vestfrisisk, højtysk, plattysk, dansk, svensk og norsk. For hvert ord blev der tilføjet information 
om ordklasse, stil, oprindelse (arveord eller låneord), hvilket sprog låneordene er lånt fra, om 
ordet er en kognat, samt en fonetisk transskription af ordet. Denne database blev derefter 
anvendt til at udvælge testord til den internetbaserede undersøgelse (Kürschner & Gooskens 
2008:171). Testordene bestod kun af substantiver da de ifølge Kürschner og Gooskens 
(2008:171) ”ofte er mindre abstrakte og mere centrale for sprogforståelsen end andre ordklas-
ser”. For at sikre at ordene var nogle som den relevante målgruppe (gymnasieelever i alderen 
16–19 år) kendte betydningen af, gav de 24 hollandske gymnasieelever en liste med ordene, og 
bad dem sætte kryds ved de ord som de ikke forstod. Derudover blev nogle af ordene fjernet 
tilfældigt for ikke at have for mange testord. Udvalget resulterede i 384 substantiver som 
derefter blev indtalt på de syv testsprog. Efterfølgende oprettedes en speciel internetportal til 
undersøgelserne (Kürschner & Gooskens 2008:172). 

Målgruppen var som sagt gymnasieelever i alderen 16–19 år. Det var kun elever på uni-
versitetsforberedende uddannelser som indgik. Derudover var det kun svarene fra testpersoner 
hvis modersmål var det officielle sprog i det land det boede i, som analyseredes. Testpersonerne 
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inddeltes i grupper ud fra geografi og hvilke fremmedsprog de havde kendskab til. For at kunne 
udelukke deltagere fra analysen som ikke hørte til målgruppen, og for at kunne inddele dem i 
de forskellige grupper, skulle eleverne udfylde et spørgeskemaskema med personlige informa-
tioner om for eksempel køn, alder, modersmål, uddannelsessted og kendskab til forskellige 
fremmedsprog (Kürschner & Gooskens 2008:172–173).  

Hver testperson lyttede til 96 ord som de skulle oversætte til sit modersmål. For hvert ord 
åbnedes der et nyt skærmbillede hvor testpersonen skulle skrive ordet på sit modersmål inden 
for ti sekunder (Kürschner & Gooskens 2008:173). Svar som kun afveg fra korrekte svar på 
grund af en stavefejl blev regnet som korrekte svar. For at have et objektivt mål for hvad der 
skulle regnes som stavefejl, defineredes dette som tilfælde hvor kun et bogstav afveg fra det 
korrekte ord uden at det resulterede i et andet eksisterende ord. I tilfælde af homonymi blev 
begge mulige oversætninger accepteret som korrekte (Kürschner m.fl. 2008:85–86).  

I studierne som blev foretaget i forbindelse med den store undersøgelse, er forskellige dele 
af dataene blevet analyseret alt efter formålet. I de undersøgelser som præsenteres her, er 
dataene kun fra de ord som er kognater. Der blev anvendt en bred definition af kognater hvilket 
vil sige at de også inkluderede ens låneord som for eksempel perspektiv (Kürschner m.fl. 
2008:86). Indtil videre virker der kun til at være foretaget undersøgelser af danskeres forståelse 
af svensk og svenskeres forståelse af dansk. 

En af undersøgelserne som blev foretaget i forbindelse med den internetbaserede studie af 
interskandinavisk ordforståelse havde som formål at undersøge hvilke lingvistiske faktorer som 
har betydning for forståeligheden af svenske ord for danskere. I denne undersøgelse testede 
Kürschner m.fl. (2008:86) elleve faktorer som de anså muligvis kunne have betydning for va-
riationerne i informanternes forståelse. Undersøgelsen viste at der var størst korrelation mellem 
dårlig ordforståelse og fonetisk afstand. Derudover kunne det observeres at ordlængde, forskel 
på antal stavelser, fremmede lyde, neighbourhood density, ords frekvens, ortografi samt fravæ-
ret af det prosodiske fænomen stød havde en signifikant påvirkning på hvor forståelige de 
svenske ord var for de danske testpersoner (Kürschner m.fl. 2008:83). 

I en anden studie som blev udført som en del af undersøgelsen af interskandinavisk ordfor-
ståelse, undersøges danskeres forståelse af svenske kognater og svenskeres forståelse af danske 
kognater. Informanterne var 42 danske og 42 svenske gymnasieelever som alle havde dansk 
eller svensk som modersmål. Hver informant lyttede til 96 af de tidligere nævnte 384 ord. Det 
var tilfældigt hvilke af de 384 ord hver informant lyttede til og derfor var der ikke lige mange 
som lyttede til hvert ord. Gooskens og Van Bezooijen (2013:66) skriver: ”The lowest number 
of listeners who heard a particular word block was seven, the highest number 19, with an 
average of 11 listeners both for the Danes and for the Swedes”. Selvom de testede mange ord 
var det altså ganske få som lyttede til hvert ord. I denne undersøgelse gjorde Gooskens og Van 
Bezooijen (2013) en analyse af de fejl som testpersonerne lavede når de oversatte kognater fra 
nabosproget til sit eget sprog (Gooskens & Van Bezooijen 2013:59–61). Analysen afgrænsedes 
til fejlagtige oversættelser hvor same konsonant eller vokal havde givet en asymmetrisk forstå-
else på over 20 procent i mindst tre ord (Gooskens & Van Bezooijen 2013:72). Det vil sige at 
de kun analyserede ord hvor forståelsen var asymmetrisk og ikke ord som blev forstået lige 
dårligt af danskere og svenskere. Et ord kan altså være blevet oversat forkert af de svenske 



 31 

testpersoner mange gange, men alligevel ikke blive taget med i analysen i de tilfælde hvor de 
danske testpersoner også havde problemer med ordet.  

De svenske testpersoner oversatte 49 procent af kognaterne korrekt og danskerne oversatte 
62 procent korrekt (Gooskens & Van Bezooijen 2013:68). I det følgende præsenteres kun 
resultatet for de svenske testpersoner. Der var totalt 1 403 svar fra de svenske testpersoner 
hvoraf 381 var korrekte oversættelser16, 139 var tomme svar og 883 var fejlagtige svar. For 
hvert fejlagtigt svar blev det noteret om fejloversættelsen skyldtes at ordet havde forskellige 
vokal- eller konsonantkvaliteter i sprogene, eller begge dele. Mange af de fejlagtige 
oversættelser var forårsagede af en kombination af mere end en lydforskel mellem ordene 
(Gooskens & Van Bezooijen 2013:70–71). Det nævnes dog ikke hvilke disse kombinationer 
var. I opregningen af hvilke vokaler og konsonanter som forårsagede de fejlagtige 
oversættelser, var det kun de tilfælde hvor det var tydeligt hvad der ledte til fejlen som blev 
medregnet.  

I alt var der 132 ord hvor de svenske testpersoner lavede flere fejlagtige oversættelser end 
de danske. For disse ord var der som nævnt 883 fejlagtige oversættelser, hvoraf vokalforskelle 
virkede til at have forsaget den forkerte oversættelse i 42 procent af oversættelserne, og 21 
procent virkede til at være forsaget af konsonantforskelle. Forskelle mellem vokaler så altså ud 
til at give større problemer for ordgenkendelsen end konsonanter ifølge denne undersøgelse 
(Gooskens & Van Bezooijen 2013:71–72).  

De vokaler og konsonanter i de danske ord som gav en asymmetri på over 20  procent i 
mere end tre ord var det bløde d [ð] i for eksempel fod [foːˀð] (sv. fot), stumt d i for eksempel 
bord [boːˀɐ̯] (sv. bord), /g/ svækket til [ɪ̯] eller [ʊ̯] i for eksempel overvågning  [ɔʊ̯ɔvoːʊ̯neŋ] 
(sv. övervakning), /b d g/ i ikke-initial position i for eksempel model [modɛl] (sv. modell), 
intervokalisk /p t k/ i for eksempel klokke [klɔgə] (sv. klocka) samt vokalerne [a] i for eksempel 
flaske [flasgə] (sv. flaska), /i/ i for eksempel ring [ʁɛŋ]17 (sv. ring), /oː/ i for eksempel blod 

[bloːð] (sv. blod) og /u/ i for eksempel mur [muːˀɐ̯] (sv. mur). Desuden kunne det observeres at 
ord som ikke havde samme antal stavelser i dansk og svensk kunne forvirre informanterne 
(Gooskens & Van Bezooijen 2013:72–78). 

En interessant observation i undersøgelsen var at de svenske testpersoner ofte oversatte 
danske ord med segmentet [ð] til svenske ord med fonemet /l/, eller helt ignorerede segmentet. 
Som tidligere nævnt (se kap. 3) fremhæver Grønnum (2003:121) at [ð] ofte opfattes som en 
lateral af nogen som ikke har dansk som modersmål. Dette kunne altså bekræftes i Gooskens 
og Van Bezooijens (2013:72) undersøgelse. At [ð] gjorde det svært for de svenske testpersoner 
at koble de danske ord til det mordsvarende svenske ord kunne ses på deres oversættelser af 
ordet fod [ˈfoːˀð], som ingen af de svenske lyttere oversatte korrekt. De oversatte derimod ordet 
til svenske ord med fonemet /l/, for eksempel full [ˈfɵl]. I nogle tilfælde ignorerede de svenske 
testpersoner som sagt segmentet [ð] helt og oversatte ordene til et lignende ord uden /d/. For 
eksempel oversatte mange ordet måned til måne (Gooskens & Van Bezooijen 2013:73). Ten-
densen til at ignorere eller ikke opfatte et segment kunne også ses ved de danske testord med 

 
16 381 korrekte svar ud af 1 403 svar stemmer ikke overens med at svenskerne skulle have oversat 49 procent af 
kognaterne korrekt. Dette skyldes at de 1 403 svar kun er for kognater som i større grad gav problemer for 
svenskerne end for danskerne, og de 49 procent er for alle kognaterne som testedes. 
17 Ordet indeholder egentlig ikke fonemet /i/, men /ɛ/. Her er der tale om en sammenblanding af grafemet og 
fonemet.  
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svækket /g/. For eksempel oversatte de svenske testpersoner det danske ord overvågning 

[ˈɔʊ̯ɔˌvʌʊ̯neŋ] til övervåning (Gooskens & Van Bezooijen 2013:74). En anden interessant 
observation var at de svenske informanter oversatte danske ord med <o> udtalt som [o] til ord 
med <å>. Desuden tenderede de svenske informanter at forveksle dansk <u> udtalt som /u/ med 
<o> (Gooskens & Van Bezooijen (2013:78). Disse observationer stemmer overens med teorien 
som præsenteredes i kapitel 3.  

For de fejlagtige oversættelser kunne der desuden gøres to generelle observationer. For det 
første virkede ortografien til at spille en vigtig rolle for forklaringen af den asymmetriske ord-
forståelse mellem dansk og svensk. For det andet virkede neighbourhood density også til at 
spille en vigtig rolle: 

When listeners hear a word in a closely related language they will try to match it with the word 
that sounds most similar in their own language. Sometimes this word is the corresponding 
cognate, but in many cases another, non-related word is just as similar or even more similar. 
(Gooskens & Van Bezooijen 2013:80) 

Det kan altså være sværere at gennemskue hvilket ord det er man hører i nabosproget om der 
er flere ord som det ligner.  

En anden undersøgelse hvor betydningen af danske ords udtale blev undersøgt, er en studie 
foretaget af Hansen (2020) hvor formålet var at identificere hvilke udtaletræk som er mest 
problematiske for svenske universitetsstuderendes ordgenkendelse. I denne undersøgelse 
testedes 21 universitetsstuderende med hjælp af en udfyldningsdiktat. Der var dog udeladt flere 
ord end normalt i udfyldningsdiktaten (dvs. der var flere ord som skulle udfyldes). Til forskel 
fra Gooskens og Van Bezooijens (2013) undersøgelse testedes ordene i denne undersøgelse 
altså i en kontekst. Desuden testedes både kognater og ikke-kognater.  

De udtaletræk som var mest problematiske for informanterne i Hansens undersøgelse, var 
blødt d [ð], vokalen [a], diftonger som et resultat af vokaliserede (svækkede) konsonanter, 
vokaliseret r [ɐ̯], [ə]-assimilering og stød. Disse udtaletræk gav altså problemer for 
informanterne selv når de fik støtte fra en kontekst (Hansen 2020:91). Her kan der ses visse 
overensstemmelser med resultatet i Gooskens og Van Bezooijens (2013) undersøgelse. 
Ligesom i Gooskens og Van Bezooijens (2013) undersøgelse matchede informanterne [ð] mod 
/l/ i stedet for /d/. I denne undersøgelse matchedes [ð] også mod /r/ (Hansen 2020:104). En 
interessant observation i undersøgelsen var desuden at nogle af informanterne oversatte ordet 
bog til ord med /t/, for eksempel båt. Om dette skriver Hansen (2020:115): ”När det gäller 
formerna med t föreställer jag mig att det kan vara stöten som spökar och ställer till det för 
ljudavkodningen. Det är ett främmande ljud för en svenskspråkig och den kan tydligen 
förväxlas med en klusil”. Ud fra dette resultat kan det altså tænkes at stød kan opfattes som en 
klusil.  

En anden lingvistisk faktor som kan tænkes at påvirke forståeligheden, er mængden låne-
ord. Dansk og svensk har mange fælles låneord (Gooskens m.fl. 2012:437), og for at få svar på 
hvordan forståelsen af låneord i sprogene ser ud jævnført med arveord, udførtes en studie ud 
fra den tidligere nævnte internetbaserede undersøgelse af interskandinavisk ordforståelse. I 
denne undersøgelse var det danskernes forståelse af svensk som blev testet. Undersøgelsen viste 
at andelen korrekte oversættelser var højere for låneord end for arveord. Svenske låneord var 
altså nemmere at forstå for de danske testpersoner. Det var dog ikke alle låneord som blev 
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forstået bedre end arveordene. Ord som er indlånt fra lavtysk, blev forstået korrekt i mindre 
grad end arveordene (Gooskens m.fl. 2012:446). Den fonetiske afstand mellem de danske og 
svenske låneord som indgik i undersøgelsen, var mindre end afstanden mellem arveordene 
(Gooskens m.fl. 2012:452) hvilket kan være en forklaring til at de blev forstået bedre.  

For at sikre at det ikke var låneordenes længde som gjorde dem lettere at forstå, blev den 
gennemsnitlige ordlængde i de forskellige grupper af låneord desuden analyseret og sammen-
lignet med arveordenes gennemsnitlige ordlængde. Kun de latinske og græske låneord viste sig 
at være signifikant længere end arveordene (Gooskens m.fl. 2012:447–448). For at kontrollere 
hvorvidt der var en sammenhæng mellem hvor godt et ord blev forstået og om det var et låneord 
eller arveord, som ikke var afhængig af ordlængden, blev der foretaget en ANOVA-analyse 
(analyse af varians) af resultaterne. Analysen viste at faktoren låneord eller arveord også 
spillede rolle for forståelsen uafhængigt af ordlængden. Undersøgelsen viste altså at det kan 
antages at fælles låneord, med undtagelse for lavtyske låneord, er lettere at forstå end arveord 
(Gooskens m.fl. 2012:449). Eftersom den fonetiske afstand er mindre for låneord end for arve-
ord kan det som sagt tænkes at være den afgørende faktor. Det er ikke blevet undersøgt om 
danske låneord er lettere at forstå for svenskere eller nordmænd, men om den fonetiske afstand 
for disse ord er mindre kan det forventes også at gælde den vej.  

En anden undersøgelse som kan nævnes i dette kapitel, er min tidligere undersøgelse af 
svenskeres opfattelse og forståelse af dansk udtale (Høeg 2018). Her testede jeg 33 svenske 
gymnasieelevers opfattelse og forståelse af danske ord med otte udvalgte svækkelser og 
assimilationer.  Undersøgelsesmetoden og analysen var ikke helt optimal, særligt i forhold til 
tolkningen af opfattelsen. Metoden og analysen vil dog ikke blive kommenteret nærmere her. I 
undersøgelsen testedes ordene i korte sætninger. Udformningen af sætningerne som ordene ind-
gik i kan tænkes at have påvirket forståelsen af ordene. For eksempel var der ingen af infor-
manterne som forstod ordet bananen (Høeg 2018:37). En anden interessant observation fra 
denne undersøgelse var at informanterne virkede til at have svært ved at afkode ordgrænserne. 
For eksempel havde flere af informanterne oversat frasen det næste tog til institut (Høeg 
2018:39–40).  

Sammenfatningsvis viste undersøgelserne som præsenteredes i dette afsnit blandt andet at 
der er en vis sammenhæng mellem forståelse og fonetisk afstand hvor forståelsen bliver dårli-
gere når den fonetiske afstand bliver større (Gooskens 2007, Kürschner m.fl. 2008). Desuden 
viste Gooskens og Van Bezooijens (2013) og Hansens (2020) undersøgelser at de udtaletræk 
som tidligere er blevet foreslået som svære i dansk (jf. kap. 3) kunne bekræftes som problema-
tiske i eksperimentelle sammenhænge.  

6 Metode og materiale 

I dette kapitel præsenteres undersøgelsens metode som består af et eksperiment med en ordfor-
ståelsestest. Først vil der blive redegjort for eksperimentets udformning (afsnit 6.1) hvor det 
gennemgås hvordan selve ordforståelsestesten er udformet. Undersøgelsen gennemførtes i sam-
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menlagt 14 gymnasier i Norge og Sverige. Materialet og indsamlingen af dette, samt informan-
terne som indgår i undersøgelsen, vil derefter blive præsenteret i afsnit 6.2. Efterfølgende vil 
informanternes tidligere kontakt med og attituder til dansk blive gennemgået i afsnit 6.3.  
Herefter følger en gennemgang af analysemetoden i afsnit 6.4. Afslutningsvis vil 
undersøgelsens metode og materiale blive diskuteret i afsnit 6.5. 

6.1 Eksperimentets udformning 

Eksperimentets udformning er til stor del inspireret af den internetbaserede undersøgelse af 
interskandinavisk ordforståelse og de undersøgelser som er foretaget i forbindelse med denne 
(se afsnit 5.2). 

For eksperimentet blev der oprettet to testsider med hjælp af PsyToolkit: en på norsk18 og 
en på svensk. Disse kunne nås via et link19 som blev sendt ud til de deltagende klasser. 
PsyToolkit er et program særligt fremtaget for psykologistudenter, men kan også anvendes til 
andre undersøgelser og eksperimenter online (se Stoet 2010, 2017 for en nærmere beskrivelse 
af programmet). Med PsyToolkit er det blandt andet muligt at inkludere lydfiler, begrænse 
antallet afspilninger og præsentere spørgsmål i tilfældig rækkefølge hvilket gør det ideelt for 
denne undersøgelse.  

Når informanterne gik ind på testsiden, blev der først vist en velkomstside, hvor 
information om undersøgelsen præsenteredes, og der blev givet information om anonymitet og 
frivillighed at deltage (se bilag 1). Inden sprogtesten blev informanterne bedt om at udfylde et 
spørgeskema om deres baggrund og tidligere kontakt med dansk (se bilag 2). Spørgeskemaet 
udformedes med inspiration fra Delsing & Lundin Åkesson (2005) og Gooskens (2006a). På 
den norske testside blev testpersonerne også bedt om at svare på om de anvender bokmål eller 
nynorsk. Efter spørgeskemaet fulgte en side med instruktioner for sprogtesten (se bilag 3).  

Inden den rigtige test begyndte, kunne informanterne først prøve hvordan det gik til med 
to eksempelord, som var ordene eksempel og test. Disse ord indgår ikke i analysen. Derefter 
begyndte ordforståelsestesten hvor informanternes forståelse af isolerede danske ord testedes 
ved at de skulle lytte til et ord på dansk og derefter oversætte det til norsk eller svensk. Hvis de 
ikke vidste hvad de skulle oversætte ordet til, blev de bedt om at gætte, men det var også muligt 
at lade svarfeltet være tomt. Hvert ord præsenteredes på en ny side, hvor informanterne kunne 
trykke på afspil for at lytte til ordet og derefter skrive deres oversættelse i det tilhørende svarfelt. 
For at sikre at informanterne hørte ordet samme antal gange var det kun muligt at afspille ordet 
en gang. Anledningen til at informanterne kun havde mulighed for at høre ordet en gang disku-
teres nærmere i afsnit 6.5. Informanterne havde 25 sekunder til at afspille og oversætte ordet. 
Efter de 25 sekunder blev næste side automatisk indlæst. Ordene blev præsenteret i tilfældig 
rækkefølge. På den måde undgås det at samme ord påvirkes af udmatningseffekter hver gang. 

Testen bestod af i alt 33 ord som præsenteredes uden nogen kontekst. Ordene som indgik 
i testen kan ses i tableau 12 i bilag 4. Af disse ord var 30 kognater på både dansk, norsk og 
svensk. For at kontrollere at informanterne ikke havde tidligere kundskaber i dansk 

 
18 Tak til Jostein Førland for hjælp med oversættelse af den norske side.  
19 Den svenske testside findes på følgende link: https://www.psytoolkit.org/c/3.2.0/survey?s=YUvrx.  
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inkluderedes også tre ord i testen som ikke er kognater og som derfor ikke burde kunne forstås 
af deltagerne, eftersom de kræver indlæring (med inspiration fra Kürschner m.fl. 2008:85 og 
Gooskens & Van Bezooijen 2013:66). De tre ikke-kognater fungerer altså som kontrolord og 
det er derfor kun de 30 kognater som indgår i analysen. At kun undersøge ord som er kognater, 
sikrer at fejlene som informanterne laver kan tilskrives fonetiske forskelle mellem sprogene 
(Gooskens m.fl. 2010:1026) og ikke leksikale forskelle som gør at informanten ikke kender til 
ordet. Desuden valgte jeg ligesom Kürschner og Gooskens (2008:171) kun at teste forståelsen 
af ubøjede substantiver eftersom substantiver ifølge Kürschner og Gooskens kan være mindre 
abstrakte og substantivers betydning ikke varierer i forskellige sammenhænge på samme måde 
som for eksempel verbers betydning kan gøre. Det forventes også at dette valg kan gøre det 
lettere at bedømme oversættelserne som korrekte eller forkerte.  

Ved udvalget af ordene som skulle indgå i testen, blev det også forsøgt at tage hensyn til 
ordenes frekvens. Sandsynligheden for at en lytter genkender et ord er større jo mere frekvent 
ordet er (jf. kap. 4), og som det pointeres af Gooskens (2010:1026) kan kognater have forskel-
lige frekvenser i sprogene, og de er derfor ikke nødvendigvis lige lette at forstå. For at forskelle 
på ordenes frekvens i norsk og svensk skulle have så lille påvirkning på forståelsen som muligt 
forsøgte jeg i størst mulig grad at vælge ord som havde nogenlunde samme relative frekvens i 
sprogene.  Ordenes relative frekvens fremgår af tableau 12 i bilag 4. De relative frekvenser er 
antal forekomster per en million ord, og er fremtaget med hjælp af Oslo-korpuset 
(Frekvensordlister for norsk talespråk og skriftspråk 2001) for norsk og Korp (Borin, Forsberg 
& Roxendal 2012) for svensk. Korpusserne er dog ikke lige store, men det antages at de 
alligevel kan fungere til formålet her. Eftersom jeg havde en noget begrænset liste med kognater 
at udgå fra var der dog visse ord, for eksempel glæde, hvor der er nogen forskel på den relative 
frekvens.20,21 Ordene valgtes ikke ud fra hvorvidt de har en abstrakt eller konkret betydning, 
hvilket også kan tænkes at have betydning for hvor godt et ord bliver forstået.  

Eftersom det kun er muligt at teste et begrænset antal ord inden for rammerne for denne 
undersøgelse, valgte jeg ord som indeholder fonemer som tidligere er blevet beskrevet som 
svære eller specielle i dansk udtale (jf. kapitel 3). Dermed indeholder sprogtesten kun ord, som 
i nogen grad kan forventes at være svære at forstå. Valget af ord gik til gennem at inddele en 
række kognater i fem kategorier med forskellige potentielle vanskeligheder hvilket var de fem 
svækkelser /d/ > [ð], /g/ > [ɪ̯], /g/ > [ʊ̯], /v/ > [ʊ̯] og /r/ > [ɐ̯]. Disse kategorier vil blive omtalt 
som kategori 1–5

22
. Derefter valgtes fem ord fra hver kategori. Kategorierne og hvilke ord som 

indgår i dem kan ses i bilag 4. Ordene blev valgt med bestræbelsen at de så vidt muligt kun 
skulle indeholde én type af potentiel vanskelighed. Dette lykkedes dog ikke for alle typer af 
ord. Videre forsøgte jeg at vælge ordene så de havde en nogenlunde jævn fordeling mellem 
enstavede og flerstavede ord. For ordene i kategorien med trækket /v/ > [ʊ̯] er der dog kun et 
ord som har mere end én stavelse. Eftersom jeg udgik fra en begrænset liste med kognater, er 
der dog en stor del af ordene som er enstavede hvilket kan gøre dem sværere at genkende for 
informanterne, da korte ord ofte har højere neighborhood density. Udover ordene i de fem 

 
20 Glæde har en relativ frekvens på 75 i det norske korpus, og på 30 i det svenske. Det er dog usikkert om dette 
er en stor eller lille forskel. Endnu større forskel var der på den relative frekvens for berg, som var 6 i det norske 
korpus og 189 i det svenske.  
21 Desuden kan ordenes relative frekvens også afhænge af hvilke tekster der indgår i korpusserne.  
22 Nummereringen af kategorierne er tilfældig og har ikke noget at gøre med hvor svære de forventes at være. 
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kategorier valgtes yderligere fem ord som jeg har valgt at kalde ”problemord”. Denne kategori 
vil blive omtalt som kategori 6. Disse ord indeholder både flere potentielle vanskeligheder og 
har en udtale som gør det særligt interessant at se hvordan de opfattes og forstås. I denne gruppe 
indgår også ordet banan, som jeg valgte at tage med eftersom det, som tidligere nævnt, havde 
få korrekte oversættelser i en tidligere undersøgelse (Høeg 2018)23 hvor svenskeres ordforstå-
else testedes i sætninger.  

For indspilningen af ordene til testen blev der ikke gjort brug af noget professionelt udstyr. 
Lydkvaliteten er derfor ikke så optimal som den skulle kunne være. Dette kan tænkes at have 
påvirket resultatet, ifald det har gjort ordene sværere at forstå, men det er sandsynligvis ikke 
den afgørende faktor. Det skal bemærkes at lydkvaliteten ikke var direkte dårlig. Ordene er 
indspillet af mig, som kommer fra Jylland, men er udtalt på standarddansk ud fra 
transskriptionerne og indspilningerne i Den Danske Ordbog (2021). For at sikre at udtalen af 
ordene ikke havde nogle afvigelser eller dialektale træk, er lydfilerne blevet gennemgået af en 
anden dansk taler med kompetence inden for danske dialekter24. 

For at være sikker på at dårlig præstation ikke skyldtes selve udformningen af testen, eller 
dårlig lyd (om der var visse ord som var svære at høre), blev en dansk kontrolgruppe testet.25 
Kontrolgruppen bestod af 20 gymnasieelever som alle havde dansk som modersmål. Nogle ord 
(brød, læge, røg, tog, bog, bjerg, bagside, bror, banan og ord) blev sprunget over eller angivet 
forkert en enkelt gang26, hvor fem af disse tilfælde var fra samme testperson, som angav at have 
problemer med at høre nogle af ordene første gang og derfor ønskede at man kunne afspille 
ordene mere end en gang. Hvorvidt det måske havde været bedre at lade informanterne høre 
ordene mere end en gang vil blive diskuteret nærmere i afsnit 6.5. I kontrolgruppen var 98 
procent af besvarelserne korrekte og det kan derfor antages udformningen af testen ikke udgør 
noget større problem. Det kan selvfølgelig gøre det sværere at forstå ordene for de norske og 
svenske informanter hvis lydkvaliteten ikke er optimal, særligt når ordene kun kan høres en 
gang. Men eftersom testen var den samme for nordmændene og svenskerne, og de derfor havde 
samme forudsætninger27, egner testen sig til at undersøge deres præstation i forhold til hinan-
den, men siger ikke noget om hvor meget de forstår som sådan. 

Foruden kontrolgruppen blev oplægget også testet med hjælp af mindre pilotundersøgelser 
som anvendtes til at faststille tidsbegrænsningen samt hvor mange ord det var rimeligt at teste. 
I disse pilotundersøgelser var der ingen som kommenterede på lydkvalitet eller lydstyrke. Det 
skal dog nævnes at deltagerne i pilotundersøgelserne bestod af et mindre antal 
studiekammerater og andre bekendte. Det havde været mere optimalt at gennemføre 
pilotundersøgelser i gymnasieklasser, men grundet undersøgelsens tidsramme var dette ikke 
muligt.28  

 
23 Der testedes ordet dog i bestemt form (bananen) hvilket har et assimileret schwa i endelsen.  
24 Tak til Lise Horneman Hansen, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.  
25 Denne kontrolgruppe blev dog først testet efter at selve materialeindsamlingen var påbegyndt.  
26 To gange for ord. 
27 Med undtagelse for eventuelle forskelle på ordenes frekvens.  
28 Den del af materialet som indsamledes i november 2020 (se afsnit 6.2) skulle dog kunne have været anvendt 
som pilotundersøgelse hvilket ville have gjort det muligt at ændre i testens oplæg til materialeindsamlingen 
under januar til marts 2021. 
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6.2 Materiale, informanter og etiske overvejelser  

I dette afsnit præsenteres materialet og informanterne som indgår i undersøgelsen. Først vil 
indsamlingen af materialet blive beskrevet hvorefter der redegøres for udvalget af informanter 
og deres baggrund. Afslutningsvis vil etiske overvejelser i forbindelse med indsamlingen af 
materialet blive kommenteret.  

Undersøgelsens materiale består af 171 norske og 147 svenske informanters oversættelser 
af de 30 kognater i sprogtesten, det vil sige 5 130 svar fra norske informanter og 4 410 svar fra 
svenske informanter.  

Materialet blev samlet ind i november 2020 samt mellem januar og marts 2021. Som tidli-
gere nævnt blev undersøgelsen gennemført på sammenlagt 14 gymnasier i Norge og Sverige. 
Områderne som skolerne lå i valgtes ud fra at de skulle være nogenlunde sammenlignelige i 
forhold til afstand til Danmark. Et stort antal skoler kontaktedes, men i sidste ende var jeg 
afhængelig af hvilke som havde mulighed for at være med. Informanterne er derfor ikke jævnt 
fordelt mellem områderne.  

Informanterne som indgår i undersøgelsen kommer fra Trondheim, nogle skoler i 
Rogaland, Oppland og Hedemark i Norge, og fra Kalmar, Falun, Karlstad, Sundsvall og Bollnäs 
i Sverige. Eftersom byerne i Rogaland, Oppland og Hedemark kun har et gymnasium, har jeg 
valgt ikke at skrive hvilke byer det drejer sig om da det skulle udpege hvilken skole det er som 
har deltaget (og dermed potentielt eleverne). I Sverige har alle byerne mere end et gymnasium, 
og derfor opstår der ikke samme problem med at angive byerne her. I bilag 5 kan der ses en 
oversigt over antallet informanter fordelt på land, område eller by, skole og uddannelsespro-
gram. For at anonymisere skolerne er de angivet med et tal i stedet for navn. Under område 

eller by har jeg valgt at slå Oppland og Hedemark sammen til Innlandet og at slå Sundsvall og 
Bollnäs sammen til gruppen Nordsverige. 

Totalt var der 207 elever fra Norge og 170 fra Sverige som deltog i eksperimentet. Af disse 
var der 16 norske og 18 svenske elever som havde et andet modersmål end norsk eller svensk, 
og 20 norske respektive 5 svenske som ikke havde gennemført hele testen. Disse informanter 
sorteredes fra og indgår ikke i materialet. Anledningen til at informanter med et andet moders-
mål end norsk eller svensk sorteredes fra vil blive diskuteret nærmere i afsnit 6.5. Informant-
gruppen består dermed af 171 gymnasieelever fra Norge og 147 fra Sverige. Samtlige af de 
svenske informanter og størstedelen af de norske informanter er født mellem 2001 og 2004, 
men en lille gruppe (6) af de norske informanter er født 1994 eller 1997–2000. Disse seks er 
gymnasieelever som tidligere har gået en erhvervsuddannelse som nu kompletterer den med en 
boglig uddannelse. Eftersom disse seks informanters resultat ikke adskiller sig fra resten af de 
norske informanters, har jeg valgt ikke at udelukke dem fra materialet.  

For at gøre informantgruppen mere repræsentativ var målet at have informanter fra både 
boglige (universitetsforberedende) uddannelser og erhvervsuddannelser. Dog var det sværere 
at finde klasser fra erhvervsuddannelser som kunne deltage, og disse udgør derfor kun en lille 
del af informanterne i hvert land. Af de norske informanter går 27 en erhvervsuddannelse, og 
af de svenske er det 36. Andelen informanter som går en erhvervsuddannelse er altså lidt større 
i den svenske gruppe end i den norske. Der indgik ikke noget spørgsmål om informanternes 
køn i spørgeskemaet, og det vides derfor ikke hvor repræsentativ kønsfordelingen er. 
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Den baggrundsinformation som blev samlet ind om informanterne var ikke omfattende. 
Dels fordi undersøgelsens fokus er på sproglige faktorer, dels blev der af etiske årsager ikke 
indsamlet mere baggrundsinformation end hvad der var nødvendigt. En anden etisk overvejelse 
i forbindelse med materialeindsamlingen var at informanterne besvarede spørgeskemaet og 
testen anonymt. Besvarelserne kan altså ikke kobles til enkelte individer. Informanterne 
informeredes desuden om at det var frivilligt at deltage og at de ville være anonyme på 
undersøgelsens startside (se bilag 1).  

6.3 Informanternes tidligere kontakt med og attituder til dansk 

I dette afsnit præsenteres oplysninger om informanternes tidligere kontakt med dansk, hvorvidt 
de har fået nabosprogsundervisning i dansk, deres indstilling til at bo og studere i Danmark, 
deres attituder til kommunikation på nabosprog samt deres opfattelse af hvor let eller svært det 
er at forstå dansk. Eftersom det overordnede formål med undersøgelsen er at undersøge 
forskelle mellem de to lande, er det kun informanternes svar fordelt på land som vil blive 
præsenteret her. For oplysninger om informanternes svar fordelt på land, uddannelse (boglig 
eller erhvervs), område eller by og skole henvises til bilag 6.  

Informanternes tidligere kontakt med dansk fremgår af figur 2 for nordmændene og figur 
3 for svenskerne (se tabel 10 i bilag 6 for absolutte tal). Den tidligere kontakt med dansk gælder 
både kontakt via massemedier, læsning, personlig kontakt og besøg. 

 
Figur 2. De norske informanters tidligere kontakt med dansk angivet i procent, N = 171.  
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Figur 3. De svenske informanters tidligere kontakt med dansk angivet i procent. N = 147. 

Af figur 2–3 fremgår det at informanterne ikke er i kontakt med dansk særligt ofte. I begge 
informantgrupper er der få som har nogen form for kontakt med dansk ugentligt. Lidt flere, 
men stadig få, angav nogen form for kontakt månedligt. Generelt er der ikke så stor forskel på 
graden af kontakt mellem de to lande. Med undtagelse for ser dansk tv/film/serier med 

undertekster hvor der ikke var nogen bemærkelsesværdig forskel, kunne den største forskel på 
nordmændenes og svenskernes kontakt ses på søjlerne for årligt eller sjældnere; der var flere af 
nordmændene som angav at have kontakt årligt hvorimod en større del at svenskerne angav at 
have kontakt sjældnere.  

I spørgeskemaet skulle informanterne også angive om de tidligere havde fået nogen under-
visning i dansk som nabosprog i skolen.  

Tabel 6. Nabosprogsundervisning hos de norske og svenske informanter, angivet i antal informanter og 
procent. 

Har læst dansk (som nabosprog) i skolen Norge Sverige 

Ja 32   (19 %) 8     (5 %) 
Bare lidt 88   (51 %) 63   (43 %) 
Nej 51   (30 %) 76   (52 %) 
Totalt 171 (100 %) 147 (100 %) 

I forhold til nabosprogsundervisning er der en vis forskel mellem grupperne hvilket fremgår af 
tabel 6. I tabellen kan det ses at der i den norske gruppe var flere som svarede ja eller bare lidt 

til hvorvidt de havde fået undervisning i dansk som nabosprog end i den svenske gruppe. 
Informanterne i den norske gruppe har altså fået mere undervisning i dansk som nabosprog end 
informanterne i den svenske gruppe. Der var dog ingen af informanterne som oversatte nogen 
af de tre kontrolord korrekt, hvilket betyder at deres præstation i testen kan formodes ikke at 
skyldes indlæring eller kundskaber i dansk (jf. Kürschner m.fl. 2008:85 og Gooskens & Van 
Bezooijen 2013:66).  
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For at få et billede af informanternes attituder i form af opfattelse af landet, blev der spurgt 
ind til deres indstilling til at bo eller studere i Danmark. De norske og svenske informanters 
svar på dette spørgsmål sammenfattes i den nedenstående tabel (tabel 7).  

Tabel 7. De norske og svenske informanters indstilling til at bo eller studere i Danmark, angivet i antal 
informanter og i procent.  

Kan tænke sig at bo eller studere 
i Danmark  

Norge Sverige 

Ja 15     (9 %) 26   (18 %) 
Måske 64   (37 %) 62   (42 %) 
Nej 92   (54 %) 59   (40 %) 
Totalt 171 (100 %) 147 (100 %) 

I tabel 7 vises informanternes indstilling til at bo eller studere i Danmark hvilket kan sige noget 
om hvorvidt de har en positiv eller negativ opfattelse af landet. Som det kan ses i tabellen, er 
svenskerne i denne informantgruppe mere positive til at bo eller studere i Danmark end 
nordmændene. 

Et andet spørgsmål som blev stillet til informanterne i spørgeskemaet, var hvor vigtigt de 
synes det er at kommunikere på nabosprog i stedet for at anvende engelsk. Dette kan sige noget 
om hvor villige de er til at forsøge at forstå sine nabosprog. Informanternes svar på dette 
spørgsmål fremgår af figur 4. 

Figur 4. De norske og svenske informanters attituder til kommunikation på nabosprog, angivet i pro-
cent.  

I figur 4 fremgår det at andelen norske informanter som angav at de synes at det er meget vigtigt 
eller vigtigt at kommunikere på nabosprog i stedet for engelsk, er større end andelen svenske 
informanter som angav det (se tabel 14 i bilag 6 for absolutte tal). I den norske gruppe var der 
tilmed flest som synes det er vigtigt eller meget vigtigt (53 %) hvorimod der i den svenske 
gruppe var flest som angav ikke så vigtigt eller slet ikke vigtigt (79 %).  
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Et andet spørgsmål som informanterne skulle svare på gjaldt hvor let eller svært de synes 
det er at forstå dansk tale på en skala fra et til fem hvor et er let at forstå og fem er svært at 
forstå. Resultatet fremgår af figur 5. 

Figur 5. De norske og svenske informanters opfattelse af sværhedsgrad angivet i procent.  

I figur 5 fremgår det at der var flere af de svenske informanter som synes at dansk er svært at 
forstå (se tabel 16 i bilag 6 for absolutte tal). På en skala fra et til fem, hvor fem er svært at 
forstå og et er let at forstå, var der flere svenske end norske informanter som svarede at de synes 
det er svært (5) eller ganske svært (4), og flere norske end svenske som mente at dansk er 
nogenlunde let (2) eller let (1). I både Norge og Sverige svarede majoriteten enten hverken eller 
(3) eller ganske svært (4). Nordmændene var altså mere positive til deres muligheder at forstå 
dansk end svenskerne. Det skal dog bemærkes at det var under en fjerdedel af nordmændene 
som var positive til deres forståelse af dansk (svarede 1 eller 2).  

Sammenfatningsvis var der ikke nogen bemærkelsesværdig forskel mellem Norge og 
Sverige i forhold til tidligere kontakt med dansk (figur 2 og 3). Derimod viste det sig at der var 
en vis forskel ved nabosprogsundervisning hvor en større andel af de norske informanter havde 
fået undervisning i dansk som nabosprog (tabel 6). I forhold til indstilling til at bo eller studere 
i Danmark var de svenske informanter mere positive end de norske (tabel 7). De største for-
skelle kunne ses ved informanternes attituder til kommunikation på nabosprog (figur 4) og 
opfattelse af sværhedsgrad (figur 5). Her var de norske informanter mere positive til at 
kommunikere på nabosprog og til deres forståelse af dansk end de svenske var.  

Hvorvidt baggrundsinformation som den ovenstående kan bidrage til at forklare informan-
ternes præstation på sprogtesten, altså om der er en sammenhæng mellem ovenstående og antal 
point, vil blive behandlet nærmere i afsnit 7.3.  
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6.4 Analyse af informanternes oversættelser 

I dette afsnit vil måden materialet analyseredes på blive præsenteret. Til at starte med behand-
ledes materialet gennem at sortere besvarelserne efter skole. Derudover sorteredes informanter 
som ikke havde gennemført hele testen fra samt informanter som ikke havde norsk eller svensk 
som modersmål. Anledningen til dette diskuteres nærmere i afsnit 6.5.  

Materialet analyseredes i fire dele hvor hver del analyseredes ud fra de spørgsmål som 
indledningsvis blev stillet (se afsnit 1.1). Først blev materialet analyseret ud fra undersøgelsens 
første problemformulering, altså hvor stor en del af ordene som nordmændene og svenskerne 
forstår. Forstår defineredes som ”oversattes korrekt”. Et ord blev regnet som oversat korrekt 
hvis det blev oversat til modsvarende kognat eller et andet ord med samme betydning. For 
eksempel blev både fødselsdag og bursdag regnet som en korrekt oversættelse af fødselsdag 

hos de norske informanter. Med inspiration fra Kürschner m.fl. (2008:85–86) accepteredes sta-
vefejl som korrekt oversættelse ved tilfælde hvor oversættelsen kun afveg fra det korrekte ord 
med et bokstav uden at det resulterede i et andet eksisterende ord. For at kunne tage hensyn til 
svar hvor en informant har skrevet den korrekte rod, men ikke angivet korrekt form, for 
eksempel besøke i stedet for besøk eller glädjer i stedet for glädje, valgte jeg at anvende et 
pointsystem hvor et svar med korrekt oversættelse og korrekt form gav to point, et svar som 
næsten er det rigtige ord, men ikke har korrekt form eller endelse gav et point, og en forkert 
oversættelse eller intet svar gav nul point. Dermed blev det maksimale antal point på testen 60. 
Alle svar blev gennemgået manuelt. For at undgå fejlagtige bedømmelser blev svarene 
gennemgået ved flere tilfælde. Desuden blev pointene regnet sammen automatisk med hjælp af 
Excel for at undgå regne- eller tællefejl. Hver enkelt informants score blev beregnet hvorefter 
det gennemsnitlige antal point samt standardafvigelsen for hvert land blev beregnet.  

For at undersøge hvorvidt eventuelle forskelle mellem de norske og de svenske 
informanters score er signifikante foretages der en uparret t-test (eng. independent samples t-

test). Signifikansniveauet sættes til ! = 0,05. For signifikante forskelle vil p-værdien blive 
angivet. P-værdi er et mål på ”sannolikheten för slumpen att generera den uppmätta skillnaden 
eller sambandet” (Djurfeldt m.fl. 2010:186).  

For at kunne udføre de næste to dele af analysen blev det samlede antal point for hvert 
enkelt ord beregnet, for efterfølgende at kunne udregne hvor stor en del af makspoint et ord fik 
i Norge og i Sverige. Det maksimale antal point for et ord var 2 point per informant. Det vil 
sige at et ord som højst kunne få 342 point fra de norske informanter og 294 point fra de svenske 
informanter.  

I anden del af analysen behandledes ordene som blev forstået dårligt af de norske og af de 
svenske informanter. Forstod dårligt defineredes som at informanterne fik under 10 procent af 
makspoint for ordet. Ordene som fik under 10 procent af makspoint, blev sammenstillet for at 
kunne se hvor mange ord som blev forstået dårlig af de norske og af de svenske informanter, 
samt hvilke disse ord var.   

I tredje del af analysen blev forskellen på de norske og de svenske informanters point for 
hvert ord beregnet og sorteret fra mindst forskel til størst forskel. Ud fra denne sortering kunne 
det ses hvilke ord der var mindst forskel på og hvilke ord der var størst forskel på. For at un-
dersøge sammenhængen mellem informanternes score og fonetisk afstand blev den fonetiske 
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afstand beregnet mellem de danske og modsvarende norske ord samt mellem de danske og 
modsvarende svenske ord. De fonetiske afstande blev målt med hjælp af Levenshtein-afstand. 
Fonetisk afstand ud fra Levenshtein er målt som ”the minimum number of symbols that need 
to be inserted, deleted or substituted in order to transform the word in one language into the 
corresponding word in another language” (Gooskens 2006b:107). Jo flere forandringer der skal 
til, jo større er forskellen. Afstanden beregnes ved at opstille transskriptionerne af et ord på de 
to sprog som skal sammenlignes på en linje og derefter sammenligne hvert segment. Ligesom 
i Gooskens (2006b:107) giver sletning eller tilføjelse af et segment 1 point, ombytning af en 
vokal til en anden vokal, eller en konsonant til en anden konsonant giver 0,5 point og ombytning 
af en vokal til en konsonant, eller en konsonant til en vokal, giver 1 point. Forskel mellem de 
diakritiske tegn for stød og vokallængde giver 0,25 point. Hvis et segment er det samme, giver 
det 0 point. Summen af pointene deles til sidst med antallet segmenter. Jo højere scoren bliver, 
des større er den fonetiske afstand (Gooskens 2006b:107). I det nedenstående tableau (tableau 
9) gives et eksempel på beregningen af fonetisk afstand for et af ordene i testen.  

Segment nr. 1 2 3 4 5 

Dansk b j ɛ ɐ̯ʔ ʊ̯ 

Svensk b - æ r j 

Point 0 1 0,5 1,25 1 

Tableau 9. Beregning af fonetisk afstand mellem ordet bjerg på dansk og svensk.  

I tableauet (tableau 9) kan det ses hvordan segmenterne i ordet bjerg på dansk og svensk stilles 
overfor hinanden. Summen af de point som behøves for at gå fra den ene transskription til den 
anden er 3,75 hvilket deles med antallet segmenter (5). Den fonetiske afstand er i dette tilfælde 
75 procent. Den maksimale fonetiske afstand er 100 procent.  

Transskriptionerne af ordene på norsk er, som det blev nævnt i afsnit 2.1, efter Vanvik 
(1985), men med segmenter tilpasset til lydinventaret angivet i Kristoffersen (2000), samt 
kompletterende transskriptioner med dialektale variationer fra relevante områder fra Helland 
(2021a). Transskriptionerne af de svenske ord er, som det nævntes i afsnit 2.2, efter Hedelin 
(1997), men med segmenter tilpasset til lydinventaret angivet i Riad (2014)29. Transskriptio-
nerne som de fonetiske afstande beregnedes ud fra kan ses i bilag 4. For nogle af de norske ord 
forekommer der mere end en transskription. Den fonetiske afstand for disse ord den gennem-
snitlige afstand mellem transskriptionerne. Eftersom der kunne forekomme varianter med både 
[r] og [ʁ] i både Norge og Sverige, valgte jeg at regne disse to segmenter som samme.  

Efter at have udregnet den fonetiske afstand mellem ordene på dansk og norsk, og mellem 
ordene på dansk og svensk, undersøgtes sammenhængen mellem informanternes score og fo-
netisk afstand og sammenhængen mellem forskellen på de norske og svenske informanters 
score og fonetisk afstand ved at udregne korrelationskoefficienten som betegnes r. Hvis r = 0 
er der ingen korrelation. Hvis r derimod er lig med ±1 er korrelationen fuldstændig. Jo nærmere 
±1, jo stærkere er korrelationen (Djurfeldt m.fl. 2010:155). Desuden udregnedes også 
korrelationskoefficienten for informanternes score for ordene og ordenes relative frekvens. Til 

 
29 Med undtagelse for segmentet [ə]. 
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sidst sammenlignedes informanternes score ud fra baggrundsfaktorerne som præsenteredes i 
afsnit 6.2 og 6.3.  

I den fjerde og sidste del af analysen blev informanternes fejloversættelser studeret for at 
kunne sige noget om hvordan de opfatter ordene, altså deres perception, samt hvad der kan 
tænkes at lede til misforståelser. Börestam (1987:16) påpeger i sin undersøgelse at 
informanternes ”danskgengivelser” er af særlig interesse da de giver et billede af hvad 
svenskerne ”hører” (dvs. opfatter). Derfor kan de fejlagtige oversættelser her give et billede at 
hvad de norske og svenske informanter ”hører”. 

Jeg valgte kun at udgå fra de mest frekvente fejloversættelser da de kan sige noget om hvad 
der er gennemgående i oversættelserne. Desuden var der for mange forskellige fejloversættelser 
til at det var rimeligt at behandle alle indenfor den givne tidsramme30. Frekvent fejloversættelse 

defineredes som en oversættelse der udgør mindst 10 procent af de fejlagtige oversættelser af 
et ord blandt de norske eller svenske informanter. For at kunne excerpere de frekvente fejlover-
sættelser blev der først foretaget en optælling af antallet forskellige fejloversættelser for hvert 
ord og antallet forekomster af hver. I resultatet er det kun et udvalg af de mest frekvente fejl-
oversættelser som præsenteres.  

6.5 Diskussion af metode og materiale 

I en eksperimentel undersøgelse som denne er der mange overvejelser som er nødvendige at 
gøre i forhold til udformningen af testen og valget af informanter. I dette afsnit vil de valg og 
overvejelser som jeg har gjort i forbindelse med eksperimentet først blive diskuteret hvorefter 
valget af informanter vil blive diskuteret.  

I eksperimentet blev ordene testet isoleret hvilket vil sige at informanterne ikke fik nogen 
kontekst som kunne hjælpe dem med at afkode betydningen. Når ordene testedes isoleret, får 
informanterne ingen støtte af konteksten som de ellers ville få i en naturlig situation. En anden 
ulempe med at teste isolerede ord er at det ikke giver hele billedet af hvordan perceptionen og 
forståelsen af dansk udtale ser ud for nordmænd og svenskere eftersom det ikke går at sige 
noget om hvordan intonation eller ordsegmentering påvirker informanternes forståelse og om 
der kan ses nogle forskelle der. En fordel med at teste isolerede ord er dog at det bliver nemmere 
at finde ud af hvilken betydning specifikke lyde har for perceptionen og forståelsen (Gooskens 
2013:201) eftersom strukturelle faktorer, som ordenes lydstruktur, lettere kan udskilles i en 
forståelsestest hvor ord testes isoleret (Kürschner & Gooskens 2008:176–177). I en test med 
sætninger eller hele tekster kan det være svært at spore hvad det er som giver dårlig forståelse 
eller forståelighed (Gooskens 2013:208–209) (jf. Høeg 2018 hvor det næste tog opfattedes som 
institut. Ud fra en sådan besvarelse går det ikke at sige noget om hvordan ordet tog opfattedes). 
Denne fremgangmåde egner sig desuden særligt vel til undersøgelsens formål, eftersom det 
med isolerede ord er lettere at teste informanternes forståelse på en måde hvor de norske 
informanter ikke kan have fordel af større leksikal lighed mellem norsk og dansk. 

En anden overvejelse i forhold til udformningen af testen var om informanterne skulle have 
mulighed for at lytte til ordene mere end en gang. Med udgangspunkt i den internetbaserede 

 
30 Dog vil nogle fejloversættelser som ikke er frekvente blive kommenteret i tilfælde hvor det er relevant. 
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undersøgelse af interskandinavisk ordforståelse som præsenteredes i afsnit 5.2, valgte jeg at 
kun gøre det muligt for informanterne at afspille ordene en gang. Desuden skriver Gooskens 
(2013:198): ”When the same stimulus is presented more than once there may be a learning 
effect (priming). Therefore, the same stimuli should not be presented more than once to the 
same subject”. Det er dog usikkert om der med dette menes at samme stimuli (ord) ikke burde 
gentages to gange i træk eller om det er at samme ord ikke burde forekomme flere gange i 
testsættet. Det vides ikke hvor stor forskel det skulle give om informanterne fik mulighed for 
at lytte til ordene mere end en gang. Potentielt kunne det give færre tomme svar, altså besva-
relser hvor informanterne ikke har skrevet noget. Flere af informanterne kommenterede 
desuden at de gerne ville have hørt ordene mere end en gang, hvilket jeg vil komme tilbage til 
senere i afsnittet.  

Desuden valgte jeg, i lighed med den internetbaserede undersøgelse af interskandinavisk 
ordforståelse, at give informanterne begrænset tid til at oversætte ordene. Dette for at sikre at 
der ikke var for stor forskel på hvor lang tid informanterne brugte på at svare og at de svarer 
inden de har nået at glemme hvad de har hørt. Til forskel for den internetbaserede undersøgelse 
af interskandinavisk ordforståelse sattes tidsbegrænsningen i denne undersøgelse til 25 sekun-
der i stedet for 10. Årsagen til dette var at det i pilotundersøgelser (se afsnit 6.1) med forskellige 
tidsbegrænsninger viste sig at være for kort tid til både at lytte, oversætte og skrive, specielt for 
de længere ord. Desuden vurderedes det at det ville være ærgerligt at miste svar på grund af at 
næste side indlæses inden informanten har nået at skrive færdigt. 

En anden del af eksperimentets udformning som burde diskuteres, er hvilke ord der indgår 
i testen. At det kun er kognater der kan forventes at være svære at forstå som testes, gør at 
testordene bliver mindre repræsentative for det danske sprog i sin helhed. Dog ville det ikke 
være muligt at teste et repræsentativt udvalg af ord i et testsæt med denne størrelse. Jeg vurde-
rede at det var vigtigere at teste flere forskellige ord med samme typer af svækkelser end at 
teste flere forskellige typer af ord. Dette for at undgå konklusioner i stil med at for eksempel 
ord hvor /d/ udtales som [ð] er svære at forstå for svenskere men ikke for nordmænd på 
baggrund af at et enkelt ord med [ð] bliver forstået bedre af de norske end af de svenske 
informanter. Udover at ordene ikke er repræsentative for sproget kan det tænkes at valget af 
ord giver en dårligere total ordforståelse i resultatet end en undersøgelse med testord af 
forskellige sværhedsgrader skulle give. Resultatet siger derfor ikke noget om de norske og 
svenske informanters generelle forståelse, hvilket heller ikke er formålet med undersøgelsen.  

Et punkt som burde tages op i forbindelse med ordene der indgår i testen, er at de til stor 
del kun består af korte, i mange tilfælde enstavede, ord. Som det nævntes i afsnit 6.1, kan korte 
ord være sværere at genkende en lange eftersom korte ord tenderer til at have højere 
neighborhood density. Ordlængde fik dog ofte vige for de øvrige kriterier for valget af ord. At 
vælge hvilke ord som skulle indgå i testen, var en svær balancegang mellem at ordene skulle 
være kognater på alle tre sprog, at ordene skulle være substantiver, at have lige mange ord med 
hver type af svækkelse og helst kun en svækkelse i samme ord, og samtidig forsøge ikke at 
have for mange korte ord. Dette ville muligvis være et mindre problem hvis jeg i stedet havde 
testet en større mænge ord.  

Eftersom undersøgelsens formål blandt andet er at undersøge hvilke forskelle der er på 
nordmænd og svenskeres forståelse og hvordan disse kan forklares, valgte jeg at analysere 
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informanternes score for ordene i forhold til ordenes fonetiske afstand. Udregningerne af den 
fonetiske afstand mellem ordene på dansk og norsk, og mellem ordene på dansk og svensk er 
for de norske og svenske ord baseret på transskriptioner fra udtaleordbøger31, og ikke hvordan 
informanterne faktisk taler. Det mest optimale havde være at indspille nogle informanter fra 
hvert område og transskribere hvordan de udtaler ordene og derefter gøre beregningerne af 
fonetisk afstand ud fra det. Dette har dog ikke været muligt at gøre indenfor tidsrammen for 
denne undersøgelse. Grundet tidsrammen er de fonetiske afstande desuden beregnet ud fra en 
simpel version af Levenshtein-afstand. Som der redegjordes for i afsnit 6.4, gav ombytning af 
en vokal til en anden vokal, eller en konsonant til en anden konsonant 0,5 point. Dette fungerer 
som et simpelt mål for fonetisk afstand, men tager ikke hensyn til forskelle mellem forskellige 
vokaler eller konsonanter. For eksempel giver /p/ og /t/ samme afstand som /p/ og /l/. For at 
kunne tage hensyn til sådanne forskelle er det først nødvendigt at beregne afstanden mellem 
hvert enkelt segment, for eksempel ud fra distinktive træk eller ud fra en akustisk analyse (se 
Heeringa 2004 for en mere detaljeret gennemgang af sådanne analyser). At beregne forskellen 
mellem hvert enkelt segment med en akustisk analyse skulle desuden løse problemet med at et 
segment kan lyde forskelligt selvom det angives med samme symbol. Som det pointeredes i 
afsnit 2.4, transskriberes for eksempel det første a i banan på samme måde på dansk og svensk. 
Den fonetiske afstand mellem disse to segmenter bliver derfor 0 med analysemetoden som 
anvendes i denne undersøgelse. En beregning af fonetisk afstand hvor der tages hensyn til 
afstand mellem forskellige vokaler og konsonanter ville give en mere præcis fonetisk afstand, 
men ville også kræve et meget større arbejde. 

Et andet aspekt som burde tages op her, er informantudvalgets repræsentativitet. Informan-
terne i undersøgelsen udgøres af gymnasieelever. Undersøgelsen er derfor ikke repræsentativ 
for hele befolkningen i Norge og Sverige, og gør det kun muligt at sige noget om unge nord-
mænd og svenskeres perception og forståelse af dansk. Anledningen til at alligevel anvende 
gymnasieelever, i stedet for at kontakte informanter med større aldersmæssig spredning, er at 
det er den letteste måde at få fat i en homogen, og derfor mere sammenlignelig, gruppe med 
samme alder og uddannelsesbaggrund. Ud fra erfaringer fra en forundersøgelse konkluderer 
Börestam (1987:34) at ”testning av denna typ – på ont och gott – hör hemma i skolmiljön och 
knappast ger jämförbara resultat i andra försöksgrupper”. En fordel med at anvende gymnasie-
elever i en undersøgelse som denne er altså at det er en lettere, og ganske effektiv, måde at få 
fat i sammenlignelige informanter.  

I forbindelse med informantudvalgets repræsentativitet kan også andelen informanter på 
erhvervsuddannelser i Norge og Sverige kommenteres. Som det blev nævnt i afsnit 6.2, var der 
ikke samme fordeling, eftersom der var en større andel af de svenske informanter som gik på 
erhvervsuddannelser. Desuden udgjorde informanterne fra erhvervsuddannelserne en ganske 
lille del af informanterne. Et andet punkt hvorpå informantudvalget kan gøres mere repræsen-
tativt er den geografiske spredning. Informanterne kommer fra mindst tre forskellige områder 
hvilket giver en ganske god geografisk spredning, men den kunne selvfølgelig være større, 
særligt i forhold til at inkludere de nordlige dele af landene.  

Eksperimentet blev udført på internettet via et link som blev sendt ud til de deltagende 
skoler. At eksperimentet kunne gennemføres digitalt havde fordelen at det var muligt at udføre 

 
31 Transskriptionerne af de danske ord er derimod baseret på hvordan ordene faktisk blev udtalt i testen. 
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testen på flere forskellige skoler med større geografisk spredning. Dette havde ikke været 
muligt hvis jeg havde været nødt til at rejse ud til skolerne for at udføre eksperimentet. Desuden 
var det mere tidseffektivt at jeg ikke behøvede at være til stede på skolerne mens informanterne 
gennemførte testen. En ulempe med dette er dog at jeg ikke havde mulighed for at kontrollere, 
eller observere, omstændighedernes påvirkning på informanternes gennemførelse af testen. På 
grund af distanceundervisning gennemførte nogle elever testen hjemmefra, mens andre 
gennemførte den i et klasselokale. Det kan tænkes at eleverne som gennemførte testen 
hjemmefra havde mere ro og derfor havde nemmere ved at høre ordene. Nogle informanter, 
dog kun i Norge, nævnte at de havde problemer med forstyrrelser eller larm i baggrunden og at 
det derfor kunne være vanskeligt at høre nogle af ordene. I begge lande var der flere informanter 
som kommenterede at de gerne ville have hørt ordene mere end en gang. At lade informanterne 
lytte til ordene mere end en gang skulle kunne mindske påvirkningen af larm eller forstyrrelser 
(hvis der altså ikke er tale om konstant larm) og burde tages med i overvejelserne ved fremtidige 
undersøgelser.  

Som tidligere nævnt blev informanter der ikke havde norsk eller svensk som modersmål 
udelukket fra materialet. De sorteredes fra for at gøre informanterne mere sammenlignelige og 
fordi de, som det formuleres af Knight og Hawkins (2013:23), ”may perform differently to 
monolingual speakers of either language, and add unwanted variation to the results”. Tidligere 
undersøgelser har vist at informanter som hører deres andetsprog i støj, hvilket nært beslægtede 
sprog kan regnes som, præsterer dårligere end førstesprogstalere (Tabri m.fl. 2011, jf. kap. 4). 
Desuden viste Delsing og Lundin Åkessons (2005:60–63) undersøgelse at de informanter som 
havde et andet modersmål end dansk, norsk respektive svensk klarede sig dårligere end de 
informanter som havde dansk, norsk respektive svensk som modersmål. Dog kan det alligevel 
problematiseres at sortere informanter med andet modersmål fra, både i forhold til repræsenta-
tivitet, eftersom der findes nordmænd og svenskere som ikke har norsk eller svensk som 
modersmål eller har mere end et modersmål, og i forhold til hvor meget sværere de skulle have 
ved at forstå dansk kan tænkes at variere alt efter hvornår de lærte norsk eller svensk og hvor 
gode deres kundskaber er i sprogene. Dette er dog ikke muligt at vurdere ud fra den baggrunds-
information som blev samlet ind, og det kan være svært at vurdere ud fra et par spørgsmål i et 
spørgeskema. Desuden skal det huskes at den dårligere perception der blandt andet er blevet 
påvist i Tabri m.fl.s (2011:411) undersøgelse også kunne ses ved informanter som havde meget 
gode kundskaber i deres andetsprog.  

 
 
 
 



 48 

7 Resultat  

I dette kapitel præsenteres nordmændenes og svenskernes perception og forståelse af dansk tale 
som det kommer til udtryk i sprogtestens resultat. Selvom det måske kan virke mest naturligt 
at gå fra perception til forståelse og det for det meste også nævnes i den rækkefølge (eftersom 
perceptionen kan siges at være en forudsætning for eller foregå forståelsen), vil jeg i gennem-
gangen af resultatet starte med forståelsen og derefter komme ind på perceptionen.   I de første 
tre afsnit behandles altså forståelsen. Først vil informanternes score for hele ordforståelsestesten 
blive præsenteret i afsnit 7.1 med fokus på deres ordforståelse i sin helhed. Derefter vil der i 
afsnit 7.2 blive redegjort for hvilke ord der blev forstået dårligt af de norske og af de svenske 
informanter, og efterfølgende vil forskelle på de norske og svenske informanters forståelse af 
de enkelte ord blive gennemgået i afsnit 7.3. I det fjerde afsnit (afsnit 7.4) behandles 
perceptionen, hvor et udvalg af informanternes fejloversættelser vil blive gennemgået. 
Afslutningsvis sammenfattes resultatet i afsnit 7.5.  

7.1 Ordforståelsen 

I dette afsnit vil fokus være på informanternes ordforståelse i sin helhed, og ikke forståelsen af 
hvert enkelt ord. For informanternes score for hvert enkelt ord henvises til tabel 7 i afsnit 7.3. 

Resultatet for ordforståelsen fremgår af tabel 8. I tabellen præsenteres det gennemsnitlige 
antal point for informanterne i Norge og Sverige, hvor stor del af makspoint (60) de fik samt 
standardafvigelsen.  

Tabel 8. De norske og svenske informanters score på ordforståelsestesten angivet i gennemsnitligt antal 
point og i procent samt standardafvigelsen.  

 Norge Sverige  

Point gennemsnit 22 9  

Procent af makspoint 36 15  

Standardafvigelse 8 4  

I tabel 8 fremgår det at de norske informanter i gennemsnit fik 22 point hvorimod de svenske i 
gennemsnit fik 9 point. Nordmændene fik altså over dobbelt så mange point i sprogtesten som 
svenskerne, med en forskel på 21 procentenheder. Forskellen er signifikant (p < 0,001). I den 
norske gruppe var der 30 informanter som fik 30 point eller mere (ud af 60 mulige). I den 
svenske gruppe var der derimod ingen som fik mere end 24 point. I tabellen fremgår det også 
at standardafvigelsen i den norske gruppe var større end i den svenske hvilket vil sige at der var 
større variation mellem de norske informanters præstation. Forskellen på informanternes score 
i de to lande og variationen i hvert land illustreres grafisk i nedenstående figur (se figur 6).  
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Figur 6. Fordelingskurve som viser variationen i de norske og svenske informanters score. På x-aksen 
ses antal point inddelt i 5-points intervaller. På y-aksen ses andelen informanter i procent. Punkterne 
angiver andelen informanter som har fået en score inden for intervallet på x-aksen. 

I figur 6 vises en fordelingskurve som viser hvor frekvent en score er, altså hvor mange infor-
manter der har fået et vist antal point. For at gøre figuren mere overskuelig er antal point delt 
ind i 5-points intervaller. At kurven er høj ved visse intervaller, betyder at mange informanter 
har fået en score i det interval. At den svenske kurve når sin top tidligere på x-aksen end den 
norske betyder altså at der er flere af de svenske informanter som har fået en lav score. Toppenes 
placering i de to kurver illustrerer altså at størstedelen af de svenske informanter klarede sig 
dårligere, det vil sige fik en lavere score, end størstedelen af de norske informanter. Desuden 
kan det ses at kurven for de svenske informanters score er smallere end den norske eftersom 
variationen er mindre. Størstedelen af de svenske informanter fik en score på mellem 0 og 15 
point (de første tre intervaller). Det laveste antal point i den svenske gruppe lå altså i intervallet 
0–5 point. Det højeste antal point hos de svenske informanter er i intervallet 21–25 point. 
Variationen blandt de norske informanter er som sagt større, og derfor er kurven som illustrerer 
de norske informanters score bredere. Størstedelen af de norske informanter fik en score i inter-
vallerne 16–20 point og 26–30 point. Det laveste antal point blandt de norske informanter er i 
intervallet 6–10 point, og det højeste antal point er i intervallet 51–55 point. Både det laveste 
og det højeste antal point hos de norske informanter var altså højere end hos de svenske infor-
manter. Desuden kan man udlæse af kurverne at majoriteten af både de norske og svenske 
informanter fik under halvdelen af det maksimale antal point (eftersom toppene er inden 
grænsen mellem 30 og 31).  

Forståelsen i begge grupper var altså ganske lav, forstået som at hverken nordmændene 
eller svenskerne på gruppeniveau forstod mere end halvdelen af ordene. At forståelsen er lavere 
end i andre undersøgelser af nabosprogforståelsen (jf. afsnit 5.1) skyldes sandsynligvis typen 
af test og at ordene som indgik valgtes ud fra at de kunne forventes at være svære. Det kan dog 
være svært at sammenligne forskellige typer af undersøgelser (jf. Delsing og Lundin Åkesson 
2005, afsnit 6.3). Denne undersøgelse er mere eksperimentel, og ordene præsenteres både uden 
kontekst og kan kun blive hørt en gang, hvilket giver svære forhold for forståelse (det skal dog 
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nævnes at den danske kontrolgruppe ikke havde noget problem med at forstå ordene, se afsnit 
6.1).  

I afsnit 5.1 blev det vist at nordmændene i tidligere undersøgelser præsterede bedre end 
svenskerne når det kom til forståelse af dansk udtale. Resultatet som er blevet præsenteret her, 
viser at det også er tilfældet når testordene består af kognater uden kontekst og nordmændene 
derfor ikke kan have nogen fordel af en mindre leksikal afstand mellem norsk og dansk.  

Foruden at svenskernes forståelse overordnet set var dårligere end nordmændenes, var der 
også flere ord som ingen af de svenske informanter forstod – hos de svenske informanter var 
der tre forskellige ord hvor der ikke blev scoret noget point overhovedet. Hos den norske infor-
mantgruppe var der derimod ingen ord hvor alle informanterne scorede nul. Hvilke ord som fik 
en lav gennemsnitlig score hos enten de norske eller svenske informanter vil blive behandlet i 
det efterfølgende afsnit (afsnit 7.2).  

7.2 Svære ord: ordene som blev forstået dårligt 

I dette afsnit præsenteres de ord som nordmændene og svenskerne ofte oversatte forkert eller 
ikke svarede på. Med svære ord eller ord som blev forstået dårligt menes de ord hvor det gen-
nemsnitlige antal point var lavt.  

Hvilke ord som informanterne forstod dårligt, fremgår af tableau 10. ”Forstod dårligt” de-
fineres som at informanterne i fik under 10 procent af makspoint for ordet.   

Ord med under 10 % 
point i Norge 

Ord med under 10 % 
point i Sverige 

Transskription af 
testord 

Svære træk 

Bagside Bagside [ˈbɑʊ̯ˌsiːð̩] g > [ʊ̯], d > [ð], 
(ə-assimilation) 

Ord Ord [ˈoːˀɐ̯] r > [ɐ̯], (stumt d) 
Bjerg Bjerg [ˈbjɛɐ̯ˀʊ̯] r > [ɐ̯], g > [ʊ̯] 
Bog Bog [ˈbɔːˀʊ̯] g > [ʊ̯] 
Tog Tog [ˈtɔʊ̯] g > [ʊ̯] 
Skov Skov [ˈsgʌʊ̯ˀ] v > [ʊ̯] 
Hav Hav [ˈhɑʊ̯] v > [ʊ̯] 
Skærm Skærm [ˈsgɛɐ̯ˀm] r > [ɐ̯] 
Fod Fod [ˈfoːˀð] d > [ð] 
 Fødselsdag [ˈføslsˌdaːˀ] d > [ð], (stumt d) 
 Fred [ˈfʁεð] d > [ð] 
 Måned [ˈmɔːnəð] d > [ð] 
 Århundrede [ʌˈhunʌð̩] d > [ð], (assimileret 

[ɐ̯]), (ə-assimilation) 
 Brev [ˈbʁεʊ̩ˀ] v > [ʊ̯] 
 Kirke [ˈkiɐ̯gə] r > [ɐ̯] 
 Røg [ˈʁʌɪ̯ˀ] g > [ɪ̯] 
 Læge [ˈlεːεɪ̯] g > [ɪ̯] 

Tableau 10. Ordene som i gennemsnit fik under 10 procent af makspoint fordelt på land, samt informa-
tion om hvilke potentielle svære træk som ordene indeholder og en fonetisk transskription af ordene.  
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I den norske gruppe var der ni ord hvor informanterne i gennemsnit fik under 10 procent af 
makspoint. I den svenske gruppe var det derimod 17 ord. Det var altså næsten en tredjedel af 
ordene som var svære at forstå for både de norske og svenske informanter.  

I tableau 10 kan det ses at de første ni ord er samme hos de norske og svenske informanter. 
De sidste otte ord var det derimod kun de svenske informanter som i gennemsnit scorede under 
10 procent på. Som det blev nævnt i afsnit 6.1, er testordene valgt ud fra fem kategorier af ord 
med fonemer som kan forventes at være svære at forstå i dansk hvilket var de fem svækkelser             
/d/ > [ð], /g/ > [ɪ̯], /g/ > [ʊ̯], /v/ > [ʊ̯] og /r/ > [ɐ̯]. Til det kommer den sjette kategori med fem 
”problemord” som enten indeholder flere svære fonemer eller af andre anledninger er 
interessante at teste. Derfor fremgår det også af tableauet hvilke svære træk som ordene 
indeholder. Nogle af ordene indeholder dog andre svære træk end netop de fem kategorier de 
blev valgt ud fra. Disse er noterede i parentes. Det skal også påmindes om at ordene blev valgt 
ud fra kategori (svækkelse), men at nogle af ordene alligevel har mere end en svækkelse. For 
eksempel blev bagside valgt som en del af kategori 3, som var ord med svækkelsen /g/ > [ʊ̯], 
men det indeholder også svækkelsen /d/ > [ð] fra kategori 1 og kan dermed også indgå i den 
kategori. 

Formålet med denne del er ikke at teste de forskellige træk, men at beskrive det som 
karakteriserer ordene som blev forstået dårligt. Eftersom det i princip kun er ord med forskellige 
svækkelser som testes, kan det ikke siges om disse bliver forstået dårligere end ord uden disse 
svækkelser. For at gøre fremstillingen mere overskuelig vil ordene som blev forstået dårligt 
blive analyseret og præsenteret med udgangspunkt i de seks kategorier.  

I kategori 1, som var ord med svækkelsen /d/ > [ð], var der to ord, fod og bagside, som fik 
under 10 procent hos både de norske og svenske informanter. Ordet bagside indgår dog i to 
forskellige kategorier eftersom det indeholder flere svækkelser. Yderligere fire ord med 
fonemet [ð], måned, fred, fødselsdag og århundrede fik under 10 procent hos de svenske 
informanter (hvor fødselsdag og århundrede har mere end et træk og indgår i de såkaldte 
problemord). Det kan undres hvorfor just ordet fred blev forstået dårligt af de svenske 
informanter, men ikke ordet brød. I forhold til udtalen er det eneste som adskiller de to ord 
vokalen og stød, hvor [ð] i brød har stød. Det kan tænkes at stødet i brød har gjort det nemmere 
for informanterne at koble segmentet [ð] til fonemet /d/.  

Der var ingen af ordene i kategori 2, hvor /g/ er svækket til [ɪ̯], som fik under 10 procent af 
pointene hos de norske informanter. Hos de svenske informanter var der to af ordene, røg og 
læge, som fik under 10 procent. At nordmændene forstod ordet læge bedre end svenskerne kan 
skyldes at det norske ord, lege, er udtalemæssigt mere ligt det danske ord, end det svenske ord, 
läkare. Denne type af forskelle vil jeg komme nærmere ind på i afsnit 7.3.  

I kategori 3, hvor /g/ blev svækket til [ʊ̯], fik fire af de fem testede ord under 10 procent 
hos både de norske og svenske informanter, hvilket var ordene bagside, bjerg, bog og tog. Det 
skal dog pointeres at to af ordene, bagside og bjerg, har mere end et træk. En anden svækkelse 
som resulterer i samme segment, er når /v/ svækkes til [ʊ̯]. I denne kategori (kategori 4) fik 
ordene hav og skov under 10 procent hos både de norske og svenske informanter. Nogle af 
ordene som var svære at forstå i kategorierne hvor konsonanten svækkedes til [ʊ̯], har diftongen 
[ɔʊ̯]/[ʌʊ̯], hvilket var ordene bog, tog og skog. I samme kategori fik også brev under 10 procent 
i Sverige. Det skal desuden påpeges at de sidste to ord i kategorien /v/ > [ʊ̯], hvilket var navn 
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og elev, fik præcis 10 procent i Sverige. Ord med denne svækkelse virker altså til at have været 
særligt problematiske for de svenske informanter.  

Af ordene i kategori 5, som var ord med svækkelsen /r/ > [ɐ̯], fik ordene skærm og ord 

under 10 procent i begge lande. I Sverige fik også mor og kirke under 10 procent. Ord med 
vokaliseret /r/ virker altså til at have givet større problemer for de svenske end for de norske 
informanter. Det skal dog pointeres, både her og for de andre ord, at det kan være andet eller 
mere end netop svækkelsen som ordene er kategoriseret efter, der gør ordene svære at forstå. 
Havde det kun været svækkelsen burde ord med samme svækkelse blive forstået lige dårligt.  

Udover ord med de fem svækkelser indgik der som sagt også en sjette kategori med ord 
kaldet ”problemord” i testen. Nogle af disse fem ”problemord” er allerede blevet behandlet i 
det ovenstående eftersom de indeholder nogle af svækkelserne fra de fem kategorier. Der var 
kun et af de fem ”problemord” som fik under 10 procent i begge lande, hvilket var ord, som 
både har trækket /r/ > [ɐ̯] og har et stumt d. Vokalforskelle kan også tænkes at have påvirket 
forståelsen negativt, hvilket oversættelser af ord til år eller å vidner om. Dette behandles 
nærmere i afsnit 7.4.5. Yderligere to af problemordene fik under 10 procent i Sverige, hvilket 
var fødselsdag og århundrede. Fødselsdag var til og med et af de ord hvor der var størst forskel 
på de norske og svenske informanters forståelse, hvilket vil blive kommenteret nærmere i afsnit 
7.3.  

I forbindelse med kategori 6, ”problemordene”, skal det også kommenteres at ordet banan, 

som var svært at forstå for de svenske informanter i en tidligere undersøgelse32 (Høeg 2018, se 
afsnit 5.2) ikke gav samme problemer for hverken de norske eller de svenske informanter i den 
her undersøgelse, hvor ordet blev testet isoleret.  

Det er ikke tydeligt ud fra dette resultat hvorfor det netop var de ovennævnte ord som blev 
forstået dårligt af informanterne eftersom ikke alle ord med samme svækkelse blev forstået 
dårligt. For eksempel fik ordet røg under 10 procent hos svenskerne, men ikke ordet løg. Det 
som derimod er tydeligt, er at ordene som blev forstået dårligt af de norske informanter, også 
blev forstået dårligt af de svenske. Men ordene som blev forstået dårligt af de svenske infor-
manter blev ikke nødvendigvis forstået dårligt af de norske, da der var flere ord som de svenske 
informanter forstod dårligt.  

7.3 Forskelle på forståelsen for de enkelte ord  

I afsnit 7.1 fremgik det at der er forskel på nordmændenes og svenskernes samlede forståelse 
af de testede ord. I det ovenstående afsnit (afsnit 7.2) viste det sig at denne forskel blandt andet 
kommer til udtryk gennem at der var flere ord som de svenske informanter forstod dårligt. 
Samtidig kunne der også ses ligheder på forståelsen i den gruppe af ord som både de norske og 
svenske informanter forstod dårligt. Men selvom begge grupper har fået under, eller over, 10 
procent på et ord, kan der være forskel på hvor mange point ordet fik hvilket også bidrager til 
den totale forskel. Derfor vil der i det følgende blive gået nærmere ind på forskelle på infor-
manternes forståelse af de testede ord. Med forståelse menes her informanternes gennemsnitlige 
score. Desuden vil mulige årsager til forskellene blive taget op.  

 
32 I den tidligere undersøgelse testedes det dog i bestemt form, bananen.  
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Forskellen mellem det gennemsnitlige antal point i Norge og Sverige for hvert ord fremgår 
af tabel 9 hvor ordene er rangordnede fra mindst forskel på forståelsen til størst. I den sidste 
kolonne fremgår det desuden om forskellen er signifikant, og p-værdierne for de forskelle som 
er signifikante.  

Tabel 9. Testordene inddelt efter forskel på de norske og svenske informanters score, fra mindst forskel 
til størst. 

 Ord Point Norge Point Sverige Forskel Signifikans 

Forskel <10 % 

Tog  
Hav 
Skærm 
Fod 
Banan 
Brød 
Bjerg 
Bog 
Mor 
Skov 
Bagside 
Bror 
Bidrag  
Ord 

2 % 
4 % 
3 % 
8 % 

78 % 
49 % 
4 % 
6 % 

27 % 
9 % 
7 % 

19 % 
19 % 
9 % 

1 % 
5 % 
1 % 
6 % 

76 % 
53 % 
0 % 
2 % 

32 % 
3 % 
0 % 

12 % 
11 % 
1 % 

1  
- 1  

2  
2  
3  

- 4  
4  
4  

- 5  
6  
7  
7  
8  
8  

Ej sign. 
Ej sign. 
Ej sign. 
Ej sign. 
Ej sign. 
Ej sign. 

p < 0,05 
p < 0,05 
Ej sign. 

p < 0,05 
p < 0,002 

Ej sign. 
p < 0,01 
p < 0,01 

Forskel 10–19 % 
Løg 
Læge 
Måned 

11 % 
14 % 
23 % 

23 % 
0 % 
6 % 

- 13  
14  
17  

p < 0,01 
p < 0,001 
p < 0,001 

Forskel 20–29 % 
Besøg 
Århundrede 
Bær 

92 % 
24 % 
69 % 

72 % 
2 % 

44 % 

20  
22  
25  

p < 0,001 
p < 0,001 
p < 0,001 

Forskel 30–39 % Kirke 45 % 7 % 38  p < 0,001 

Forskel 40–49 % 
 

Brev 
Røg 
Elev 
Regn 
Fred 

43 % 
50 % 
56 % 
64 % 
47 % 

2 % 
6 % 

10 % 
18 % 
1 % 

41  
44  
46  
46  
46  

p < 0,001 
p < 0,001 
p < 0,001 
p < 0,001 
p < 0,001 

Forskel >50 % 

Fødselsdag 
Adresse 
Navn 
Glæde 

61 % 
96 % 
69 % 
90 % 

6 % 
37 % 
10 % 
15 % 

55  
59  
59  
75  

p < 0,001 
p < 0,001 
p < 0,001 
p < 0,001 

I tabel 9 kan det ses at der er forskel på hvor godt de forskellige ord blev forstået af informan-
terne. Nogle af ordene blev forstået godt, det vil sige fik en høj score, andre blev forstået dårligt, 
det vil sige fik en lav score. Desuden fremgår det at der er lille forskel (under 
10 procentenheder) på de norske og svenske informanters score ved næsten halvdelen af de 
testede ord. Blandt disse ord finder vi desuden ordene som både de norske og svenske 
informanter havde svært ved at forstå, altså fik under 10 procent på (jf. afsnit 7.2). Som det kan 
ses i tabellen, er forskellen for mange af disse ord ikke signifikant. Det er altså ikke alle de 
testede ord hvor der er forskel på de norske og svenske informanters forståelse. Imidlertid kan 
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det også ses i tabellen at nordmændene har en højere score end svenskerne for langt størstedelen 
af ordene. Der var dog nogle få ord hvor svenskerne faktisk fik flere point hvilket var hav, brød, 

mor og løg. Forskellen var imidlertid kun signifikant ved ordet løg. I forhold til ordet løg er det 
desuden interessant at der er særdeles stor forskel på forskellene mellem de norske og svenske 
informanters forståelse af løg (13 procentenheders forskel) og røg (44 procentenheders forskel).   

At der for en del af ordene er små, og i nogle tilfælde ikke-signifikante, forskelle og at de 
svenske informanter havde højere score for et enkelt ord, viser at resultatet afhænger af hvilke 
ord som testes. Udvalget af ord kan altså bidrage til at den totale forskel skulle blive enten større 
eller mindre. En større mængde testord ville give et mere robust resultat.  

Ordene hvor der er størst forskel på forståelsen er glæde, navn, adresse og fødselsdag. At 
nordmændenes score er 55 procentenheder højere for just fødselsdag er interessant, eftersom et 
mere normalt ord for dette på norsk er bursdag, og fødselsdag kan derfor tænkes at være mindre 
frekvent. At det er netop disse ord hvor der er størst forskel skulle kunne skyldes forskelle på 
hvordan de udtales på norsk og svensk. Dette vil jeg vende tilbage til senere i afsnittet.  

Fælles for ordene hvor der var størst forskel på de norske og svenske informanters forstå-
else er desuden at det er ord hvor de norske informanter fik en score på over 50 procent. Hvis 
man definerer at et ord blev forstået godt som at informanterne fik en score på over 50 procent, 
kan man desuden se en stor forskel på de norske og svenske informanters forståelse som er 
spejlvendt forskellen som blev præsenteret i afsnit 7.2; de norske informanter forstod flere ord 
godt end de svenske gjorde.  Som det fremgår af tabel 9, var der ni ord hvor de norske 
informanter fik en score på over 50 procent, hvorimod der kun var tre ord hvor de svenske 
informanter fik en score på over 50 procent.  

Som tidligere nævnt kan den store forskel på de norske og svenske informanters forståelse 
af visse af ordene skyldes forskelle på hvordan de udtales på norsk og svensk. Hvis man ser på 
hvordan de tre ord hvor der er størst forskel på forståelsen, glæde, navn og adresse, udtales på 
de tre sprog viser det sig at de norske ords udtale ligger nærmere dansk end de svenske ords 
udtale. Dette illustreres i det nedenstående tableau (tableau 11). 

Dansk Glæde [ˈglεːð̩] Navn  [ˈnɑʊ̩ˀn] Adresse [aˈdʁasə] 
Norsk Glede [2gleːdə]33  Navn [ˈnɑvn] Adresse [ɑˈdresə] 
Svensk Glädje [2glɛːdjə] Namn [ˈnamn] Adress [aˈdrɛsː] 

Tableau 11. Ortografisk og fonetisk transskription af ordene glæde, navn og adresse på dansk, norsk og 
svensk.  

Som det kan ses på tableau 11, er der større lighed mellem transskriptionerne af de danske og 
norske ord end mellem de danske og svenske ord. Det kan derfor tænkes at størrelsen på den 
fonetiske afstand mellem danske og norske ord kontra danske og svenske ord har betydning for 
hvor stor forskel der er på forståelsen af ordene. Fonetisk afstand er desuden tidligere påvist at 
have betydning for forståelsen af nært beslægtede sprog, i hvert fald mellem dansk og svensk 
(jf. afsnit 5.2). 

For at få svar på om forskelle på fonetisk afstand kan forklare forskellen mellem nordmæn-
denes og svenskernes forståelse i denne studie, undersøgtes korrelationen mellem 

 
33 Også [2gɽe:ə] i visse af de undersøgte områder.  
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informanternes gennemsnitlige score for hvert ord og fonetisk afstand målt med Levenshtein-
afstand. Der kunne ses en negativ sammenhæng mellem informanternes score og fonetisk 
afstand, hvilket vil sige at det gennemsnitlige antal point blev lavere når den fonetiske afstand 
blev større. Korrelationen mellem gennemsnitligt antal point og fonetisk afstand var r = 0,62 
(signifikant, p < 0,001) for Norge og r = 0,47 (signifikant, p < 0,01) for Sverige. Derudover 
kunne der ses en positiv signifikant sammenhæng for forskellen mellem de norske og svenske 
informanternes score for hvert ord og forskellen på fonetisk afstand, med en korrelation på 
r = 0,62 (p < 0,001). Det vil sige at forskellen på de norske og svenske informanters forståelse 
bliver større når forskellen på de fonetiske afstande bliver større. En del af nordmændenes bedre 
præstation i sprogtesten kan altså forklares med at den fonetiske afstand mellem norsk og dansk 
er mindre for de testede ord. Fonetisk afstand kan dog ikke forklare hele forskellen eftersom 
korrelationen ikke er fuldstændig (ikke er 1). Andre mulige forklaringer kan være faktorer som 
forskel på ordenes relative frekvens og forskelle på baggrundsvariabler som tidligere kontakt 
og attituder, eller individuelle forskelle34. 

Som det blev nævnt i afsnit 6.1, havde ordene i testen ikke helt samme relative frekvens i 
norsk og svensk. For at undersøge om det kan have betydning for resultatet blev korrelationen 
mellem forskel på relativ frekvens og forskel på score også beregnet. Der var en ikke-signifikant 
sammenhæng mellem disse to forskelle på r = 0,15. Desuden var der ikke nogen signifikant 
korrelation mellem ordenes relative frekvens og informanternes score i hverken Norge eller 
Sverige.  

De tidligere nævnte baggrundsfaktorer som område eller by, uddannelsesprogram, kontakt, 
attituder og erfaring af nabosprogsundervisning kan også være en del af forklaringen til for-
skellen på forståelsen, både i forhold til individuelle forskelle og forskelle mellem landene. Det 
forklarer dog næppe hvorfor der er større forskel på forståelsen for visse ord end andre35. Der 
kunne desuden ikke ses nogen signifikant forskel mellem de norske elever på boglige uddan-
nelser og på erhvervsuddannelser, eller mellem de svenske elever på boglige uddannelser og på 
erhvervsuddannelser.  

Hvis man kun sammenligner informanter som har samme grad af kontakt, attituder og na-
bosprogsundervisning36, er nordmændenes gennemsnitlige score 31 procent og svenskernes 13 
procent. Det er dog kun 18 norske og 32 svenske informanter som opviser sådanne ligheder. 
Denne gruppe af informanters score er lidt lavere end den totale score for hvert land hvilket 
viser at disse faktorer har en vis betydning for forståelsen. Det er derimod tvivlsomt at det 
forklarer en særligt stor del af forskellen. Samme tendens kan ses hvis man kun sammenligner 
informanter der ikke havde fået undervisning i dansk som nabosprog37, hvis man kun tager 
informanter med som svarede ikke så vigtigt eller slet ikke vigtigt til hvor vigtigt de synes 

 
34 Her kan der vises tilbage til tabel 8 i afsnit 7.1 hvor det kunne ses at standardafvigelsen var højere i Norge, 
hvilket vil sige at der var større variation mellem individerne.  
35 Hvis ikke dialektale udtaleforskelle kan forventes at påvirke den fonetiske afstand og derigennem forståelsen.  
36 Det vil sige kun sammenligner dem som har svaret en gang/år eller sjældnere for de fem forskellige 
kontaktformer, som ikke har haft nogen undervisning i dansk som nabosprog, som ikke kan tænke sig at bo eller 
studere i Danmark, som svarede ikke så vigtigt eller slet ikke vigtigt til hvor vigtigt de synes det er at 
kommunikere på nabosprog i stedet for engelsk, og dem som svarede 3, 4 eller 5 til hvor svært de synes det er at 
forstå dansk på en skala fra et til fem.  
37 Norske informanters score: 33 % (N = 51), svenske informanters score: 15 % (N = 77).  
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kommunikation på nabosprog er38, eller hvis man kun sammenligner informanter som svarede 
4 eller 5 til hvor svært de synes dansk er at forstå på en skala fra et til fem39. Ved disse sammen-
ligninger er forskellen mellem de norske og svenske informanter nogenlunde den samme som 
når alle informanter regnes med. At de norske informanter generelt var mere positive end de 
svenske (jf. afsnit 6.3) ser altså ikke ud til at kunne forklare forskellen på forståelsen mellem 
landene. Det kan altså være nødvendigt at tage hensyn til baggrundsfaktorer som tidligere 
kontakt og attituder i en undersøgelse som denne, men forskellene mellem de norske og svenske 
informanter på disse punkter, som præsenteredes i afsnit 6.3, virker ikke til at have været store 
nok til at det har haft betydning for forskellen mellem de norske og svenske informanters for-
ståelse.  

Hvis man ser på informanternes forståelse af de enkelte ord, viser det sig at der var lille 
forskel (under 10 procentenheder) på de norske og svenske informanters forståelse af næsten 
halvdelen af ordene. Samtidig er der også en del forskel eftersom der jo var over 
10 procentenheder forskel på den anden halvdel af ordene, hvilket kan forventes med tanke på 
at den totale forskel er 21 procentenheder. Derudover viste det sig at jo større forskellen var på 
den fonetiske afstand mellem ordene på norsk og dansk og ordene på svensk og dansk, jo større 
forskel var der på de norske og svenske informanters forståelse af ordene.  

7.4 Informanternes perception af ordene 

Indtil videre har fokus været på informanternes forståelse af de testede ord. I dette afsnit flyttes 
fokus i stedet til perceptionen, hvor informanternes opfattelse af ordene behandles. Dette gøres 
gennem at se på de fejlagtige oversættelser, altså det informanterne har skrevet når de har over-
sat ordene forkert. Totalt var der 2 503 fejloversættelser fra de norske informanter og 2 962 fra 
de svenske informanter (tomme svar ej medregnede), med 764 respektive 1 054 forskellige 
forekomster. I det følgende er det kun et udvalg af de mest frekvente fejloversættelser som vil 
blive præsenteret. Frekvent fejloversættelse defineres her som en oversættelse der udgør mindst 
10 procent af de fejlagtige oversættelser hos de norske eller svenske informanter. 

For 23 af testordene var mindst en af de mest frekvente oversættelser den samme hos både 
de norske og svenske informanter. Ligesom i afsnit 6.2 vil ordene blive præsenteret ud fra de 
fem kategorier af ord med forskellige svækkelser. Dog vil kategori 6, ”problemordene”, ikke 
blive behandlet separat i dette afsnit.    

7.4.1 Kategori 1: ord med svækkelsen /d/ > [ð] 

Et af ordene i denne kategori var fod [ˈfoːˀð]. For dette ord var en af de mest frekvente fejlover-
sættelser i begge lande full hvilket forekom hos 14 informanter i Norge og 17 i Sverige. Blandt 
de norske informanter var også fugl en af de frekvente fejloversættelser (13 informanter). Her 
ses altså samme tendens til at [ð] opfattes som [l], som både Hansen (2020:104) og Gooskens 
og Van Bezooijen (2013:73) observerede i deres undersøgelser. Til forskel fra Gooskens og 

 
38 Norske informanters score: 33 % (N = 81), svenske informanters score: 14 % (N = 116). 
39 Norske informanters score: 34 % (N = 66), svenske informanters score: 14 % (N = 106). 
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Van Bezooijens resultat var der dog også både norske og svenske informanter (om end få) som 
oversatte fod korrekt. 

Desuden var der fejloversættelser hvor informanterne, ligesom i Gooskens og Van 
Bezooijens (2013:73) undersøgelse, oversatte testordet til et lignende ord uden /d/. Dette kunne 
ses når ordet måned [ˈmɔːnəð] oversattes til måne (eller månen/måner) hvilket 85 af de norske 
informanter og 35 af de svenske informanter gjorde. Ordet fred [ˈfʁεð] oversattes til frø af 25 
informanter i Norge og 73 i Sverige, eller til fru/frue af 11 informanter i Norge og 45 i Sverige.    

7.4.2 Kategori 2: ord med svækkelsen /g/ > [ɪ̯] 

For fejloversættelserne af ordene med svækkelsen /g/ > [ɪ̯] var det gennemgående for de mest 
frekvente fejloversættelser at ordene oversattes til lignende ord uden /g/ (eller uden /j/ eller /i/). 
For eksempel oversattes ordet læge [ˈlεːεɪ̯] til le af 84 norske informanter og af 94 svenske 
informanter. Desuden oversattes ordet regn [ˈʁɑɪ̯ˀn] til rein af 33 norske informanter og til ren 

af 21 svenske informanter. Specielt den norske oversættelse er et godt eksempel på at det kan 
være svært at gennemskue hvilket ord man hører i nabosproget, hvis der er flere ord der ligner 
eller til og med ord som ligner mere end den modsvarende kognat.  

En anden interessant fejloversættelse var når ordet røg [ˈʁʌɪ̯ˀ] oversattes til rød af 15 norske 
og 51 svenske informanter. Dette skulle kunne være samme tendens som Hansen (2020:115) 
observerede i sin undersøgelse hvor stødet i et ord kunne forveksles med en klusil.  

7.4.3 Kategori 3: ord med svækkelsen /g/ > [ʊ̯] 

Hvad gælder svækkelsen /g/ > [ʊ̯] kan det igen observeres at informanterne ofte oversætter 
testordet til et lignende ord uden den svækkede konsonant. For eksempel oversattes ordet tog 

[ˈtɔʊ̯] til to af 86 norske informanter og til två af 34 svenske informanter, eller til tå af 34 norske 
og 78 svenske informanter. 

Det er desuden interessant at sammenligne de ovenstående fejloversættelser af tog med 
fejloversættelser af ordet bog [ˈbɔːˀʊ̯] eftersom disse ord næsten har samme rim.40 Den eneste 
forskel er at bog har stød. Ligesom tog oversattes bog ofte til ord uden et segment som kunne 
modsvare den svækkede konsonant, men den mest frekvente fejloversættelse var båt (af 43 
informanter i Norge og 31 i Sverige) som indeholder en klusil. Her ses der altså, ligesom for 
røg afsnit 7.4.2, fejloversættelser som kan tolkes som en tendens til at stød kan opfattes som en 
klusil. 

7.4.4 Kategori 4: ord med svækkelsen /v/ > [ʊ̯] 

Et af ordene i denne kategori var skov [ˈsgɔʊ̯ˀ]. De mest frekvente fejloversættelser af dette ord, 
som var sko (af 78 informanter i Norge og 13 i Sverige) eller ska (af 37 informanter i Sverige), 
viser igen informanternes tendens til at oversætte til et lignende ord uden den sidste konsonant. 
En frekvent fejloversættelse i Sverige var også skåp (29 informanter) hvilket igen kan tænkes 

 
40 Rimet udgøres af vokalen og efterfølgende konsonant(er).  
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at være fordi stødet opfattes som en klusil. Skog oversattes også til skap af de norske 
informanter (11), men det var ikke en af de mest frekvente gengivelser blandt de norske 
informanter.  

Et andet ord i denne kategori var hav [ˈhɑʊ̯]. Ved dette ord kan det tænkes at en del af 
informanterne har taget hjælp fra eller tænkt på engelsk når de oversatte ordet. Der var nemlig 
75 af de svenske informanter som havde oversat hav til hur, og 13 af de norske oversatte det til 
hvordan eller korleis. Der var til og med fem norske informanter som havde skrevet how.  

I både denne og i foregående kategori, hvor konsonanten også svækkedes til [ʊ̯], var der 
ord som havde diftongen [ɔʊ̯]/[ʌʊ̯], hvilket var ordene bog, tog og skov. At netop disse diftonger 
virker til at have vært svære kan relateres til Hansens (2020:107) undersøgelse hvor det også 
kunne observeres at sådanne diftonger besværede forståelsen. 

7.4.5 Kategori 5: ord med svækkelsen /r/ > [ɐ̯] 

Også i denne gruppe af ord kan der ses en tendens til at oversætte testordene til lignende ord 
uden /r/. For eksempel oversattes skærm [ˈsgɛɐ̯ˀm] ofte til skam (af 80 informanter i Norge og 
78 i Sverige), bror [ˈbʁoɐ̯] oversattes ofte til bra (af 18 informanter i Norge og 58 i Sverige) og 
mor [ˈmoɐ̯] blev ofte til må (af 55 informanter i Norge og 15 i Sverige). Ordet mor havde dog 
også frekvente oversættelser som faktisk indeholder /r/: mer (af 11 informanter i Norge og 29 i 
Sverige) og mår (af 10 informanter i Norge og 16 i Sverige).  

Et andet ord med denne svækkelse er ord [ˈoːˀɐ̯], som både har vokaliseret r og stumt d. 
Ord oversattes til år af 56 informanter i Norge og af 36 i Sverige, og til å af 26 i Norge og 35 i 
Sverige. Det oversattes altså ligesom mor både til ord med og uden /r/. Derudover kan det 
tænkes at disse fejloversættelser kan have at gøre med vokalforskelle. Som det blev nævnt i 
kapitel 3, kan dansk <o> tolkes som <å> af nordmænd og svenskere hvilket er sket i de 
ovenstående fejloversættelser af ord og nogle af fejloversættelserne af mor. Dette kunne også 
ses ved fejloversættelserne af ordene tog og bog som præsenteredes i afsnit 7.4.3. Dog udtales 
tog og bog med /ɔ/, hvorimod ord og mor faktisk udtales med /o/. Interessant her er også at tog 

oversattes til to af langt flere at de norske informanter (86 norske mod 34 svenske), og 
oversattes til tå af langt flere af de svenske informanter (78 svenske mod 34 norske). I just dette 
tilfælde lader det til at vokalforskellen har været mere vanskelig for de svenske informanter end 
for de norske.  

7.4.6 Andre observationer fra fejloversættelserne 

Fejloversættelserne som er blevet præsenteret i dette kapitel kan relateres til forskelle mellem 
lydinventaret i dansk på den ene side og norsk og svensk på den anden side. Det var dog ikke 
alle fejloversættelser hvor det var lige tydeligt hvad der var anledningen til fejloversættelsen. 
En fejloversættelse som ikke umiddelbart kan kobles til ordets udtale, er oversættelsen af ordet 
adresse [aˈdʁasə] til madrass af 31 svenske informanter samt til madrassen eller madrasser af 
yderligere otte svenske informanter. Dette var den mest frekvente fejloversættelse af adresse 
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blandt de svenske informanter41. Det skulle ellers kunne tænkes at det ville være antallet sta-
velser som gav problemer med at koble til det rigtige ord, men madrass har samme antal sta-
velser som adress, som er den korrekte svenske oversættelse. Det er overraskende at informan-
terne har oversat adresse til et ord som begynder med en konsonant.  

Andre fejloversættelser hvor fejlen måske kan skyldes andet end ordenes udtale er når or-
dene brev [ˈbʁεʊ̯ˀ] og bror [ˈbʁoɐ̯] blev oversat til brød/bröd. Brev blev oversat til brød af 41 
norske informanter og af 14 svenske informanter, og bror blev oversat til brød af 65 informanter 
i Norge og af 11 i Sverige. Ordet brød indgik også i testen, og det ville være interessant at vide 
om informanterne som har skrevet disse oversættelser har hørt ordet brød inden brev eller bror, 

eftersom det kan tænkes at have påvirket deres perception gennem at brød tidligere var aktiveret 
og derfor skulle kunne være lettere tilgængeligt for genkendelse. 

De fejlagtige oversættelser som er blevet præsenteret i dette kapitel, viser at der er en del 
ligheder i forhold til hvordan danske ord opfattes af nordmænd og svenskere, trods store for-
skelle på (den totale) forståelse. For 23 af de testede ord var mindst en af de mest frekvente 
oversættelser samme hos både de norske og svenske informanter. Desuden kunne der ses en 
tendens til at informanterne oversatte ordene til et lignende ord uden et modsvarende fonem, 
eller uden et fonem på modsvarende plads, i samtlige kategorier af ord. Ved nogle af oversæt-
telserne kunne der også ses en tendens til at stød kunne opfattes som en klusil. 

7.5 Sammenfatning 

Informanternes besvarelser i sprogtesten viste at de norske informanter præsterede bedre end 
de svenske, med en gennemsnitlig score på 22 point kontra 9 point.  Både de norske og svenske 
informanter fik under halvdelen af det maksimale antal point. Forståelsen i begge grupper var 
altså lav, hvilket sandsynligvis skyldes måden testen er udformet på og at det var ord som kunne 
forventes at være svære som indgik i testen.   

Ni af de testede ord blev forstået dårligt, det vil sige fik i gennemsnit under 10 procent af 
makspoint, af både de norske og svenske informanter. Yderligere otte ord blev forstået dårligt 
af de svenske informanter. Der var altså flere ord som de svenske informanter forstod dårligt.  

 De ord hvor der var størst forskel på de norske og svenske informanters forståelse var 
glæde, navn, adresse og fødselsdag. Forskellen på de norske og svenske informanters forståelse 
af ordene havde en positiv signifikant korrelation med forskelle på fonetisk afstand, hvilket vil 
sige at forskellen på den fonetiske afstand mellem ordene på norsk og dansk, og ordene på 
svensk og dansk, var større når forskellen på de norske og svenske informanters forståelse af 
ordene var større.  

De norske og svenske informanters fejlagtige oversættelser i testen viste at der var en del 
ligheder mellem hvordan de opfattede ordene. For eksempel var mindst en af de norske og 
svenske informanters mest frekvente fejloversættelser den samme for 23 af de testede ord. 
Desuden kunne der på både de norske og svenske informanters oversættelser ses en tendens til 

 
41 Der forekom også en enkelt oversættelse af adresse til madrass blandt de norske informanter, men eftersom 
der kun var totalt tre fejloversættelser af adresse blandt de norske informanter, er det svært at sige om det også er 
en tendens i Norge. Dette ord virker generelt ikke til at have været noget problem for de norske informanter, som 
jo fik en score på 96 % for dette ord.  
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at oversætte ordene til lignende ord uden et fonem modsvarende [ð] (/d/), [ɪ̯] (/g/), [ʊ̯] (/g/, /v/) 
eller [ɐ̯] (/r/), og en tendens til at det danske stød kunne opfattes som en klusil.  

8 Diskussion og afslutning 

Formålet med denne opgave var at undersøge hvordan perceptionen og forståelsen af dansk 
udtale ser ud for nordmænd og svenskere og hvilke forskelle og ligheder der kan ses. Dette blev 
gjort gennem et eksperiment hvor 171 norske og 147 svenske informanter skulle lytte til 30 
danske ord og oversætte dem til norsk eller svensk. For at leksikale faktorer ikke skulle påvirke 
resultatet var det kun ord som er kognater på både dansk, norsk og svensk som testedes. 
Undersøgelsens oplæg var til stor del inspireret af Kürschner og Gooskens (2008), Kürschner 
m.fl. (2008) samt Gooskens og Van Bezooijen (2013). 

De norske og svenske informanters forståelse blev undersøgt gennem at se på hvor mange 
point de fik på testen, både totalt og for de enkelte ord. Det maksimale antal point på testen var 
60 point. Informanternes perception blev undersøgt via en gennemgang af frekvente fejlover-
sættelser, altså det informanterne har skrevet når de oversatte ordene forkert. 

De norske informanter fik i gennemsnit 22 point på testen, og de svenske informanter fik i 
gennemsnit 9 point. Hypotesen at de norske informanter klarer ordforståelsestesten bedre end 
de svenske kan altså bekræftes. Det kan konkluderes at nordmænd har lettere ved at forstå dansk 
tale end svenskere i en situation hvor de leksikale forskelle mellem sprogene er udlignede og 
nordmændene derfor ikke har nogen direkte fordel af større ligheder i det danske og norske 
ordforråd. 

Gennem at se nærmere på de norske og svenske informanters score for hvert enkelt ord 
kunne det noteres at ni af de testede ord blev forstået dårligt, det vil sige i gennemsnit fik under 
10 procent af makspoint (se afsnit 6.4), af både de norske og svenske informanter. Ordene som 
blev forstået dårligt, var bagside, ord, bjerg, bog, tog, skov, hav, skærm og fod. Desuden var 
der yderligere otte ord som det kun var de svenske informanter der forstod dårligt hvilket var 
fødselsdag, fred, måned, århundrede, brev, kirke, røg og læge. Hypotesen at de svenske 
informanter forstår flere ord dårligt end de norske informanter kan altså bekræftes.  

Ud fra de norske og svenske informanters forståelse af de enkelte ord kunne det ses at der 
var lille forskel (under 10 procentenheder) på de norske og svenske informanters forståelse af 
næsten halvdelen af ordene. De ord hvor der var størst forskel på de norske og svenske 
informanters forståelse var glæde (75 procentenheders forskel), navn (59 procentenheders 
forskel), adresse (59 procentenheders forskel) og fødselsdag (55 procentenheders forskel). 
Desuden kunne der ses en sammenhæng mellem hvor stor forskel der var på de norske og 
svenske informanters forståelse af ordene og hvor stor forskel der var på den fonetiske afstand 
mellem ordene på dansk og norsk, og ordene på dansk og svensk. Undersøgelsens tredje 
hypotese kan dermed bekræftes.  



 61 

Ud fra resultatet for de tre første problemformuleringer og dertilhørende hypoteser kan det 
konkluderes at der for de undersøgte ord er forskel på de norske og svenske informanters for-
ståelse af dansk udtale. Denne forskel består i at de norske informanter i gennemsnit fik et 
højere antal point på ordforståelsestesten end de svenske informanter og at der var flere ord 
som de svenske informanter havde svært ved at forstå. Undersøgelsen viste at en del af denne 
forskel skyldes at der er forskel på hvor stor den fonetiske afstand er til ordene på dansk.  

De varierende grader af forskel på de norske og svenske informanters forståelse af de 
enkelte ord viser dog at resultatet afhænger af hvilke ord som testes. Havde der været flere ord 
i testen som ikke havde forskellige svækkelser, som for eksempel banan hvor forskellen på 
informanternes forståelse kun var 3 procentenheder (og desuden ikke signifikant), ville den 
totale forskel på informanternes forståelse formodentlig være mindre.  

Undersøgelsens fjerde og sidste problemformulering gjaldt informanternes perception af 
ordene, noget som undersøgtes gennem deres fejloversættelser. I fejloversættelserne var det 
ofte det samme som blev misforstået eller opfattet forkert af de norske og svenske informanter. 
På de mest frekvente fejloversættelser, hvilket defineredes som oversættelser der udgjorde 
mindst 10 procent af de fejlagtige oversættelser, kunne der ses samme tendenser som er blevet 
observeret af Gooskens og Van Bezooijen (2013). I disse fejloversættelser udelod 
informanterne segmenter som for eksempel [ð] og [ʊ̯] gennem at oversætte de danske ord til 
lignende ord uden et modsvarende fonem. For eksempel oversattes måned ofte til måne og tog 

oversattes ofte til to eller tå. Desuden kunne der, i linje med Hansens (2020) observationer, ses 
en tendens til at det prosodiske fænomen stød til tider blev opfattet som en klusil. For eksempel 
oversattes ordet bog [ˈbɔːˀʊ̯] ofte til båt. Det var dog ikke gennemgående for alle testordene 
som havde stød. Spørgsmålet er om dette beror på hvilket segment det er som har stød, og om 
der findes lignende ord som har en klusil der kan konkurrere om genkendelse. Dette behøver at 
undersøges nærmere for at med større sikkerhed kunne sige hvordan stødet opfattes og om det 
kommer an på ordets lydstruktur og hvilke naboer ordet har.  

I forhold til fejloversættelserne skal det dog pointeres at visse af misforståelserne 
formodentlig ikke ville forekomme i en naturlig situation hvor informanterne har en kontekst 
at udgå fra, eftersom informanterne skulle kunne afgøre om for eksempel madrass eller adresse 

er den rimelige betydning i sammenhængen.  
Ud fra resultatet for den fjerde problemformulering kan det konkluderes at der, til trods for 

at der i en del tilfælde er forskel på de norske og svenske informanters forståelse af ordene, kan 
ses ligheder mellem de norske og svenske informanters perception af ordene. Når ordene over-
sattes forkert, skyldtes fejlen ofte at en lyd (et segment) oversattes til et ikke-modsvarende 
fonem. Nordmænd og svenskere ser altså ud til at opfatte danske ord på samme måde, men en 
vigtig forskel på deres perception er at nordmændene oftere forstår ordene og altså oftere har 
opfattet ordene på en måde som gør det muligt for dem at genkende korrekt ord.  

Det skal dog fremhæves at undersøgelsen ikke modellerer den faktiske forståelse i en 
kontaktsituation, og at ordene ikke nødvendigvis repræsenterer sproget som sådan (ordene er 
ikke repræsentative for hele sproget). Det er et udvalg af ord som testes, og desuden testes 
ordene isoleret. 

Grundet det eksperimentelle oplæg går det ikke at sammenligne resultatet for hvor meget 
informanterne forstod med undersøgelserne som præsenteredes i afsnit 5.1. Som det 



 62 

pointeredes i det ovenstående stykke, gør undersøgelsens eksperimentelle fremgangsmåde at 
man ikke modellerer den faktiske forståelse i en kontaktsituation. Derfor kan dette resultat ikke 
bruges til at sige noget om hvor godt eller dårligt nordmænd og svenskere forstår dansk tale 
generelt (hvilket heller ikke var formålet, men det er vigtigt at fremhæve for at resultatet ikke 
skal tolkes, eller bruges, som argument for noget det ikke kan sige noget om). Hvad 
undersøgelsens resultat kan bruges til, er at bidrage til billedet af sprogets rolle for 
nabosprogsforståelsen, særligt i forhold til sprogenes fonologi. Desuden kan det være til hjælp 
i undervisning af nabosprog at vide hvordan elever opfatter segmenterne og ordene og hvad der 
ofte leder til fejl. Videre kan observationerne af informanternes opfattelse af ord med stød 
sammen med Hansens (2020) undersøgelse anvendes som grundlag for og udformning af 
hypoteser til fremtidige undersøgelser. 

Foruden at undersøge nordmænd og svenskeres perception og forståelse af dansk udtale, 
har jeg i denne studie også testet en metode, både i forhold til hvordan man kan teste ordforstå-
elsen for nært beslægtede sprog med hjælp af en oversættelsestest, og i forhold til at undersøge 
informanternes perception af ordene gennem deres fejloversættelser. 

At undersøge fejloversættelser inspireredes af Gooskens og Van Bezooijens (2013) under-
søgelse. Til forskel fra deres studie, var fejloversættelserne som blev undersøgt her fra et 
materiale hvor informanter med to forskellige modersmål (norsk og svensk) blev testet på 
samme sprog (dansk). Derfor har jeg set på fejloversættelser som var frekvente og 
sammenlignet dem mellem de to lande, i modsætning til Gooskens og Van Bezooijen som 
behandlede fejloversættelser der gav en asymmetri på over 20 procent. Desuden testede 
Gooskens og Van Bezooijen en større mængde ord, hvor hver informant testedes på et tilfældigt 
udvalg af disse ord. Der var altså flere ord som blev testet i deres undersøgelse, men et færre 
antal informanter som lyttede til hvert ord42(se afsnit 5.2). I min undersøgelse blev samme ord 
testet på alle informanter. Derfor var det et mindre antal ord som blev testet, men til gengæld 
blev ordene oversat af en større mængde informanter. En konsekvens af dette var at der forekom 
en stor mængde forskellige fejloversættelser, som jeg valgte at håndtere gennem at fokusere på 
de mest frekvente.  

Som altid er der visse punkter hvorpå undersøgelsen skulle kunne forbedres. Det ville 
blandt andet være givende med flere eller mere omfattende pilotundersøgelser for at forbedre 
eksperimentets udformning. For eksempel havde det været en god idé at teste hvilken forskel 
det skulle give at lade informanterne lytte til ordene mere end en gang, for at se om det påvirker 
antallet korrekte oversættelser i betydende grad, eller om det giver flere oversættelser generelt 
(færre svar hvor informanterne ikke har skrevet noget). Som det nævntes i afsnit 6.4, skulle det 
kunne mindske påvirkningen fra larm eller forstyrrelser fra omgivelserne hvis informanterne 
havde mulighed for at lytte til ordene mere end en gang.  

Et andet kritikpunkt ved undersøgelsen er beregningen af ordenes frekvens. Som det 
nævntes i afsnit 6.1, forsøgte jeg at tage hensyn til ordendes frekvens ved valget af ord der 
skulle indgå i testen, for at den ene informantgruppe ikke skulle have fordel af at et ord var 
mere frekvent i deres sprog end i den anden informantgruppes sprog. Dog var det som nævnt i 
afsnit 6.5 en svær balancegang mellem forskellige kriterier ved udvalget af ordene og derfor 

 
42 For eksempel var der kun 11 svenske informanter som lyttede til ordet fod i Gooskens og Van Bezooijens 
(2013:73) undersøgelse. 
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havde ikke alle ord samme relative frekvens. Beregningerne af korrelationen mellem forskellen 
på ordenes relative frekvens i norsk og i svensk og forskellen på de norske og svenske 
informanters score for ordene viste dog at der ikke kunne observeres nogen signifikant 
sammenhæng. At der var forskel på nogle af ordenes relative frekvens, virker altså ikke til at 
have påvirket resultatet. Dette skal ikke tolkes som at frekvens ikke spiller rolle for forståelsen, 
men at de forskelle der var på ordenes relative frekvens, ikke var store nok til at have betydning. 
Desuden beregnedes ordenes relative frekvens ud fra forekomster i korpusser baseret på 
skriftsprog. For et mere robust resultat behøves et udvalg af ord som med større sikkerhed kan 
siges at være lige frekvente i talesproget, eller en analyse hvor det er muligt at vægte sådanne 
forskelle. 

En anden forbedringsmulighed som burde tages i betragtning til fremtidige undersøgelser, 
er hvordan og ud fra hvilket grundlag de fonetiske afstande beregnes. Transskriptionerne af de 
norske og svenske ord, som ligger til grund for beregningerne af den fonetiske afstand, er fra 
udtaleordbøger baserede på en (form for) standardsprog. I fremtidige undersøgelser burde det 
overvejes at indspille nogle af informanterne fra hvert områdes udtale af ordene, ligesom det 
blev gjort i Gooskens (2007). Dette ville gøre de fonetiske transskriptioner mere repræsentative 
for hvordan informanterne egentlig taler. For at tage hensyn til dialektal variation blev nogle af 
de norske ord kompletteret med transskriptioner af dialektale variationer fra relevante områder. 
Dette blev ikke gjort for svensk eftersom jeg ikke havde tilgang til sådanne transskriptioner. En 
mulighed havde været at komplettere transskriptionerne i de tilfælde hvor der er segmenter som 
afviger dialektalt, for eksempel i forhold til vokalisering af /r/ i Kalmar. For dette kræves det 
dog at der er tilgang til aktuelle beskrivelser af samtlige udtaletræk som adskiller dialekten fra 
standardsproget, og som desuden beskriver yngre personers udtale. Desuden ville det være nød-
vendigt at i spørgeskemaet indsamle information om hvorvidt informanterne er opvokset i den 
pågældende by, eller om de er tilflyttere. Spørgsmålet er også hvor stor påvirkning det egentlig 
har. Der var for eksempel ingen signifikant forskel mellem informanterne fra Kalmar og resten 
af de svenske informanter. Til gengæld var der en signifikant forskel (på 3,5 point) mellem 
informanterne fra Rogaland og resten af de norske informanter. Forskellen var lille men 
alligevel signifikant (p < 0,01). Det betyder dog ikke at det er en forskel som skyldes, eller 
udelukkende skyldes, dialektal eller regional variation. En anden vinkel er at antage at 
informanterne, udover deres egen udtale, har en repræsentation af ords udtale på 
standardsproget (eller det sprog som tales i Oslo-området for Norges del) i deres mentale 
leksikon som de kan sammenligne input med under ordgenkendelsesprocessen. I hvilket 
omfang dialektale forskelle i Norge og Sverige påvirker korrelationen mellem forståelse af og 
fonetisk afstand til dansk skulle med fordel kunne undersøges nærmere. En sådan undersøgelse 
ville klargøre hvor stort hensyn det er nødvendigt at tage til udtaleforskelle indenfor samme 
land.  

For at kunne give et bedre billede af nordmænd og svenskeres perception og forståelse af 
dansk tale behøves der flere, og eventuelt større, undersøgelser hvor flere forskellige typer af 
ord testes. I denne undersøgelse blev ordene valgt ud fra at de indeholder forskellige svækkede 
konsonanter. Denne undersøgelse kan altså bare sige noget om de norske og svenske 
informanters perception og forståelse af denne type af ord. I fremtidige undersøgelser er det 
derfor nødvendigt også at teste ord som både har større og mindre fonetisk afstand, ord med 
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forskellige vokaler hvor der ikke er nogen øvrig svækkelse, ord som ikke indeholder 
”potentielle svære træk” og flere lange ord. Det ville være interessant at se om forskellen 
mellem de norske og svenske informanter er lige så stor hvis det er et mere ”blandet” udvalg af 
ord, hvor det ikke kun er ord som kan forventes at være svære at forstå.  

Det kan også være en idé at teste en mængde ord både isoleret og i sætninger for at kunne 
sige noget om intonationens betydning og hvornår informanterne har svært ved at afkode 
ordgrænser. At teste samme ord både isoleret og i sætninger gør det også muligt at se om der 
er nogen forskel på informanternes perception og forståelse af ordene med og uden kontekst. 
En kontekst kan gøre det nemmere at forstå ordet eftersom en kontekst kan hjælpe med at af-
kode hvilken betydning som er rimelig43. Samtidig kan konteksten potentielt også gøre det 
sværere, da det også kan blive sværere at vide hvor ordgrænserne går når ord testes i sætninger 
(jf. Høeg 2018). 

For at kunne sige mere om nordmænd og svenskeres perception af dansk udtale skulle der 
kunne tages mere inspiration fra forskningsmetoder fra feltet taleperception. For eksempel en 
diskriminationstest hvor informanterne skal lytte til forskellige ordpar, eller bare to forskellige 
lyde, og deres opgave er at vurdere om det er samme vokal eller om det er to forskellige (se 
Knight og Hawkins 2013 for en beskrivelse denne og andre lignende metoder). En sådan 
undersøgelse ville kunne bruges til at undersøge nordmænd og svenskeres perception af danske 
vokaler44, særligt vokalerne /i/ /e/, /a/, og /o/ /u/ /ɔ/ eftersom de tidligere er blevet fremhævet 
som svære i dansk (jf. kap. 3). At sammenligne norske og svenske informanters resultater i en 
sådan undersøgelse ville kunne give et billede af hvordan de opfatter danske vokaler og dermed 
hvilken rolle vokalforskelle spiller for perceptionen og forståelsen.  

 

 
 

 
43 Det er dog vigtigt at tage hensyn til og nøje overveje hvordan konteksten kan påvirke i et eksperiment hvor 
formålet er at undersøge perceptionen og/eller forståelsen af visse ord, eftersom konteksten påvirker 
perceptionen. Et forsøg har for eksempel vist at *eel, hvor * er en ikke-sproglyd, blev opfattet forskelligt alt efter 
hvilken sætning det indgik i. Om *eel testedes i sætningen the *eel was on the axle blev det opfattet som wheel, 
men om det testedes i sætningen the *eel was on the orange opfattede testpersonerne det som peel (Warren & 
Warren 1970, refereret i Knight & Hawkins 2013:28). Desuden kan der være risiko for at informanterne gætter 
ordene ud fra konteksten, og det derfor egentlig ikke er deres forståelse af selve ordet som testes. Dette kan 
undgås ved at anvende semantisk uforudsigelige sætninger (Jf. Gooskens m.fl. 2010).  
44 Eller eventuelt andre segmenter, for eksempel [ð] og [ɐ̯]. 
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Bilag   

Bilag 1: Startsiden fra den svenske testside 
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Bilag 2: Spørgeskema om baggrund og tidligere kontakt med 
dansk fra den svenske testside 
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Bilag 3: Instruktioner fra den svenske testside 
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Bilag 4: De danske ord som indgik i testen og modsvarende ord på 
norsk og svensk (tableau 12) 

Kategori Dansk Norsk Relativ 

frekvens 

Svensk Relativ 

frekvens 

Kategori 1: 

/d/ > [ð] 

Fod [ˈfoːˀð] Fot [ˈfuːt] 12 Fot [ˈfuːt] 18 

Måned [ˈmɔːnəð] Måned/månad [
2
moːnəd], 

[
2
moːn̩t], [

2
moːntə], [

2
mo:nə] 

67 Månad [
2
moːnad] 85 

Glæde [ˈglεːð̩] Glede [
2
gleːdə], [

2
gɽe:ə] 75 Glädje [

2
glɛːdjə] 20 

Brød [ˈbʁœðˀ] Brød [ˈbrøː] 21 Bröd [ˈbrøːd] 23 

Fred [ˈfʁεð] Fred [ˈfreːd] 73 Fred [ˈfreːd] 19 

Kategori 2: 

/g/ > [ɪ̯] 

Læge [ˈlεːεɪ̯] Lege/lækjar [[
2
leːgə], 

[
2
læ:çar] 

37 Läkare [
2
lɛːkarə] 40 

Løg [ˈlʌɪ̯ˀ] Løk/lauk [ˈløːk], [ˈløʉk] 13 Lök [ˈløːk] 14 

Regn [ˈʁɑɪ̯ˀn] Regn [ˈræin], [ˈrɛgn], [ˈrɛŋn] 14 Regn [ˈrɛŋn] 25 

Besøg [beˈsøːˀ] Besøk [ˌbɛˈsø:k] 65 Besök [beˈsøːk] 71 

Røg [ˈʁʌɪ̯ˀ] Røyk [ˈrøyk] 13 Rök [ˈrøːk] 9 

Kategori 3: 

/g/ > [ʊ̯] 

Tog [ˈtɔʊ̯] Tog [ˈtoːg] 13 Tåg [toːg] 37 

Bog [ˈbɔːˀʊ̯] Bok [ˈbuːk] 75 Bok [ˈbuːk] 112 

Bidrag [ˈbiˌdʁɑːˀʊ̯] Bidrag [
2
biːdrɑːg] 44 Bidrag [

2
biːˌdrɑːg] 40 

Bjerg [ˈbjɛɐ̯ˀʊ̯] Berg [ˈbærg], [ˈbærj] 6 Berg [ˈbærj] 189 

Bagside [ˈbɑʊ̯ˌsiːð̩] Bakside [
2
bɑːkˌsiːdə], 

[
2
bɑːkˌsiːə] 

0,2 Baksida 

[
2
bɑːkˌsiːda] 

4 

Kategori 4: 

/v/ > [ʊ̯] 

Hav [ˈhɑʊ̯] Hav [ˈhɑːv] 14 Hav [ˈhɑːv] 9 

Brev [ˈbʁεʊ̯ˀ] Brev [ˈbreːv] 89 Brev [ˈbreːv] 38 

Navn [ˈnɑʊ̯ˀn] Navn/namn [ˈnɑvn], [ˈnɑmn] 107 Namn [ˈnamn] 184 

Elev [eˈleʊ̯ˀ] Elev [ɛˈleːv] 24 Elev [eˈleːv] 11 

Skov [ˈsgɔʊ̯ˀ] Skog/skau [ˈskuːg], [skæʉ], 

[skæv] 

25 Skog [ˈskuːg] 30 

Kategori 5: 

/r/ > [ɐ̯] 

Bror [ˈbʁoɐ̯] Bror [ˈbruːr] 27 Bror [ˈbruːr] 35 

Bær [ˈbɛɐ̯] Bær [ˈbæːr] 9 Bär [ˈbæːr] 9 

Mor [ˈmoɐ̯] Mor [ˈmuːr] 

(mamma) 

146 Mor [ˈmuːr] 

(mamma) 

28 

Kirke [ˈkiɐ̯gə] Kirke [
2
çirkə], [

2
çyrçə], 

[
2
çærkə] 

111 Kyrka [
2
ɕʏrka] 31 

Skærm [ˈsgɛɐ̯ˀm] Skjerm [ˈʃærm], [ˈʂærm], 

[sjærm] 

3 Skärm [ˈɧærm] 6 

Kategori 6: 

”Problem-ord” 

Fødselsdag [føslsˌdaːˀ] Fødselsdag [ˈfœtsl̩sˌdaːg] 

(bursdag) 

3 Födelsedag 

[
2
føːdelsəˌdɑːg] 

15 

Århundrede [ʌˈhunʌð̩] Århundre [ˈoːrˌhʉndrə], 

[ɔrˈhʉndrə] 

23 Århundrade 

[
2
oːrˌhɵndradə] 

1 

Banan [baˈnaːˀn] Banan [bɑˈnɑːn], [
2
bɑnɑn] 0,7 Banan [baˈnɑːn] 4 

Adresse [aˈdʁasə] Adresse [ɑˈdresə], [
2
ɑdresə] 17 Adress [aˈdrɛsː] 13 

Ord [ˈoːˀɐ̯] Ord [uːr], [ˈu:ɽ] 152 Ord [ˈuːɖ] 138 

Ikke-kognater 

Karklud Oppvaskklut – Disktrasa – 

Regnorm Meitemark – Daggmask – 

Mælkebøtte Løvetann – Maskros – 

Tableau 12. Testordene angivet ortografisk og fonetisk, inddelt i kategorier og deres modsvarighed på norsk og svensk, samt 
ordenes relative frekvens (forekomster per en million ord) i norsk og svensk. For norsk angives nynorske former og valgfrie 
former efter skråstreg. Om der findes en anden oversættelse som er mere almindelig end den modsvarende kognat angives 
denne i parentes.   
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Bilag 5: Informanterne fordelt på land, område eller by, skole og 
uddannelse (tableau 13) 

Land Område eller by Skole Uddannelse Antal 
informanter 

NO Rogaland 1n Erhvervs 20 

NO Rogaland 1n Boglig 17 

NO Rogaland 2n Boglig 48 

NO Innlandet (Hedemark) 3n Erhvervs 3 

NO Innlandet (Hedemark) 3n Boglig 16 

NO Innlandet (Oppland) 4n Erhvervs 4 

NO Innlandet (Oppland) 4n Boglig 10 

NO Innlandet (Oppland) 5n Boglig 13 

NO Innlandet (Oppland) 6n Boglig 14 

NO Trondheim 7n Boglig 26 

SV Nordsverige 
(Sundsvall) 

1s Erhvervs 5 

SV Nordsverige 
(Sundsvall) 

2s Erhvervs 10 

SV Nordsverige 
(Sundsvall) 

2s Boglig 5 

SV Karlstad 3s Erhvervs 6 

SV Karlstad 4s Erhvervs 10 

SV Karlstad 4s Boglig 2 

SV Falun 5s Boglig 21 

SV Kalmar 6s Boglig 83 

SV Nordsverige (Bollnäs) 7s Erhvervs 5 

Totalt: 318 
Tableau 13. Antal informanter fordelt på land, område eller by, skole og uddannelse. 
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Bilag 6: Informanternes tidligere kontakt med og attituder til dansk (tabel 10–17) 

Tabel 10. Informanternes tidligere kontakt med dansk fordelt på land, angivet i antal informanter.  
Antal informanter 
som 

Ser dansk tv/film/serier med 
undertekster 

Ser dansk tv/film/serier uden 
tekster 

Læser danske artikler, bøger, 
blogindlæg eller anden tekst 

Har kontakt med danskere på 
nogen måde 

Er i Danmark 

 E
n gang/uge 

E
n gang 

/m
åned 

E
n gang/år  

Sjæ
ldnere  

T
otalt 

E
n gang/uge 

E
n gang/ 

m
åned 

E
n gang/år  

Sjæ
ldnere 

T
otalt 

E
n gang/uge 

E
n gang/ 

m
åned 

E
n gang/år 

Sjæ
ldnere 

T
otalt 

E
n gang/uge 

E
n gang/ 

m
åned 

E
n gang/år 

Sjæ
ldnere 

T
otalt 

E
n gang/uge 

E
n gang/ 

m
åned 

E
n gang/år 

Sjæ
ldnere 

T
otalt 

Norge totalt 3 16 63 89 171 2 5 23 141 171 2 8 48 113 171 9 17 42 103 171 0 0 63 108 171 

Sverige totalt 3 15 46 83 147 0 4 7 136 147 0 6 15 126 147 3 5 21 118 147 0 0 35 112 147 

Sum 
svarsalternativer 

6 31 109 172 318 2 9 30 274 318 2 14 63 239 318 12 22 61 223 318 0 0 98 220 318 
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Tabel 11. Informanternes tidligere kontakt med dansk fordelt på land, uddannelse, område eller by og skole, angivet i antal informanter.  
Antal informanter som Ser dansk tv/film/serier med 

undertekster 
Ser dansk tv/film/serier uden 

undertekster 
Læser danske artikler, bøger, 
blogindlæg eller anden tekst 

Har kontakt med danskere på 
nogen måde 

Er i Danmark 

Land Uddan-
nelse 

Om-
råde 
eller 
by 

Sko
-le 
nr 

E
n gang 

/uge 

E
n gang 

/m
åned  

E
n gang/år  

Sjæ
ldnere  

T
otalt  

E
n gang 

/uge  

E
n gang 

/m
åned  

E
n gang/år  

Sjæ
ldnere 

T
otalt  

E
n gang/uge 

E
n gang 

/m
åned 

E
n gang/år  

Sjæ
ldnere 

T
otalt  

E
n gang 

/uge 

E
n gang 

/m
åned 

E
n gang/år  

Sjæ
ldnere 

T
otalt  

E
n gang 

/uge 

E
n gang 

/m
åned 

E
n gang/år 

Sjæ
ldnere 

T
otalt  

NO Erhv. Roga. 1n 1 1 5 13 20 0 0 4 16 20 0 0 2 18 20 0 3 3 14 20 0 0 9 11 20 

NO Bogl. Roga 1n 0 2 7 8 17 1 1 1 14 17 1 0 8 8 17 3 1 7 6 17 0 0 12 5 17 

NO Bogl. Roga 2n 0 5 17 26 48 1 1 7 39 48 1 1 17 29 48 4 5 16 23 48 0 0 22 26 48 

NO Erhv. Hede. 3n 0 0 2 1 3 0 0 1 2 3 0 0 1 2 3 0 0 1 2 3 0 0 0 3 3 

NO Bogl. Hede. 3n 0 1 6 9 16 0 1 2 13 16 0 1 4 11 16 0 1 3 12 16 0 0 2 14 16 

NO Erhv. Oppl. 4n 0 0 0 4 4 0 0 1 3 4 0 0 0 4 4 0 1 0 3 4 0 0 1 3 4 

NO  Bogl. Oppl. 4n 1 0 4 5 10 0 0 1 9 10 0 1 3 6 10 0 0 4 6 10 0 0 4 6 10 

NO Bogl. Oppl. 5n 0 5 3 5 13 0 1 3 9 13 0 1 3 9 13 2 1 1 9 13 0 0 3 10 13 

NO Bogl Oppl. 6n 1 1 4 8 14 0 1 0 13 14 0 3 2 9 14 0 2 2 10 14 0 0 3 11 14 

NO Bogl. Tron. 7n 0 1 15 10 26 0 0 3 23 23 0 1 8 17 26 0 3 5 18 26 0 0 7 19 26 

SV Erhv. Sund. 1s 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 

SV Erhv. Sund. 2s 1 1 3 5 10 0 1 0 9 10 0 0 0 10 10 0 0 1 9 10 0 0 0 10 10 

SV Bogl. Sund. 2s 0 1 0 4 5 0 0 0 5 5 0 1 0 4 5 0 0 1 4 5 0 0 0 5 5 

SV Erhv. Karl. 3s 0 1 1 4 6 0 0 0 6 6 0 0 1 5 6 1 0 0 5 6 0 0 1 5 6 

SV Erhv. Karl. 4s 0 1 1 8 10 0 1 0 9 10 0 1 1 8 10 0 1 3 6 10 0 0 0 10 10 

SV Bogl. Karl. 4s 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 

SV Bogl. Falu. 5s 1 2 6 12 21 0 1 0 20 21 0 1 3 17 21 0 1 1 19 21 0 0 1 20 21 

SV Bogl. Kal. 6s 1 9 33 40 83 0 1 7 75 83 0 3 10 70 83 2 2 15 64 83 0 0 33 50 83 

SV Erhv. Boll. 7s 0 0 2 3 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 

Sum 6 31 109 172 318 2 9 30 274 318 2 14 63 239 318 12 22 61 223 318 0 0 98 220 318 
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Tabel 12. Nabosprogsundervisning fordelt på land, uddannelse, område eller by og skole, angivet i antal 
informanter og i procent. 

 Har læst dansk (som nabosprog) i skolen 
Land Uddan

-nelse 
Område 
eller by 

Skole nr Ja Bare lidt Nej Totalt 

NO Erhv. Roga. 1n 3  
(15 %) 

9  
(45 %) 

8  
(40 %) 

20  
(100 %) 

NO Bogl. Roga 1n 6  
(35 %) 

9  
(53 %) 

2  
(12 %) 

17  
(100 %) 

NO Bogl. Roga 2n 8  
(17 %) 

28  
(58 %) 

12  
(25 %) 

48  
(100 %) 

NO Erhv. Hede. 3n 2  
(67 %) 

0 1  
(33 %) 

3  
(100 %) 

NO Bogl. Hede. 3n 4  
(25 %) 

8  
(50 %) 

4  
(25 %) 

16  
(100 %) 

NO Erhv. Oppl. 4n 1  
(25 %) 

1  
(25 %) 

2  
(50 %) 

4  
(100 %) 

NO  Bogl. Oppl. 4n 0  4  
(40 %) 

6  
(60 %) 

10  
(100 %) 

NO Bogl. Oppl. 5n 2  
(15 %) 

9  
(69 %) 

2  
(15 %) 

13  
(100 %) 

NO Bogl Oppl. 6n 4  
(29 %) 

9  
(64 %) 

1  
(7 %) 

14  
(100 %) 

NO Bogl. Tron. 7n 2  
(8 %) 

11  
(42 %) 

13  
(50 %) 

26  
(100 %) 

SV Erhv. Sund. 1s 0 0 5  
(100 %) 

5  
(100 %) 

SV Erhv. Sund. 2s 0  5  
(50 %) 

5  
(50 %) 

10  
(100 %) 

SV Bogl. Sund. 2s 2  
(40 %) 

3  
(60 %) 

0 5  
(100 %) 

SV Erhv. Karl. 3s 1  
(17 %) 

1  
(17 %) 

4  
(67 %) 

6  
(100 %) 

SV Erhv. Karl. 4s 0 0 10  
(100 %) 

10  
(100 %) 

SV Bogl. Karl. 4s 0 0 2  
(100 %) 

2  
(100 %) 

SV Bogl. Falu. 5s 0 5  
(24 %) 

16  
(76 %) 

21  
(100 %) 

SV Bogl. Kal. 6s 4  
(5 %) 

47  
(57 %) 

32  
(39 %) 

83  
(100 %) 

SV Erhv. Boll. 7s 1  
(20 %) 

2  
(40 %) 

2  
(40 %) 

5  
(100 %) 

Sum 40 
(13 %) 

151 
(47 %) 

127 
(40 %) 

318 
(100 %) 
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Tabel 13. Informanternes indstilling til at bo eller studere i Danmark fordelt på land, uddannelse, 
område eller by og skole, angivet i antal informanter og i procent. 

 Kan tænke sig at bo eller studere i Danmark 

Land Uddan
-nelse 

Område 
eller by 

Skole 
nr 

Ja Måske Nej Totalt 

NO Erhv. Roga. 1n 1  
(5 %) 

6  
(30 %) 

13  
(65 %) 

20  
(100 %) 

NO Bogl. Roga 1n 2  
(12 %) 

9  
(53 %) 

6  
(35 %) 

17  
(100 %) 

NO Bogl. Roga 2n 4  
(8 %) 

18  
(38 %) 

26  
(54 %) 

48  
(100 %) 

NO Erhv. Hede. 3n 0 1  
(33 %) 

2  
(67 %) 

3  
(100 %) 

NO Bogl. Hede. 3n 1  
(6 %) 

2  
(13 %) 

13  
(81 %) 

16  
(100 %) 

NO Erhv. Oppl. 4n 0 2  
(50 %) 

2  
(50 %) 

4  
(100 %) 

NO  Bogl. Oppl. 4n 1  
(10 %) 

5  
(50 %) 

4  
(40 %) 

10  
(100 %) 

NO Bogl. Oppl. 5n 0 6  
(46 %) 

7  
(54 %) 

13  
(100 %) 

NO Bogl Oppl. 6n 1  
(7 %) 

4  
(29 %)  

9  
(64 %) 

14  
(100 %) 

NO Bogl. Tron. 7n 5  
(19 %) 

10  
(38 %) 

11  
(42 %) 

26  
(100 %) 

SV Erhv. Sund. 1s 0 4  
(80 %) 

1  
(20 %) 

5  
(100 %) 

SV Erhv. Sund. 2s 1  
(10 %) 

3  
(30 %) 

6  
(60 %) 

10  
(100 %) 

SV Bogl. Sund. 2s 0 4  
(80 %) 

1  
(20 %) 

5  
(100 %) 

SV Erhv. Karl. 3s 1  
(17 %) 

1  
(17 %) 

4  
(67 %) 

6  
(100 %) 

SV Erhv. Karl. 4s 1  
(10 %) 

1  
(10 %) 

8  
(80 %) 

10  
(100 %) 

SV Bogl. Karl. 4s 1  
(50 %) 

0 1  
(50 %) 

2  
(100 %) 

SV Bogl. Falu. 5s 6  
(29 %) 

10  
(48 %) 

5  
(24 %) 

21  
(100 %) 

SV Bogl. Kal. 6s 16  
(19 %) 

36  
(43 %) 

31  
(37 %) 

83  
(100 %) 

SV Erhv. Boll. 7s 0 0 5  
(100 %) 

5  
(100 %) 

Sum 41 
(13 %) 

125 
(39 %) 

152 
(48 %) 

318 
(100 %) 
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Tabel 14. Informanternes attituder til kommunikation på nabosprog fordelt på land, angivet i antal 
informanter og i procent.  

Hvor vigtigt er det at kunne 
snakke et nordisk sprog 
ved nordiske kontakter (i 
stedet for engelsk) 

Norge totalt Sverige totalt Sum 

Meget vigtigt  25  
(15 %) 

2  
(1 %) 

27 
(8 %) 

Vigtigt 65  
(38 %) 

29  
(20 %) 

94 
(30 %) 

Ikke så vigtigt 69  
(40 %) 

99  
(67 %) 

168 
(53 %) 

Slet ikke vigtigt 12  
(7 %) 

17  
(12 %) 

29 
(9 %) 

Totalt 171  
(100 %) 

147  
(100 %) 

318 
(100 %) 
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Tabel 15. Informanternes attituder til kommunikation på nabosprog fordelt på land, uddannelse, område 
eller by og skole, angivet i antal informanter og i procent. 

 Hvor vigtigt er det at kunne snakke et nordisk sprog ved nordiske 
kontakter (i stedet for engelsk) 

Land Uddan
-nelse 

Om-
råde 
eller by 

Skole 
nr 

Meget 
vigtigt 

Vigtigt Ikke så 
vigtigt 

Slet ikke 
vigtigt 

Totalt 

NO Erhv. Roga. 1n 5  
(25 %) 

5  
(25 %) 

7  
(35 %) 

3  
(15 %) 

20  
(100 %) 

NO Bogl. Roga 1n 3  
(18 %) 

8  
(47 %) 

4  
(24 %) 

2  
(12 %) 

17  
(100 %) 

NO Bogl. Roga 2n 4  
(8 %) 

24  
(50 %) 

19  
(40 %) 

1  
(2 %) 

48  
(100 %) 

NO Erhv. Hede. 3n 1  
(33 %) 

1  
(33 %) 

1  
(33 %) 

0 3  
(100 %) 

NO Bogl. Hede. 3n 1  
(6 %) 

5  
(31 %) 

8  
(50 %) 

2  
(13 %) 

16  
(100 %) 

NO Erhv. Oppl. 4n 1  
(25 %) 

1  
(25 %) 

2  
(50 %) 

0 4  
(100 %) 

NO  Bogl. Oppl. 4n 3  
(30 %) 

5  
(50 %) 

2  
(20 %) 

0 10  
(100 %) 

NO Bogl. Oppl. 5n 3  
(23 %) 

3  
(23 %) 

6  
(46 %) 

1  
(8 %) 

13  
(100 %) 

NO Bogl Oppl. 6n 1  
(7 %) 

5  
(36 %) 

6  
(43 %) 

2  
(14 %) 

14  
(100 %) 

NO Bogl. Tron. 7n 3  
(12 %) 

8  
(31 %) 

14  
(54 %) 

1  
(4 %) 

26  
(100 %) 

SV Erhv. Sund. 1s 0 0 5  
(100 %) 

0 5  
(100 %) 

SV Erhv. Sund. 2s 0 2  
(20 %) 

8  
(80 %) 

0 10  
(100 %) 

SV Bogl. Sund. 2s 0 3  
(60 %) 

2  
(40 %) 

0 5  
(100 %) 

SV Erhv. Karl. 3s 0 1  
(17 %) 

5  
(83 %) 

0 6  
(100 %) 

SV Erhv. Karl. 4s 1  
(10 %) 

0 6  
(60 %) 

3  
(30 %) 

10  
(100 %) 

SV Bogl. Karl. 4s 0 0 2  
(100 %) 

0 2  
(100 %) 

SV Bogl. Falu. 5s 0 4  
(19 %) 

13 (62 %) 4  
(19 %) 

21  
(100 %) 

SV Bogl. Kal. 6s 1  
(1 %) 

18  
(22 %) 

56  
(67 %) 

8  
(10 %) 

83  
(100 %) 

SV Erhv. Boll. 7s 0 1  
(20 %) 

2  
(40 %) 

2  
(40 %) 

5  
(100 %) 

Sum 27 
(8 %) 

94 
(30 %) 

168 
(53 %) 

29 
(9 %) 

318 
(100 %) 
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Tabel 16. Informanternes opfattelse af sværhedsgrad fordelt på land, angivet i antal informanter og i 
procent.  

Er dansk tale let eller svært at 
forstå? 

Norge totalt Sverige totalt Sum 

1 – let at forstå 7  
(4 %) 

0 8 
(2 %) 

2 29  
(17 %) 

3  
(2 %) 

32 
(10 %) 

3 69  
(40 %) 

38  
(26 %) 

107 
(34 %) 

4 48  
(28 %) 

78  
(53 %) 

126 
(40 %) 

5 – svært at forstå 18  
(11 %) 

28  
(19 %) 

46 
(14 %) 

Totalt 171  
(100 %) 

147  
(100 %) 

318 
(100 %) 
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Tabel 17. Informanternes opfattelse af sværhedsgrad fordelt på land, uddannelse, område eller by og 
skole, angivet i antal informanter og i procent.  

 Er dansk tale let eller svært at forstå? 
Land Uddan

-nelse 
Om-
råde 
eller 
by 

Skole 
nr 

1 –  
let at 
forstå 

2 3 4 5 – 
svært at 
forstå 

Totalt 

NO Erhv. Roga. 1n 0 5  
(25 %) 

6  
(30 %) 

7  
(35 %) 

2  
(10 %) 

20  
(100 %) 

NO Bogl. Roga 1n 2  
(12 %) 

5  
(29 %) 

8  
(47 %) 

2  
(12 %) 

0 17  
(100 %) 

NO Bogl. Roga 2n 1  
(2 %) 

15  
(31 %) 

17  
(35 %) 

9  
(19 %) 

6  
(13 %) 

48  
(100 %) 

NO Erhv. Hede. 3n 0 0 2  
(67 %) 

1  
(33 %) 

0 3  
(100 %) 

NO Bogl. Hede. 3n 2  
(13 %) 

0 6  
(38 %) 

3  
(19 %) 

6  
(38 %) 

16  
(100 %) 

NO Erhv. Oppl. 4n 0 1  
(25 %) 

3  
(75 %) 

0 0 4  
(100 %) 

NO  Bogl. Oppl. 4n 1  
(10 %) 

0 5  
(50 %) 

4  
(40 %) 

0 10  
(100 %) 

NO Bogl. Oppl. 5n 1  
(8 %) 

1  
(8 %) 

6  
(46 %) 

5  
(38 %) 

0 13  
(100 %) 

NO Bogl Oppl. 6n 1  
(7 %) 

0 6  
(43 %) 

4  
(29 %) 

3  
(21 %) 

14  
(100 %) 

NO Bogl. Tron. 7n 0 2  
(8 %) 

10  
(38 %) 

13  
(50 %) 

1  
(4 %) 

26  
(100 %) 

SV Erhv. Sund. 1s 0 0 1  
(20 %) 

3  
(60 %) 

1  
(20 %) 

5  
(100 %) 

SV Erhv. Sund. 2s 0 0 0 5  
(50 %) 

5  
(50 %) 

10  
(100 %) 

SV Bogl. Sund. 2s 0 0 1  
(20 %) 

3  
(60 %) 

1  
(20 %) 

5  
(100 %) 

SV Erhv. Karl. 3s 0 0 2  
(33 %) 

2  
(33 %) 

2  
(33 %) 

6  
(100 %) 

SV Erhv. Karl. 4s 0 0 3  
(30 %) 

3  
(30 %) 

4  
(40 %) 

10  
(100 %) 

SV Bogl. Karl. 4s 0 0 0 1  
(50 %) 

1  
(50 %) 

2  
(100 %) 

SV Bogl. Falu. 5s 0 0 7  
(33 %) 

10  
(48 %) 

4  
(19 %) 

21  
(100 %) 

SV Bogl. Kal. 6s 0 3  
(4 %) 

23  
(28 %) 

48  
(58 %) 

9  
(11 %) 

83  
(100 %) 

SV Erhv. Boll. 7s 0 0 1  
(20 %) 

3  
(60 %) 

1  
(20 %) 

5  
(100 %) 

Sum 8 
(2 %) 

32 
(10 %) 

107 
(34 %) 

126 
(40 %) 

46 
(14 %) 

318 
(100 %) 

 
 


