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1 Inledning 

- Vet du varför det blir krig mellan Norge och Sverige om hundra år? 

- Nej. 

- Jo, för då fattar de våra skämt! 

Det är knappats troligt att svenskars och norrmäns vitsar om varandra kommer att leda 

till krig i framtiden, men visst finns det många exempel på att de båda grannfolken tycker om att 

skämta om varandra. Danskarna klarar sig för det mesta lindrigt undan i vitssammanhang, men så 

snart det blir tal om språk får de höra att de ”låter som om de har en potatis i munnen“ när de talar.  

Även om man i de skandinaviska länderna gärna retas med varandra och många 

stereotypa bilder av gemytliga danskar, hurtiga norrmän och stiliga men kalla svenskar fortfarande 

lever kvar, är det betydligt mer som förenar de nordiska länderna än som skiljer dem åt. En av de 

allra starkaste förenande krafterna är utan tvivel de nordiska språken. I de flesta fall kan danskar, 

norrmän och svenskar kommunicera med varandra, var och en på sitt språk. Tack vare att också 

färingar, islänningar och finnar lär sig ett annat nordiskt språk i skolan1, blir den nordiska 

språkgemenskapen ännu större och omfattar totalt ca 25 miljoner människor.  

I det ideala fallet fungerar också nordiskt samarbete utan språkliga svårigheter, men 

det finns en del faktorer som gör att kommunikationen inte alltid är oproblematisk  Förutom att 

färingar, islänningar och finnar oftast inte kan använda sina modersmål i kontakten med andra 

nordbor, har undersökningar visat att inte heller danskar, norrmän och svenskar alltid förstår 

varandras språk. Visserligen tycks norrmän i allmänhet inte ha några svårigheter med vare sig 

danska eller svenska, liksom de för det mesta blir förstådda av sina nordiska grannar, men danskar 

och svenskar har enligt de flesta undersökningar ganska stora problem med varandras språk, med 

svenskars förståelse av talad danska som den stora stötestenen i internordisk kommunikation.  

De flesta svenskar som varit i något av våra grannländer känner säkert också igen att 

det åtminstone i början kan vara lite svårt att förstå vad norrmän och framförallt danskar säger. Det 

finns ju också nordbor som hellre byter till engelska när de pratar med varandra. Själv tycker jag det 

är synd när danskar, norrmän och svenskar ger upp försöken att använda sina egna språk, för 

egentligen krävs det inte så mycket för att vi ska kunna förstå varandra. En stor del av ordförrådet i 

danska, norska och svenska är gemensamt och de viktiga ord som är olika lär man sig för det mesta 

relativt snabbt. Man behöver inte heller vara särskilt länge i ett annat nordiskt land för att vänja sig 

                                                           
 
1 Oftast danska på Färöarna och Island, svenska i Finland 
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vid uttalsskillnaderna. Så småningom blir man antagligen dessutom allt bättre på att anpassa sitt 

eget språk, så att man kan byta ut de ord som inte finns i de andra nordiska språken.  

Nu kanske någon tycker att detta låter lite för enkelt, men tänk då på hur snabbt vi 

ändå kan lära oss att förstå danska och norska i jämförelse med hur lång tid det tar att lära sig andra 

främmande språk, som t ex engelska eller tyska. För mig är det en fantastisk tanke att vi faktiskt har 

så kort väg till ytterligare två språk. Tänk att vi har en nästan gratis inträdesbiljett till ytterligare två 

länders kultur, litteratur, film, musik etc., när vi har ett nordiskt språk som modersmål! 

 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att ta reda på om gratisbiljetten också gäller den som lär sig ett 

nordiskt språk som främmande språk. Här skulle det ha legat nära tillhands att undersöka 

invandrares förståelse av andra nordiska språk, men jag har i stället valt att se på hur väl utländska 

studenter som studerar ett nordiskt språk förstår de andra nordiska språken. Efter att under flera år 

ha arbetat som svensklektor vid olika universitet i utlandet har jag märkt att det finns vissa 

skillnader i sättet att se på de nordiska språkens likhet. Vid en del universitet är det obligatoriskt för 

studenterna att lära sig mer än ett nordiskt språk, för att ta vara på den möjlighet som  språkens nära 

släktskap innebär. Andra väljer i stället att koncentrera undervisningen på bara ett språk för att inte 

förvirra studenterna. En vanlig modell tycks vara att de studerande lär sig ett språk, men förväntas 

kunna läsa de andra språken under t. ex. litteraturkurserna.  

Själv är jag en förespråkare för att studenterna borde få chansen att lära sig mer än ett 

nordiskt språk. Jag tror nämligen att studenterna mycket väl kan utgå från sitt första nordiska språk 

och med ganska små medel också lära sig ytterligare två språk, åtminstone passivt. För att se om det 

verkligen är så enkelt, gjorde jag våren 2003 en undersökning bland studenterna vid de nordiska 

institutionerna2 vid universiteten i München och Hamburg. Testet bestod av tre delar: läsförståelse, 

översättning och hörförståelse.  

Syftet med uppsatsen är att försöka svara på följande frågor: 

- Kan den som lär sig danska, norska eller svenska också förstå de andra nordiska språken? 

- Har de tyska studenterna samma hjälp av sitt första skandinaviska språk som infödda 

skandinaver har? 

                                                           
 
2 På tyska:  Institut für Nordische Philologie  
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- Är något språk ”bättre” att börja med än de andra för den som vill förstå de tre 

skandinaviska språken? 

 

 

1.2 Uppsatsens dispositon 

Efter inledningen och denna beskrivning av hur uppsatsen är upplagd, följer kapitel två om de 

nordiska språken. Den del som handlar om språkens historia ska fungera som bakgrund till det som 

sägs om de nordiska språken idag. Kapitel tre presenterar tidigare forskning inom området 

internordisk språkförståelse. Några tidigare undersökningar om nordbors förståelse av varandras 

språk tas upp relativt kort, medan den senaste större undersökningen, projektet Internordisk 

språkförståelse, refereras mer utförligt. I uppsatsens fjärde kapitel presenteras genomförandet av 

min egen undersökning, studenterna och urvalet av texter/frågor. Uppsatsens femte kapitel är en 

genomgång av resultatet för undersökningen. Först presenteras det sammanlagda resultatet och 

sedan resultatet på de enskilda testspråken. Därefter presenteras de tre studentgruppernas resultat i 

testets alla delar. Resultatredovisningen avslutas med en del, där de olika studentgruppernas jämförs 

med varandra med utgångspunkt i deras inbördes styrkeförhållande. Det sjätte och avslutande 

kapitlet innehåller en sammanfattning och en diskussion av resultatet. Här görs dels några korta 

jämförelser med tidigare undersökningar, dels några iakttagelser av denna undersökning som ett 

självständigt arbete. Denna undersökning skiljer sig ju en del från tidigare undersökningar. Här kan 

exempelvis nämnas att finnar, färöingar och islänningar, som deltagit i nordiska undersökningar, till 

skillnad från de tyska studenterna, ofta lär sig ett annat nordiskt språk i tidig ålder. De har 

förmodligen också mer kontakt med andra nordiska språk, i alla fall när det gäller de officiella 

språken danska på Färöarna och svenska i Finland, än de tyska studenterna har. Dessutom lär sig 

nordbor från samma land för det mesta samma nordiska språk (danska på Färöarna och Island, 

svenska i Finland). Det finns alltså mig veterligt inga undersökningar med informanter med samma 

modersmål som lärt sig olika nordiska språk, vilket ju är fallet med de tyska studenterna.  

Innan jag fortsätter bör en del ord förklaras. I inledningen har jag använt beteckningen 

nordiska språk och menar då danska, färöiska, isländska, norska och svenska, då mycket av det som 

sagts hittills gäller för hela Norden. I fortsättningen används nordiska språk framförallt i de delar 

som handlar om språkens historia, språken idag och tidigare forskning, medan beteckningen 

skandinaviska språk används för de de tre nordiska språk som behandlas i arbetet, d v s danska, 

norska och svenska. Färöiska och isländska nämns endast kort i samband med tidigare 
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undersökningar. Med norska menas i denna uppsats bokmål, det språk som användes i testet. Likaså 

kommer jag att använda beteckningen skandinaver då jag talar om danskar, norrmän och svenskar. 

De tyska studenterna omnämns för det mesta som ”danskstuderande”, ”norskstuderande” och 

”svenskstuderande”, men också som danska, norska och svenska gruppen eller dansk-, norsk- och 

svenskstudenterna. Ibland kallas de också för enkelhetens skull för de danska, norska eller svenska 

studenterna, trots att de ju alla är tyskar. 

 

 

 

2 De nordiska språken 

Följande kapitel beskriver i första hand de nordiska språken danska, norska och svenska. Den 

historiska delen ska fungera som en bakgrund till det som sägs i den mer omfattande delen om 

språken idag. Framställningen baserar i första hand på Nordiska Våra språk förr och nu (Barđal 

mfl.1997). 

 

 

2.1 Historia 

De nordiska språken är indoeuropeiska språk och tillhör den germanska språkfamiljen. Man brukar 

räkna med att de germanska språken utvecklades ur de indoeuropeiska under åren 2000 f Kr – 500 e 

Kr. Även tyska är ett germanskt språk, liksom t ex engelska och holländska. Man vet ganska lite om 

den variant av germanska språk, s.k. nordgermanska, som talades i Norden under de första 

århundradena av vår tideräkning. Två språkliga förändringar sker vid denna tid: omljud3 och 

brytning4. Omljud är mest genomfört i västnordiska (färöiska, isländska, norska) och brytning i 

östnordiska (danska, svenska), vilket gör att man kan tala om en första indelning av de nordiska 

språken..  

De språkliga skillnaderna mellan väst- och östnordiska ökar under vikingatiden. Här 

är den s.k. östnordiska monoftongeringen viktig. Den innebär att de ursprungliga nordiska 

diftongerna /ei/, /au/ och /öu/  blir till /e/ och /ö/ i danska och svenska, medan diftongerna bevaras i 

                                                           
 
3 När exempelvis vokalen i den obetonade slutstavelsen var ett –i förändrades ordets stamvokal från en bakre till en 
främre vokal, s.k. i-omljud, så att a>ä i t ex gastiR>gestir, o>ö domian>döma, u>y, fullian>fylla. Förutom i-omljud kan 
också nämnas u-omljud och a-omljud.  
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färöiska, isländska och norska, jämför exempelvis isländska bein, laus, løysa med svenska ben, lus, 

lösa. När skriftspråken börjar utvecklas syns skillnaderna mellan de olika språken också i skriften.  

Under medeltiden är det framförallt kristnandet av Norden och kontakterna med det 

tyska handelsförbundet Hansan som påverkar de nordiska språken. Vi får många lånord inom 

områden som hantverk (snickare, skomakare), köpmansspråk (handel, vara, köpman) och 

stadskultur (borgare, stad) och ordbildningselement som suffixen -aktig, -bar, -het, -inna, -ska och 

prefixen an-, be-, och för-. 

Under 1300-talet genomgår danskan en rad viktiga uttalsförändringar, som kan 

förklara en del av de skillnader som än i dag finns mellan danska och norska/svenska. Här bör 

nämnas försvagningen av ändelsevokalerna –a, -i och –u till schwa [ə], försvagningen av /p/, /t/ och 

/k/ till /b/, /d/ och /g/ mellan vokaler och i ordslut och utvecklingen av den sk stöten (se vidare 

2.2.2.5). I svenska och norska ändrades uttalet av /g/, /k/ och /sk/ framför främre vokal (se 2.2.2.3) .  

De skillnader som utvecklats mellan danska och norska/svenska befästs ytterligare 

under de kommande århundradena. De nationella språken får efterhand utökade funktionsområden 

och standardspråken kodifieras. I Sverige diskuteras bl.a. ortografiska frågor och 1801 får man ett 

fastlagt stavningssätt. I Danmark har man en livlig puristisk diskussion som resulterar bl.a. i att flera 

framförallt franska lånord försvinner till förmån för inhemska ord.  

Norge får ett eget skriftspråk först på 1800-talet, då Norge frigör sig från Danmark. 

Två skriftspråk utvecklas: bokmål, som har stora likheter med danskan, och nynorsk, som baserar 

på norska dialekter. 

  1900-talet i Norden kännetecknas framförallt av att standardspråken får allt större 

betydelse, bl a som en följd av massmediernas framväxt. För samtliga nordiska språk gäller också 

att inflytandet från engelskspråkiga länder är stort.   

 

 

 
2.2 De nordiska språken i dag 

Här beskrivs endast skillnader i ordförråd och uttal. De få grammatiska olikheter som finns utgör 

antagligen inget större problem för den som hör eller läser ett annat skandinaviskt språk. Inte heller 

ortografiska skillnader, som t ex att danska/norska skriver æ ø och -kk i stället för ä, ö och -ck, tas 

upp, då de knappast försvårar förståelsen. Även denna framställning baserar i första hand på 

                                                                                                                                                                                                 
 
4 Om stamvokalen var ett –e påverkades det av ett efterföljande /e/ eller /u/ och förvandlades till [ja] t ex i *hertan ~ 
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Nordiska Våra språk förr och nu (Barđal mfl.1997). I beskrivningen av danska har även Dansk som 

nabosprog. Dansk grammatik for svensktalande (Cramer & Vive Larsen, 2000) och Dæmonernes 

port  (Hansen E. 1997) varit en stor hjälp. 

 

2.2.1 Ordförråd 

Det centrala ordförrådet i de nordiska språken är till stora delar gemensamt. Likheterna kan 

förklaras med de många nordiska och germanska arvord som finns i alla tre språken, men också 

med att man ofta lånat samma ord från andra språk. Flera undersökningar visar tydligt de stora 

överensstämmelserna: t ex Rekdal (1981), som undersökte förhållandet mellan bokmål och svenska 

och kom fram till att 90 % av de 1000 vanligaste orden var mer eller mindre desamma, 50% var helt 

lika och 40% igenkännbara. Galberg-Jacobsen (1982), som enbart undersökte det danska 

ordförrådet, kom fram till att 86 % av 1000 undersökta ord i danskan är samnordiska. Men även om 

likheterna är stora, är många av de ord som är lika antingen betydelsefattiga formord, som 

pronomen, prepositioner och konjunktioner, eller mindre frekventa internationella ord som lätt 

känns igen. Svårigheten är alltså att de ord som är olika i språken ofta bär viktig information 

samtidigt som de inte är ämnesbundna. 

Det finns olika modeller för att jämföra ordförråden i de nordiska språken. 

Exempelvis gör Börestam-Uhlmann (1994) en uppdelning av orden i a) ”likheter”: ord som 

antingen är helt identiska både till innehåll och form t ex gul, park, transport eller ord som har 

samma innehåll, men skiljer sig till formen på ett systematiskt sätt t ex købe-köpa, gade-gata, rige-

rike, b) ”lömska ord“: ord som är helt eller nästan identiska till formen, men har olika innehåll sv. 

blöt – da. blød (mjuk), sv. backe – da. bakke (bricka) och det klassiska exemplet rolig, som från 

början betydde lugn, men i svenskan har fått betydelsen underhållande, lustig, medan norskan och 

danskan har kvar den ursprungliga betydelsen och c) ”olikheter“: ord som har helt olika form och 

innehåll, t ex da. kun (bara), lomme (ficka), vindue (fönster) och huske (komma ihåg). I min 

undersökning har jag i ordkunskaps- och översättningsdelarna i första hand valt ord ur den andra 

och tredje gruppen, men även en del ”lika” ord förekommer.  

 

2.2.2 Uttal  

De flesta undersökningar visar att nordbors läsförståelse av grannspråken är betydligt bättre än 

hörförståelsen. Framförallt beror problemen på att en del norrmän och många svenskar har svårt att 

                                                                                                                                                                                                 
 
hjarta eller [jo] ex *erðu ~ jord, eg-jag/jeg.  
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förstå talad danska. Teleman (1987) förklarar detta bl. a. med att det är svårt för svenskar att knyta 

det danska uttalet till ordens lexikala uppslagsformer. Som exempel nämner han ordet av/af i olika 

betydelser, där det danska af uttalas på tre olika sätt: tage hatten af [a:], af Karen [a], aftage [au], 

medan av i motsvarande svenska exempel alltid har samma uttal: ta av hatten [a:v], av Karin 

[a:(v)], avta(ga) [a:v]. Nedanstående genomgång av uttalet i de nordiska språken kommer också att 

visa att det i första hand är danskan som skiljer sig från norska och svenska. I genomgången tas 

endast de ljud upp som är så olika att de kan försvåra förståelsen.  

 

2.2.2.1 Vokaler: Norska och svenska har nio vokalfonem.  I danskan räknar man med tio, eftersom 

det finns två olika ö-ljud, båda i lång och kort variant5 Här är det antagligen inte så viktigt att andra 

nordbor hör skillnad på danskans två ö-ljud, problemet är snarare att det kan vara svårt för norrmän 

och svenskar att identifiera ord som synder, flytte där de förväntar sig ett /y/ och inte ett ö-ljud som i 

danskan.  

Annars är det framförallt uttalet av några av de bakre vokalerna som kan orsaka 

svårigheter för förståelsen av talad danska. Här bör i första hand vokalfonemet  /a/ nämnas. Danskt 

långt, främre /a/ uppfattas ofta som  /ä/ av norrmän/svenskar i ord som bade, vad. För en dansk låter 

norskt/svenskt långt  /a/ mer som ett /å/, så att exempelvis gata låter som gåta (da. gåde).  

Ett annat vokalfonem som skiljer sig är danskt, långt  /u/, som uttalas som 

norskt/svenskt /o/, t ex da. hus, mus och kan uppfattas som hos, mos. Personligen tvivlar jag på att 

detta uttal av /u/ kan ställa till problem, eftersom det är det vanligaste uttalet av /u/ i de flesta språk 

och det uttal som många invandrare har. Norrmän och svenskar borde därför vara vana att höra nu, 

du, kunde och skulle uttalas som no*, do*, konde* och skolle*.  

För danskarnas del kan det vara svårt att skilja på  /u/ och /y/ i norska och svenska, så 

att ord som nu-ny och fura-fyra låter lika. 

 

2.2.2.2 Diftonger: De primära diftongerna  /ei/, /ai/, /øi/, /oi/, /au/ finns kvar i norska i ord som 

raud, haug, stein, høy. Danskan, liksom svenskan, saknar primära diftonger, men har utvecklat s.k. 

sekundära diftonger i vissa vokal + konsonantförbindelser, exempelvis  /iv/ stiv, /ev/ peber, /æv/ 

evne, /yv/ syv, /øv/ øvning, /åj/ nøjne och /aj/ sejle.  De sekundära diftongerna saknar motsvarighet i 

norska och svenska och gör att det är svårt för en norrman/svensk att känna igen orden, eftersom de 

                                                           
 
5 Ett ö i ord som [dør] presens av dø och [sönər ] sønner och ett annat ö-ljud i [dör] dør(dörr) och 
[sønər] synder.  
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förväntar sig att höra en vokal och en konsonant. Identifiering av orden försvåras ytterligare av att 

flera av diftongerna kan skrivas på olika sätt, exempelvis kan diftongen [av] skrivas som hav, hagl, 

afgå, aula. 

 

2.2.2.3 Konsonanter:  

Danskan skiljer sig från norska och svenska genom att ha s.k. ”blødt“ [d] i t ex side, blad och ett j-

liknande uttal av /g/ efter främre vokal i ord som svag, rige. I modern danska försvinner dessutom 

ofta g:et helt mellan vokaler så att rige uttalas som [ri:  ]  

Det bakre s.k. skorrande  /r/ i Danmark, södra Sverige och på norska Sørlandet borde 

knappast vara problematiskt. Svårare är nog däremot att ett danskt /r/ i stort sett alltid vokaliseras 

efter vokal och bildar en diftong med vokalen, exempelvis i kirke och vid ändelserna –re och –rer, i 

ord som fire, lærer och sover. Detta vokaliserade /r/ är helt främmande för norrmän och svenskar.  

Dessa skillnader kan eventuellt försvåra förståelsen av danska, men samtidigt finns 

flera exempel på att danskan faktiskt har ett mer skriftnära uttal av konsonanterna än norska och 

svenska har.  Här kan nämnas att danskan bevarar klusilerna framför främre vokal, jämför t ex da. 

købe, sv. köpa och no. kjøpe, där danskan har ett tydligt k-ljud i ordets början, medan norska och 

svenska har [ ç ]. Detsamma gäller uttalet av /g/ i ord som gøre, gerne (göra, gärna), där danskans 

har ett g-ljud i början och norska/svenska har [j]. Dessa uttalsskillnader innebär antagligen mest ett 

problem för danskar, som ju har två olika stavningar att välja mellan när de t ex hör ett [j] i järn, 

gärna.  

Förutom att norskans och svenskans tje-uttal av /k/, som ovan, och av tje-ljudet i ord 

som tjänst, kjol inte finns i danskan, saknar danskan också sje-ljudet i t ex själ, stjärna, skynda. I 

båda fallen(sje-ljud och tje-ljud) uttalar danskan de enskilda bokstäverna s+j, s+t+j, s+k, t+j, k+j 

osv. Här borde skillnaderna mellan språken igen snarast innebära en svårighet för danskar, som ju 

ska kunna identifiera flera olika stavningar bakom två ljud tje- och sje-. Också när det gäller de 

retroflexa ljuden uttalar danskarna konsonanterna enskilt i t ex bord, fart, vers, forlade. För 

danskarna kan det i detta fall kanske vara svårt att förstå vad som ligger bakom ett norskt/svenskt 

[sch] som i fors, fars. 

Det verkar alltså som om uttalet av konsonanterna snarare borde vara en svårighet för 

danskar än för norrmän/svenskar. Ändå anses just det otydliga uttalet av danska konsonanter vara 

en av de viktigaste orsakerna till att norrmän och framförallt svenskar har svårigheter att uppfatta 

talad danska. Danskans konsonanter blir nämligen i allmänhet betydligt svagare och slappare 
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artikulerade än norskans och svenskans. Cramer&Vive Larsen (2000) skriver ”Svenskernes største 

problem er nu ikke de danske ord. Men den måde vi udtaler dem på. Eller rettere: ikke udtaler dem 

på. I svenske ører lyder det nemlig, som om konsonanterne er faldet ud af det danske sprog. I sær 

ord som tage og bage og løbe.”, eller [løøu] som danskerne siger“. 

 

2.2.2.4 Betoning: Danskans har i jämförelse med norska och svenska mycket starkt tryck på en 

stavelse, vilket gör att uttalsskillnaderna mellan danska och norska/svenska blir stora i framförallt 

flerstaviga ord som bakke, gammel, där norska/svenska har bitryck på den andra stavelsen. Enligt 

Cramer&Vive Larsen (2000) är detta en annan viktig orsak till att svenskar ofta har problem med att 

förstå danska; de obetonade ändelserna reduceras så kraftigt att man inte hör var gränsen går mellan 

orden.  

 

2.2.2.5 Accent: Här bör nämnas att man i norska och svenska skiljer mellan accent 1 och accent 2, 

medan danskan har s.k stöt, ofta där no/sv har accent 1. Som exempel kan nämnas anden (sing. best. 

form av and)  och anden (sing. best. form av ande), där no./sv. har accent 1 i det första fallet och 

danskan har stöt [an´n]. I det andra ordet har no./sv. accent 2, medan danskan uttalar ordet utan stöt 

[a:n].  

 

 

2.2.2.6 Satsintonation: Språken liknar varandra när det gäller vilka ord som betonas i en mening. 

Danska och svenska har en rak satsmelodi som tecken på att något inte är avslutat. Om en handling 

är avslutad är satsmelodin fallande. Stigande satsmelodi är i danska och svenska karaktäristiskt för 

frågor. Att svenskan låter mer ”sjungande” än danskan beror på svenskans variation mellan accent 1 

och accent 2. Östnorska har en stigande satsmelodi i slutet av meningen, vilket gör att ett norskt 

påstående ibland kan låta som en fråga för danskar och svenskar. 
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3 Bakgrund 

Följande kapitel redogör för tidigare forskning inom området nordisk språkförståelse. Med 

utgångspunkt i det som kommit fram i tidigare undersökningar, försöker jag i slutet av kapitlet att 

göra några antaganden inför min egen undersökning. 

 

 

3.1 Tidigare forskning 

Den första större undersökningen inom området nordisk språkförståelse ”Nordiske språkproblemer 

– en opinionsundersökelse” gjordes på 1950-talet av Einar Haugen och finns beskriven i artikeln 

”Skandinavisk som mellomspråk. Forskning och fremtid” (i Elert 1981). Haugen sände ut ett 

frågeformulär till 900 slumpvis utvalda telefonabonnenter i Danmark, Norge och Sverige. Frågorna 

handlade om informanternas egen uppfattning av förståelsen av andra nordiska språk. Norrmännen 

var de som ansåg sig ha den största språkliga förståelsen, medan danskar och svenskar tyckte sig ha 

större problem att förstå grannspråken. En liknande undersökning ”Den nordiska allmänheten och 

det nordiska samarbetet”, initierad av Nordiska rådet (1973) visade detsamma som Haugen kommit 

fram till, nämligen att norrmännen enligt egen uppfattning hade den bästa förståelsen av 

grannspråken, medan danskar och svenskar hade svårare att förstå de andra språken. 

1976 kom Øyvind Mauruds undersökning ”Nabospråksförståelse i Skandinavia”. Till 

skillnad från de två tidigare undersökningarna byggde den inte på informanternas egen uppfattning, 

utan handlade om faktiskt språkförståelse av skrift och tal. Testpersoner var 168 danska, norska och 

svenska rekryter. Resultatet blev att norrmännen var klart bättre än danskarna och svenskarna på 

både hör- och läsförståelse. Danskarna var i sin tur bättre än svenskarna. För alla informanter gällde 

att läsförståelsen gick bättre än hörförståelsen. Som ett exempel ur Mauruds undersökning kan 

hörförståelsetestet nämnas. Hörförståelsen testades genom en lucktext, där försökspersonerna fick 

fylla i ord på det egna språket i en text de hade framför sig medan de lyssnade till en inspelning på 

ett annat nordiskt språk. Till hörförståelsetesten hörde också några innehållsfrågor. Resultatet 

visade att norrmännen var de som klarade sig bäst i testet och hade 88% rätt på talad svenska, 73% 

på testet i talad danska. Danskarna klarade talad norska ganska bra och hade 69% rätt, medan de 

hade svårare att förstå talad svenska 43%. De svenska rekryterna hade endast 22% rätt på den 

danska hörförståelsen, 48% på den norska. Viss kritik har gjorts av undersökningen bl.a. av att alla 

rekryter hämtades från huvudstadsområdena. Detta kan ha varit till nackdel för de svenska 

rekryterna från Stockholm, som antagligen inte hade samma kontakt med grannspråken som 
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framförallt danskarna, men också norrmännen hade. Både i Oslo och Köpenhamn kan man se 

svensk teve och höra svensk radio. 

Inge Bøs ”Ungdom og naboland” (1978) visade att den kritik som riktats mot 

Mauruds undersökning var befogad. Bø mätte här grannspråksförståelsen hos 1116 

niondeklasselever i Danmark, Norge och Sverige och jämförde inte bara de nordiska länderna, utan 

också elever bosatta i nordiska gränsområden med elever som inte var bosatta nära något grannland. 

Som ett exempel från undersökningen kan nämnas att eleverna från Eskilstuna, ett svenskt område 

utan grannspråkskontakt, uppnådde endast 19% rätt på dansk hörförståelse, medan elever i 

Eslöv/Ängelholm, som ligger nära Danmark, hade 43% rätt. Danska elever i Esbjerg (utan 

grannspråkskontakt) hade 35% rätt på talad svenska, medan Køge/Hørshomeleverna (närmare 

Sverige) klarade 65%.  

Under 1990-talet har bl. A. Ulla Börestam-Uhlmann arbetat inom området nordisk 

språkförståelse. I hennes undersökning ”Språkmöten och mötesspråk i Norden” (1991) deltog 931 

personer vid totalt 24 samnordiska möten. Mötena var av olika karaktär, t ex Nordiska 

socialhögskolekonferensen, en facklig kurs för metallarbetare, ett möte mellan fotbollsdomare etc. 

Deltagarna fick vid slutet av mötet fylla i ett frågeformulär som handlade om språkbeteendet under 

mötet. På frågan om hur förståelsen hade varit, fanns fem svarsalternativ: ”Mycket bra”, ”Bra“ 

räknades som positiva svar, medan ”Medel“, ”Dålig”, ”Mycket dålig” räknades som negativa svar. 

Av norrmännen uppgav 98% att de förstått svenska ”mycket bra” eller ”bra”, 80% uppgav att de 

förstått danska. Danskarna hade förstått norska till 92% och svenska till 80%. Svenskarna hade 

klarat norska bra, 91%, medan det var mer problem med danskan 48%. Även Börestam-Uhlmans 

avhandling ”Skandinaver samtalar” (1994), där samtal mellan nordbor spelades in på video, visade 

att norrmännen klarade den nordiska kommunikationen bra, medan framförallt svenskarna hade 

problem. 

 

 

3.2 Projektet Internordisk språkförståelse  

Den senaste större undersökningen av språkförståelse i Norden, projektet Internordisk 

språkförståelse (INF), initierades av Nordiska kulturfonden 2001. Projektet syftade bland annat till 

att mäta den faktiska grannspråksförståelsen i Skandinavien bland dem som har danska, norska eller 

svenska som modersmål, bland nordbor utanför Skandinavien och bland invandrare med något av 

de tre språken som andraspråk. Undersökningen resulterade i rapporten ”Håller språken ihop 
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Norden?” som var färdig 2005. I forsättningen kommer jag att referera till undersökningen som 

INS. 

Huvudsyftet med undersökningen var alltså att mäta den faktiska språkförståelsen av 

de skandinaviska språken i Norden, men man ville också mäta förståelsen sedd ur tre olika 

perspektiv; ett tidsperspektiv, ett andraspråksperspektiv och ett kontaktperspektiv. I 

huvudundersökningen deltog totalt ca 1850 gymnasieungdomar från de nordiska länderna, oftast 

från två olika städer i varje land med olika grad av kontakt med grannländerna. De flesta 

informanterna hade ett nordiskt språk som förstaspråk, men ca 25% av deltagarna i undersökningen 

hade ett annat modersmål. Förståelsen testades i tre deltester; en videosekvens från TV-programmet 

Vem vill bli miljonär?, där talspråket är spontant och vardagligt, en uppläst nyhet och en 

tidningsartikel. Till var och en av de båda hörförståelserna ställdes fem öppna innehållsfrågor. 

Tidningsartikeln användes i ett läsförståelsetest, där testpersonerna fick tio ordförståelsefrågor med 

tillhörande flervalsalternativ. Här presenteras kort de delar av resultatet som är relevanta för min 

egen undersökning. Jag avstår i stort sett helt från tids- och kontaktperspektiven och ser i första 

hand på de övergripande resultaten för infödda danskar, norrmän och svenskar och för invandrarna i 

de tre skandinaviska länderna.  

Liksom i tidgare undersökningar visade sig norrmännen vara absolut bäst på 

grannspråksförståelse. De fick totalt 6,14 poäng av 10 möjliga, svenskarna fick 4,39 poäng och 

danskarna 3,86. Om man bortser från videotestet, där det danska testet var lättare än de andra, var 

danskar och svenskar ungefär lika bra på norska, medan danskarna var något bättre på svenska än 

vad svenskarna var på danska. Om man räknar bort poängen från videotestet var danskarna alltså 

totalt sett något bättre än svenskarna.  

Om man ser till de olika deltesten och börjar med norrmännen, kan man konstatera att 

de klarar dansk ordkunskap bättre än svensk, medan de har lättare för svensk hörförståelse än för 

dansk. Totalt sett har de lättare för svenska än för danska. Danskar och svenskar klarar norska, både 

ord- och hörförståelse bättre än de klarar varandras språk. Norrmän och svenskar har betydligt 

lättare för skriven danska än för talad. När norrmän och svenskar testas i varandras språk är 

skillnaden mellan ord- och hörförståelse liten. Danskarna däremot har mycket lättare att förstå 

skriven norska och svenska än talad.  

Invandrarna i de tre länderna var sämre på att förstå grannspråken än infödda 

skandinaver.  Skillnaden mellan infödda och invandrare var minst i Danmark, det land som hade 

den totalt sett sämsta förståelsen och den var störst i Norge, det land som uppnådde bäst resultat. 
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Man bör dock notera att även om de norska eleverna med invandrarbakgrund klarade sig sämre än 

sina infödda landsmän, uppnår de ett högre resultat än samtliga danska elever när det gäller 

förståelsen av svenska och ett bättre resultat än båda de svenska invandrargrupperna (Malmö, 

Stockholm) och de infödda Stockholmseleverna när det gäller förståelsen av danska. En viktig 

faktor i förståelsen av grannspråken var behärskningen av det första nordiska språket. De invandrare 

som använde landets språk i hemmet klarade sig i allmänhet bättre än de som inte gjorde det. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de norska eleverna som väntat uppnådde 

bäst resultat, med Oslo som den bästa staden. Både infödda norrmän och invandrade hade god hjälp 

av det norska språket i förståelsen av danska och svenska. Danskarna var något bättre än svenskarna 

totalt sett. För invandrarna var graden av behärskning av det första nordiska språket en viktig faktor. 

I jämförelse med tidigare undersökningar hade norrmännen utökat sitt försprång som skandinaviska 

mästare i grannspråksförståelse. Danskarna var fortfarande bättre än svenskarna, men skillnaden var 

betydligt mindre än tidigare. Läsförståelsen var överlag klart bättre än hörförståelsen. 

 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning –hypoteser för undersökningen 

Om man sammanfattar resultaten av de delvis ganska olika undersökningar som refererats ovan, kan 

man konstatera det som tidigare nämnts i uppsatsen, nämligen att skriftspråk i allmänhet förstås 

bättre än talspråk, norrmän är bäst på att förstå grannspråken, danskar och svenskar har oftare 

problem med varandras språk, framförallt är det svenskarna som har svårigheter med talad danska. 

Ofta förklarar man resultaten med att norska språkligt sett ligger mellan danska och svenska. 

Uttalsmässigt är norska mest likt svenska, medan det norska ordförrådet, framförallt i bokmål, har 

mycket gemensamt med danska. Dessutom finner man många svenska ord som inte finns i danska 

och bokmål i nynorska. En annan vanlig förklaring är det stora antalet dialekter i Norge, som gör att 

norrmän är vana vid en stor språklig variation och därför är mer flexibla och bättre på att förstå 

olika uttalsvarianter. 

  Man kan också tänka sig förklaringar i icke-språkliga förhållanden. Exempelvis tar 

Einar Haugen (Elert 1981) upp olika faktorer som kan blockera förståelsen mellan närliggande 

dialekter och nämner här, förutom ljudsystem, grammatik och ordförråd, också språkattityder. 

Enligt Haugen, som undersökt förhållandet mellan norrmän och svenskar, beror förståelsen på hur 

långt de är villiga att jämka sig i samvaro med varandra. Haugen: ”Historisk sett er nordmenns evne 

til å forstå svensk og dansk utslag av Norges femhundreårs politiske avhængighet, først av 
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Danmark, siden av Sverige. I vår egen tid skyldes svenskenes svakere vilje å lære nabolandenes 

språk den større befolkning og pengemakt som har gitt Sverige førerskapet både i 

underholdningsindustrien og i mediakampen”. Även Teleman (1987) konstaterar i artikeln ”Om den 

dansk-svenska hörförståelsens betingelser”, att kulturströmmen från Sverige till Danmark är 

betydligt större än den är från Danmark till Sverige: svenska nyheter, litteratur, musik får mer plats i 

den danska offentligheten, danskar visar oftare språkligt tillmöteskommande, den danska skolan har 

en större vilja att läsa svenska texter, det finns mer svenskt stoff i danska massmedier osv.  

I min egen undersökning har jag valt att inte ta hänsyn till ovan nämnda utomspråkliga 

förklaringar till skillnader i förståelsen av grannspråken. När det gäller faktorer som attityder till de 

nordiska länderna och språken har de tyska studenterna en annan bakgrund än nordbor. Även om de 

ofta känner till vad nordbor mer eller mindre skämtsamt brukar säga om varandra, har de inte växt 

upp  i Norden, utan har först som vuxna lärt sig mer om de nordiska länderna.. 

Trots att de skandinaviska språken är främmande språk för de tyska studenterna, utgår 

jag från tidigare forskning och antar att de tyska studenterna i min undersökning borde ha samma 

sorts språkliga hjälp som infödda danskar, norrmän och svenskar har. För de tyska studenterna är 

hjälpen eventuellt mindre, på samma sätt som den var mindre för invandrarna i INS, men mönstret 

borde vara detsamma. De norskstuderande borde då uppnå det bästa resultatet. De danskstuderande 

borde vara bättre än de svenskstuderande. Visserligen var skillnaden mellan de två länderna inte så 

stor i INS, men danskarnas, framförallt Köpenhamnarnas, relativt dåliga resultat skylldes bl a på att 

de helt enkelt inte var speciellt intresserade av grannländerna. Detta borde dock inte spela någon 

roll i min egen undersökning, då de tyska studenterna har valt att studera ett nordiskt språk och 

därmed kan antas vara intresserade. Jag utgår därför från att de danskstuderande borde vara bättre 

än de svenskstuderande. Läsförståelsen borde överlag vara bättre än hörförståelsen. Framförallt de 

svenskstuderande kan antas ha svårt att förstå talad danska.  

 

 

 

4 Material, metod och genomförande 

I följande kapitel presenteras min egen undersökning. Först beskrivs studenterna och deras 

studiebakgrund. Därefter kommer en kort beskrivning av den enkätundersökning som gjordes i 

samband med testet. De olika deltesterna presenteras sedan mer utförligt. Sista delen handlar om 

själva genomförandet av testet. 
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4.1 Studenterna 

Studenterna vid institutionen för nordisk filologi i München kan läsa ett nordiskt språk som 

huvudämne, biämne eller som hobby. De första tre terminerna består i princip av ren 

språkundervisning. Efter tredje terminen gör de flesta en ”Zwischenprüfung“, som avslutar 

grundstudienivån, och kan sedan fortsätta med det som kallas ”wissenschaftliche Übung“. 

Innehållet i undervisningen beror här på vad läraren väljer att ta upp. Ofta arbetar man vidare med 

allmän språkträning. Samtliga grupper från München hade gjort de tre terminerna 

språkundervisning eller hade kunskaper motsvarande ”Zwischenprüfung“ och deltog när 

undersökningen gjordes i ”wissenschaftliche Übung“. Studenterna i Hamburg befann sig också på 

en nivå över ”Zwischenprüfung”. En del hade ett nordiskt språk som huvudämne, andra som bi- 

eller hobbyämne (se bilaga 1).  

De tyska studenterna har lite andra förutsättningar än de nordbor som deltagit i 

tidigare undersökningar. Den viktigaste skillnaden är förstås att de tyska studenterna inte har 

danska, norska eller svenska som modersmål, utan har lärt sig ett nordiskt språk i vuxen ålder, i de 

flesta fall som tredje eller fjärde främmande språk. En annan skillnad är att många av de tyska 

studenterna inte har kontakt med de nordiska språken annat än i samband med lektionerna på 

universitetet.  

Totalt deltog 54 studenter i undersökningen, 11 danskstuderande, 15 norskstuderande 

och 28 svenskstuderande. Fördelningen mellan språken var tyvärr ganska ojämn, men kan förklaras 

med att det helt enkelt inte fanns fler dansk- och norskstuderande när undersökningen gjordes  

 

 

4.2 Enkätundersökningen 

Undersökningen inleddes med att studenterna fick besvara en enkät med personfrågor. Syftet med 

enkäten var att få veta mer om studenternas studiebakgrund och deras kontakt med de nordiska 

språken. (bilaga 1-4) . Frågorna handlade om hur länge de hade studerat sitt första nordiska språk, 

om de hade studerat något av de andra språken, om studenternas kontakt med de nordiska språken, 

men också om deras syn på sina egna språkkunskaper, som till exempel hur väl de ansåg sig förstå 

talad och skriven danska, norska och svenska. 
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4.3 Testet - allmänt 

Själva testet bestod av tre delar: läsförståelse med innehållsfrågor till texten, översättning med ord 

och meningar från läsetexten och hörförståelse, också den med frågor på innehållet. Studenterna 

fick samtliga instruktioner och de skriftliga frågorna på det nordiska språk de studerar, så att t ex de 

norskstuderande fick frågorna till de danska och svenska texterna på norska. Tanken var att ingen 

skulle behöva svara fel på grund av att de inte förstått frågan. Detta innebar dock att en del ord i 

orginaltexterna blev översatta när de förekom i en fråga, t ex den unge danske konstnären drengen 

(dansk fråga 1b) översattes i de norska och svenska frågorna till gutten/pojken. Här fick studenterna 

alltså en viss hjälp, som dock inte gick att undgå. 

 

 

4.3.1 Läsetexter 

Samtliga läsetexter hämtades från nätversionerna av Politiken, Aftenposten och Dagens Nyheter 

(Bilaga 5, 7, 9). Texterna är relativt korta (150-200 ord) och handlar om en nationell nyhet. Den 

danska nyheten återgavs i sin helhet, medan både den norska och den svenska nyheten förkortades. 

Den norska texten visade sig i efterhand vara alltför svår; bl.a. förekommer namn på statliga 

institutioner som t ex Helsevernetaten och Statens Næringsmiddeltilsyn, vilket gör texten tungläst 

och lite torr. Studenterna hade problem med texten, en del sa att det var svårt att behålla 

koncentrationen när de läste. Innehållsfrågorna till läsetexterna skulle visa om studenterna hade 

förstått det centrala i nyheten. Till varje text fanns en 1-poängsfråga, vars svar kunde tas direkt ur 

texten. De två 2-poängsfrågorna krävde längre svar och i vissa fall kunde man tänka sig flera 

svarsalternativ.  

 

 

4.3.2 Översättning 

Översättningen bestod dels av ord ur läsetexten, dels av två meningar som skulle översättas i sin 

helhet. Jag försökte att i första hand välja ord som hörde till kategorierna ”lömska ord” och 

”olikheter”, enligt Börestam-Uhlmanns (1994) indelning av orden i de nordiska språken (se avsnitt 

2.2.1)”. Inte oväntat visade det sig vara svårare att hitta ord som är olika för dansk- och 

norskstuderande i de norska respektive danska texterna, medan de svenskstuderande möter flera nya 
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ord i både den danska och den norska texten. De meningar som skulle översättas innehöll också ord 

eller fraser som är olika i språken. Studenterna kunde välja om de ville översätta till sitt första 

nordiska språk eller till tyska. (När de gjorde testet i det egna skandinaviska språket översatte de 

förstås till tyska) Här var tanken igen att de inte skulle behöva snubbla på bristande kunskaper i det 

nordiska språket. Det visade sig också att de flesta valde att översätta till tyska. 

 

 

4.3.3 Hörövningar 

De tre hörövningarna bestod av korta nyhetsinslag (ca 1,5 minuter) från radio. En del menar att 

radionyheter inte är lämpliga för att testa hörförståelse, bl.a. för att de är så informationstäta. Den 

begränsade tid jag hade till att genomföra testen gjorde att jag ändå valde nyhetsinslag. En fördel 

med radionyheter, förutom att de är korta, är att nyhetsuppläsare ofta talar tydligt och utan starka 

dialektala drag. Genren är också bekant för de flesta. En intressant information i det här 

sammanhanget kan vara att den norska nyheten faktiskt hämtades från Sveriges radio, där den 

norska reportern Åsne Seierstad rapporterade från Bagdad. Om jag minns rätt rapporterade Åsne 

Seierstad för flera länder under Irakkriget och de norrmän som lyssnade på den nyhet som användes 

under testet intygade att den inte var ”försvenskad”.  

Till varje radionyhet ställdes fem innehållsfrågor. Här valdes en flervalsmodell för 

svaren, delvis igen med tanke på att testen skulle gå relativt snabbt att genomföra. De konstruerade 

felaktiga svarsalternativen innehåller ord eller uttryck som nämns på banden och skulle alltså kunna 

vara möjliga svar för den som inte helt förstår det som sägs. Exempelvis den danska frågan (4c) 

”Hvor blev de rumænske drenge seksuellt misbrugt?“ har, förutom det korrekta svaret ”på mandens 

hotelværelse”, också svarsalternativ som innehåller orden: børnehjem, video-, havnen, Konstanza, 

alla ord som förekommer på bandet.  

 

 

4.4 Genomförande  

Först gjorde studenterna läsförståelsen och översättningen. Anledningen till att läsförståelsen kom 

först, var att studenterna skulle få en chans att läsa in sig på det aktuella språket innan de fick höra 

det. Jag hade tänkt mig en maximal tid på 15 minuter för dessa delar, men i den första gruppen, som 

var den norska i München, visade det sig att alla var klara betydligt tidigare. Därför fick studenterna 

i fortsättningen arbeta i egen takt, med resultat att de var färdiga efter drygt tio minuter. Efter läse- 
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och översättningsdelarna gjorde de hörförståelsetestet. Här skrevs titeln på hörtexten på tavlan för 

att studenterna skulle få en uppfattning om vad inslaget på bandet handlade om. De danska och 

norska titlarna förstod alla, men för svenskans del fick jag förklara att Rohypnol var ett 

läkemedel/sömntablett. Man kanske kan tycka att studenterna fick mycket hjälp innan hörövningen, 

men med tanke på hur korta och informationstäta inslagen på banden var, kändes det viktigt att de 

skulle kunna lyssna på hela inslaget utan att de första 30 sekunderna gick till att förstå vad nyheten 

överhuvudtaget handlade om. Först spelades bandet en gång och studenterna fick bara lyssna. Sedan 

delades frågorna till hörövningen ut och studenterna fick tid att läsa igenom dem. Bandet spelades 

sedan en andra gång. Denna gång hade studenterna frågorna framför sig och kunde alltså fylla i 

svaren vartefter de kom på bandet. Totalt tog hörförståelsen ca 7-8 minuter.  

 

 

 

5 Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas resultatet för hela undersökningen. Först presenteras totalpoängen för de tre 

studentgrupperna i hela testet. Sedan redovisas resultatet i de tre testspråkens deltester enskilt. 

Därefter förjer en genomgång av de tre studentgruppernas resultat på samtliga deltester. 

Resultatredovisningen avslutas med en jämförelse mellan språkgrupperna, där jag försöker ta 

hänsyn till deras inbördes styrkeförhållande. 

 

 

5.1 Övergripande resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av undersökningen i sin helhet. För varje testspråk kan de 

studerande få maximalt 20 poäng, alltså 60 poäng totalt.  

 

Tabell 1 Totalpoäng för hela undersökningen 
 Testspråk Testspråk Testspråk  

Grupp danska norska svenska totalpoäng 
danska 18,20 14,81 14,54 47,55 
norska 14,29 15,00 13,78 43,07 
svenska 10,23 12,10 16,69 39,02 
Totalpoäng 42,72 41,91 45,01  
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Här kan man se att samtliga grupper klarade sitt eget språk bäst, men att de studerande inte 

uppnådde fullt poängtal. Bäst var den danska gruppen med 18,20 poäng av 20 möjliga. Detta kan 

säkert framförallt förklaras med att samtliga skandinaviska språk är främmande språk för de 

studerande. (Här hade det förstås varit önskvärt att se vilka poäng infödda skandinaver hade fått i 

sina respektive modersmål) Den danska gruppen får högst totalpoäng, vilket inte bara beror på att 

de klarar det danska testet bra, även i de norska och svenska testen får de relativt höga poäng. De 

norskstuderandes klarar norskan bäst, men inte så mycket bättre än danska och svenska. Den 

svenska gruppen ser ut att vara den svagaste och har framförallt problem med danskan. Om man ser 

till den totala poängsumman för varje språk är det svenska som förstås bäst, följt av danska. Detta 

stämmer inte med tidigare undersökningar, där ju norska är det språk som förstås bäst. Här bör man 

komma ihåg att den norska läsförståelsen var svår och drog ner poängen betydligt för alla studenter. 

Än viktigare är dock det faktum att olika texter användes i de alla testspråk både för läse- och 

hörförståelsen. Även om jag naturligtvis försökte hitta jämnsvåra texter, är det oundvikligt att 

svårighetsgraden varierar.   

Om man bortser från studenternas första språk och ser på hur väl de förstår de andra 

skandinaviska språken ser det ut på följande sätt.  

 

Tabell 2  Totalpoäng för hela undersökningen i de ”främmande” skandinaviska språken 
 Testspråk Testspråk Testspråk  

Grupp danska norska svenska totalpoäng 
danska - 14,81 14,54 29,35 
norska 14,29 - 13,78 28,07 
svenska 10,23 12,10 - 22,33 
Totalpoäng 24,52 26,91 30,47  
 
 
Här ser man igen att de danskstuderandes höga totalpoäng inte bara beror på deras goda 

danskkunskaper. De får höga poäng i både norska och svenska. Med tanke på de stora likheterna i 

ordförrådet mellan danska och norska borde de danskstuderande klara norska betydligt bättre än 

svenska, men här är skillnaden oväntat liten. De norskstuderande har lättare för danska än svenska, 

vilket även det är lite överraskande. Skriven danska borde gå bra, men totalt sett borde de vara 

bättre på svenska. Skillnaden mellan de två språken är dock inte så stor. De svenskstuderandes 

resultat passar bättre med tidigare undersökningar, där svenskar har lättare för norska än för danska. 

Här är det alltså de danskstuderande som står för de största överraskningarna, dels genom att vara 

bäst totalt sett, dels genom att förstå svenska så bra.  
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5.2. Det danska testet  

I följande avsnitt redovisas resultatet i det danska testet. Här kan man se de tre studentgruppernas 

resultat på de olika deltesterna.  

 

5.2.1 Resultat 

Tabell 3 visar de tre språkgruppernas resultat på det danska testets olika delar. Läsförståelsen gav 

maximalt 5 poäng, översättningen av ord 6 poäng, översättningen av hela meningar 4 poäng och 

hörförståelsen 5 poäng, totalt 20 poäng. Översättningen presenteras som två skilda delar, då de två 

uppgifterna, översättning av ord och översättning av hela meningar, bedömts lite olika. I 

översättningen av ord måste de studerande finna en direkt översättning och jag har varit ganska hård 

i bedömningen. I översättningen av hela meningar har jag ibland accepterat ord som inte varit exakt 

de rätta, men som visat att de studerande har förstått meningen i det som ska översättas.  

 
 
Tabell 3 Resultat på det danska testet 

Grupp läsförståelse översättning 
ord 

översättning 
meningar 

hörförståelse totalpoäng 

danska 4,55 5,10 4 4,55 18,20 

norska 4,11 4,24 3,34 2,60 14,29 

svenska 4,04 1,96 2,36 1,87 10,23 

 
 
Resultatet för det danska testet visar att de danskstuderande kommit långt i sina studier och har en 

mycket god förståelse av både skriven och talad danska. Även de norsk- och svenskstuderande 

förstår det mesta av den danska texten och får relativt höga poäng på innehållsfrågorna till texten, 

”Et-årig kunstner på censureret udstilling“, som nog var den lättaste av alla läsetexter. Meningarna 

är korta och texten innehåller många ord som är helt eller nästan helt lika i alla språken, t ex et-årig, 

kunstner, censureret, udstilling osv. Det finns dock en del ord som inte har sin motsvarighet i 

svenska, t ex dreng(en), kun, ifølge, uddannede, vidunderbarn, vilket också återspeglar sig i de 

svenskstuderandes resultat på översättningarna, där gruppen klarar sig betydligt sämre än de 

norskstuderande, som bara möter det obekanta danska ordet drengen. 

När det gäller förståelsen av talad danska har både de norsk- och framförallt de 

svenskstuderande svårigheter. Som tidigare framgått är det också just förståelse av talad danska som 
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orsakar störst problem i internordiska sammanhang, framförallt för svenskar. De norsk- och 

svenskstuderandes låga poäng på dansk hörförståelse kan säkert förstås bättre om man tänker på de 

många svårigheter som även ett kort nyhetsinslag (1 minut och 15 sekunder) kan innehålla: 

- ord som inte finns i svenskan: er sigtet, uge, drenge, ifølge, aviser, (havne)byen, 

(hotel)værelse, optog, tager sig af, fornemmelse, ugentligt, sted, i norska finns inte dreng,                   

drenge 

- ord med annan betoning: erstattet, afsløret, børnehjem, udnyttede 

- ord med ”främmande” vokalljud, till exempel: danske, taget, sager, lande, uge, misbrugt, 

endnu, 

- konsonanter med annat uttal:  taget, sager eller inget uttal alls  uge, siger, sige 

- konsonanter som vokaliseras: kommer, sager, afsløret, børnehjem och verden.  

- obekanta diftonger:  /aj/ arbejder, sig, /av/ afsløret, havnebyen, afdelning, /æv/ have.  

 

 

5.2.2 Sammanfattning av det danska testet 

I det danska testet är det en tydlig skillnad mellan de tre språkgrupperna. Den danska gruppen 

uppnår det bästa resultatet och är bättre än de norska och svenska grupperna är på sina egna språk. 

De norskstuderande har en fördel av norskan när det gäller översättning av ord och meningar, men 

har problem med talad danska. De svenskstuderande förstår innehållet i den danska läsetexten, men 

har svårt att förstå betydelsen av enstaka ord. Förståelsen av talad danska är relativt dålig både 

bland norsk- och svenskstuderande. Totalt sett klarar sig de norskstuderande bättre än de 

svenskstuderande, vilket stämmer väl med förväntningarna. 

 

                                                                                                                                                                                    

5.3 Det norska testet 

I följande avsnitt redovisas resultatet i det norska testet. Här kan man se de tre studentgruppernas 

resultat på de olika deltesterna. 

 

5.3.1 Resultat 

Tabell 4 visar de tre språkgruppernas resultat på det norska testets olika delar. Läsförståelsen gav 

maximalt 5 poäng, översättningen av ord 6 poäng, översättningen av hela meningar 4 poäng och 

hörförståelsen 5 poäng, totalt 20 poäng. 
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Tabell 4 resultat på det norska testet 

Grupp läsförståelse översättning 
ord 

översättning 
meningar 

hörförståelse totalpoäng 

danska 3,18 5,18 3,36 3,09 14,81 

norska 2,95 4,78 3,07 4,20 15,00 

svenska 2,44 4,25 2,19 3,22 12,10 

 
Som tidigare nämnts var den norska läsetexten svår, något som också syns tydligt i resultatet på 

innehållsfrågorna för samtliga grupper, där de norskstuderande inte når upp till mer än 2,95 poäng 

och de danskstuderande faktiskt klarar sig bäst.. Svårigheten med att få sammanhang i texten märks 

delvis också i översättningen av hela meningar, medan de flesta klarar översättningen av enstaka 

ord bra. Även här uppnår de danskstuderande lite överraskande det bästa resultatet och tycks ha 

hjälp av danskan. De svenskstuderande lyckas bra i översättningen av ord, men har vissa svårigheter 

att översätta hela meningar. 

När det gäller förståelsen av talad norska har de svenskstuderande ett bättre resultat än 

de danskstuderande och tycks alltså ha hjälp av likheterna i norskans och svenskans uttal. 

Skillnaden mot de danskstuderande är dock inte så stor. I nyhetsinslaget, som är en rapport från 

Bagdad med den norska frilansjournalisten Åsne Seierstad, finns en del nya ord för de 

svenskstuderande, till exempel inbyggere, selvfølgelig, fordi, dekker, akkurat, måte, tåken. För 

dansktalande kan akkurat och kanske ordet elven, som finns i norska och svenska vara nya.  

 

5.3.2 Sammanfattning av det norska testet  

De norskstuderande uppnår bäst resultat i det norska testet, men är endast obetydligt bättre än de 

danskstuderande. Ett problem med testet var läsetexten som tyvärr var alltför svår. De 

svenskstuderande har framförallt haft svårigheter med översättningen av hela meningar, där flera av 

de viktiga orden i meningarna finns på danska men inte på svenska.  

 

 

5.4 Det svenska testet 

I följande avsnitt redovisas resultatet i det svenska testet. Här kan man se de tre studentgruppernas 

resultat på de olika deltesterna.  
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5.4.1 Resultat 

Tabell 5 visar de tre språkgruppernas resultat på det svenska testets olika delar. Läsförståelsen gav 

maximalt 5 poäng, översättningen av ord 6 poäng, översättningen av hela meningar 4 poäng och 

hörförståelsen 5 poäng, totalt 20 poäng. 

 
Tabell 5 Resultat på det svenska testet 

Grupp läsförståelse översättning 
ord 

översättning 
meningar 

hörförståelse totalpoäng 

danska 3,63 4,91 2,18 3,82 14,54 

norska 4,11 4,57 2,00 3,10 13,78 

svenska 3,91 5,89 2,64 4,25 16,69 

 
 
Den svenska läsetexten innehåller en del ord, som inte finns i danska och norska t ex: lag, olika, 

medborgare, olagligt, viga, oavsett, stiftet, även. Även om inte så många ord är nya, är det förstås 

problematiskt att förstå texten om man inte vet vad ord som lag, olaglig och viga betyder. Lite 

överraskande har de norskstuderande det bästa resultatet på läsförståelsen. Här borde de 

svenskstuderande vara bättre, men i många fall har de inte lämnat lika utförliga svar som den norska 

gruppen. Möjligen har de känt sig för säkra i sitt eget språk och därför varit mindre noggranna när 

de svarat. I översättningen av ord har de svenskstuderande det bästa resultatet, men även de dansk- 

och norskstuderande klarar sig bra. Översättningen av meningar var svårare, vilket också syns i 

resultatet för alla grupperna. Här var det framförallt ordet viga som ställde till problem och gjorde 

att många helt missade den andra meningen. 

Den svenska gruppen får inte oväntat högst poäng i hörförståelsen, medan de 

danskstuderande överraskande är bättre än den norska gruppen. För både dansk- och 

norskstuderande finns en del ord som kan vara nya, till exempel beslag(en), skickliga, ordentlig, 

sätt, fast, ligor, merparten, fynd, hittade. 

När det gäller uttalet, finns det för dansktalande problematiska långa [a] i beslag, 

tullkriminalen, Mälardalen, talar, ta hand om. Svenskt kort /u/ finns i tredubblats, smuggling, tull. 

Sje-ljudet i skicklig. G blir till /j/ i Göteborg, gör, ger. Trots detta förstår alltså de danskstuderande 

svenskan förvånansvärt bra. 
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5.4.2 Sammanfattning av det svenska testet 

Som väntat uppnår de svenskstuderande det bästa resultatet, men de kommer inte upp i fulla poäng. 

Framförallt är det ofullständiga svar på läsförståelsefrågorna, och problem med ordet viga i 

översättningsmeningarna som dragit ner poängen för den svenska gruppen. Både de dansk- och 

norskstuderande uppnår relativt höga poäng, med, lite överraskande, de danskstuderande som den 

bättre av de två grupperna.  

 

 

5.5  Den danska gruppens resultat  

Hittills har jag jämfört de tre språkgruppernas resultat på testets olika delar. I det följande 

presenteras resultatet för en språkgrupp i taget. Här är det intressant att jämföra den enskilda 

gruppens totala resultat på de tre testspråken för att se vilket språk som förstås bäst, men framförallt 

att se resultatet för de olika deltesten och därmed jämföra läs- och hörförståelsen. I tabell 6 

redovisas resultatet för den danska gruppen. 

 

 
Tabell 6 Danska gruppens resultat 

Testspråk läsförståelse översättning 
ord 

översättning 
meningar 

hörförståelse totalpoäng 

danska 4,55  5,10 4,00 4,55 18,20 

norska 3,18 5,18 3,36 3,09 14,81 

svenska 3,63 4,91 2,18 4,25 14,54 

Resultatet visar att de danskstuderande är duktiga på sitt första skandinaviska språk danska och att 

de, totalt sett, är något bättre på norska än på svenska. Detta stämmer i och för sig med 

förväntningarna, men skillnaden i resultat mellan norska och svenska är oväntat liten. Den norska 

läsetexten var svår, vilket kan förklara att de får högre poäng på de svenska innehållsfrågorna, men 

det är överraskande att den svenska hörförståelsen går så mycket bättre än den norska. Resultatet på 

de två översättningsdelarna motsvarar förväntningarna.  

I tabell 7 har poängtalen från ovan omräknats till procent för att tydliggöra resultatet 

på de olika delarna av testet. 4,55 poäng av 6 möjliga på läsförståelsen i danska motsvarar 91%, 

3,18 i den norska läsförståelsen är 64% osv.  
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Tabell 7 Danska gruppens resultat i procent 

Testspråk läsförståelse översättning 
ord 

översättning 
meningar 

hörförståelse totalpoäng 

danska 91% 85% 100% 76% 87% 

norska 64% 86% 84% 70% 71% 

svenska 73% 82% 66% 64% 69% 

genomsnitt 76% 84% 83% 70% 78% 

 
Här blir det tydligt att de danska studenterna är bättre på att förstå skriftspråk än talspråk. Den svåra 

norska lästexten drar ner genomsnittspoängen för läsförståelsetestet, men de goda resultaten på båda 

översättningsdelarna talar för att de förstår samtliga läsetexter väl. Hörförståelsen är något sämre, 

men även här förstår studenterna relativt mycket.  

 

 

5.6 Den norska gruppens resultat  

I tabell 8 redovisas resultatet för den norska gruppen i de tre testspråkens olika delar och 

totalpoängen i samtliga testspråk. 

 
 
Tabell 8  Norska gruppens resultat 

Testspråk läsförståelse översättning 
ord 

översättning 
meningar 

hörförståelse totalpoäng 

danska 4,11 4,24 3,34 2,60 14,29 

norska 2,95 4,78 3,07 4,20 15,00 

svenska 4,11 4,57 2,00 3,10 13,78 

 
De norskstuderande är som väntat bäst på norska, men skillnaden är inte så stor mot danska och 

svenska. Här kan en stor del av de relativt låga norska poängen skyllas på den svåra norska 

läsetexten, vilket också syns i resultatet för denna del av testet, 2,95 poäng av 5 möjliga. Både den 

danska och den svenska läsförståelsen gick betydligt bättre. Översättningen av enskilda ord gick 

bäst på norska, men skillnaden till danska och svenska är inte så stor. Lite överraskande gick de 

svenska orden bättre än de danska, trots danskans och norskans stora likheter i ordförrådet. 

Resultatet för översättningen av hela meningar passar bättre med förväntningarna och de 

norskstuderande klarar danskan klart bättre än svenskan. Resultatet på hörförståelsen motsvarar 

förväntningarna, det vill säga norska förstås bäst, därefter kommer svenska och sist danska. 

Omräknat till procent ser den norska gruppens resultat ut på följande sätt.  

25 



 

 
Tabell 9  Norska gruppens resultat i procent 

Testspråk läsförståelse översättning 
ord 

översättning 
meningar 

hörförståelse totalpoäng 

danska 68% 71% 84% 43% 68% 

norska 59% 80% 77% 70% 71% 

svenska 82% 76% 66% 52% 66% 

genomsnitt 70% 76% 76% 55% 68% 

 
Här ser man bättre att studenternas förståelse av skriven danska, norska och svenska är betydligt 

bättre än förståelsen av talat språk, vilket stämmer väl med tidigare undersökningar och de 

studerandes uppskattning av den egna språkförståelsen.  

 

 

5.7 Den svenska gruppens resultat 

I tabell 10 redovisas resultatet för den svenska gruppen i de tre testspråkens olika delar och 

totalpoängen i samtliga testspråk. 

 
Tabell 10 Svenska gruppens resultat 

Testspråk läsförståelse översättning 
ord 

översättning 
meningar 

hörförståelse totalpoäng 

danska 4,04 1,96 2,36 1,87 10,23 

norska 2,44 4,25 2,19 3,22 12,10 

svenska 3,91 5,89 2,64 4,25 16,69 

 
Resultatet i den svenska gruppen stämmer bra med förväntningarna. Svenska förstås klart bäst, 

sedan norska och sist danska, totalt sett. Den norska läsetexten var svår, den danska ser till och med 

ut att ha varit något lättare än den svenska. Gruppen hade stora problem med översättningen av 

danska ord, medan meningarna gick bättre från danska än från norska. Förståelsen av talad norska 

är relativt god, medan talad danska innebär svårigheter, som väntat. 

  Även de svenskstuderande har lättare att förstå skriftspråk än talspråk. Detta syns i 

tabell 11 nedan. Här syns också igen att danska, framförallt talad danska, är det språk som de 

svenskstuderande har störst problem med. De 31% som den svenska gruppen kommer upp i är det 

lägsta resultatet i en enskild deltest. 
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Tabell 11 Svenska gruppens resultat i procent 

Testspråk läsförståelse översättning 
ord 

översättning 
meningar 

hörförståelse totalpoäng 

danska 81% 33% 59% 31% 49% 

norska 49% 71% 55% 54% 57% 

svenska 78% 98% 66% 71% 79% 

genomsnitt 69% 66% 60% 52% 62% 

 
 
 

5.8 En jämförelse utifrån gruppernas inbördes styrkeförhållande 

Om man jämför resultatet från denna undersökning med tidigare underökningar är det framförallt de 

danskstuderande som överraskar positivt. Här skulle man kunna frestas att dra slutsatsen att danska 

är det bästa nordiska språket att börja med om man vill ha tillgång till de andra språken. En möjlig 

förklaring kunde vara att den som lärt sig danska i stort sett har lärt sig två språk, ett talat och ett 

skrivet, och därför har lättare att förstå talad norska och svenska, som ju ligger närmare skriften, 

också skriven danska, än talad danska gör. Men för att kunna värdera resultatet av undersökningen 

rättvist bör man också ta hänsyn till hur väl de studerande behärskar sina respektive första 

skandinaviska språk och deras kontakt med de andra skandinaviska språken. 

Enkätsvaren visade nämligen att det fanns viktiga skillnader mellan de olika 

studentgrupperna. De danskstuderande hade haft i genomsnitt åtta terminers danskstudier, de 

norskstuderande sex terminer och de svenskstuderande bara fyra. De danskstuderande hade också 

varit längst tid i Danmark, ofta i samband med studier De hade dessutom mest kontakt med språket 

till vardags i form av tidningsläsning, litteratur, radio, TV och personliga kontakter med danskar. 

Det var också de danskstuderande som själva ansåg sig behärska språket bäst; några svarade 

”ganska bra”, flera ”nästan allt” och en del ”allt” på frågorna om hur bra de förstår skriven och talad 

danska.  

När det gällde förståelsen av de andra skandinaviska språken, hade studenterna 

generellt mest tilltro till sin förmåga att förstå det skrivna språket. Även här var danskarna säkrast 

och ansåg framförallt att skriven norska var lätt att förstå. De norskstuderande ansåg sig också 

förstå både danskt och norskt skriftspråk ganska bra, men var mer tveksamma till talad danska. De 

svenskstuderande svarade för det mesta ”ganska lite” eller ”ingenting” på frågan om deras 

förståelse av talad danska, talad norska ansågs lättare, men även här var svenskstudenterna osäkra. 
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De båda skriftspråken ansågs lättare än talspråken, men svenskgruppen var även här osäkrare än de 

andra två grupperna.  

I enkäten framkom alltså en bild av en stark dansk grupp, en relativt duktig norsk 

grupp och en något mer osäker svensk grupp. I följande avsnitt görs en jämförelse mellan de olika 

språkgruppernas resultat, där jag försöker att ta hänsyn till det inbördes styrkeförhållandet mellan 

grupperna.  Utgångspunkt är gruppernas totala resultat på hela undersökningen, som presenterades i 

tabell 1 på sida 13. Den danska gruppen hade totalt 47,55 poäng av 60 möjliga, den norska 43,07 

och den svenska 39,02. Den danska gruppen har 4,48 poäng mer än den norska gruppen, vilket 

betyder att den danska gruppen har ett ca 10% bättre resultat än den norska6. Skillnaden mellan den 

norska och den svenska gruppen är 4,05 poäng, vilket även det avrundat blir ca 10%. Den danska 

gruppen är 8,53 poäng bättre än den svenska, vilket motsvarar ca 21%. 

I tabellerna nedan syns de poäng som studenterna fick. Skillnaden mellan två gruppers 

resultat omräknas alltså till procent, exempelvis är skillnaden mellan den norska och den svenska 

gruppens poäng i dansk läsförståelse 0,07 poäng, vilket också kan uttryckas som att den norska 

gruppen har 2% mer poäng än den svenska. 

 

 

5.8.1 Resultat på det danska testet 

Om man utgår från att den norska gruppen är 10% starkare än den svenska, borde norskstudenternas 

resultat vara 10% bättre än svenskstudenternas om båda grupperna klarar danska lika bra. Om de 

norskstuderande, i likhet med norrmän, dessutom har en fördel av norskan, borde deras resultat 

ligga ännu högre än 10% över de svenskstuderandes.  

 
 
Tabell 12 resultat på det danska testet, norska och svenska gruppen 

Grupp läsförståelse översättning 
ord 

översättning 
meningar 

hörförståelse totalpoäng 

norska 4,11 4,24 3,34 2,60 14,29 

svenska 4,04 1,96 2,36 1,87 10,23 

 
 

a) läsförståelse: skillnaden mellan grupperna är endast 2%. De svenskstuderande klarar dansk 

läsförståelse betydligt bättre än väntat.  

                                                           
 
6 4,48/43,07 = 0,104 
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b) ordkunskap: här är skillnaden mellan grupperna hela 118%. De norskstuderande verkar ha 

en mycket stor hjälp av norskan, när de ska översätta de danska orden. 

c) översättningsmeningar: skillnaden är 41%. Även här har de norskstuderande, inte oväntat, 

en fördel. 

d) hörförståelse: de norskstuderande är 39% bättre än de svenskstuderande, vilket också 

motsvarar förväntningarna. 

 

Totalt: de norskstuderande är totalt 40% bättre än de svenskstuderande. Den norska gruppen 

borde vara 10% starkare än den svenska. Det totala resultatet på 40% visar att de 

norskstuderande har betydligt större hjälp av norskan än de svenskstuderande har av svenskan, 

vilket är helt enligt förväntningarna. De håller försprånget på 10% och har dessutom en fördel 

av norskan som gör att de presterar ytterligare 30% bättre än den svenska gruppen.  

 

 

5.8.2 Resultat på det norska testet  

De danskstuderande borde vara 21% bättre än de svenskstuderande, om båda grupperna klarar 

norska lika bra. De danskstuderande kan tänkas ha en fördel när det gäller förståelsen av norska ord, 

medan de svenskstuderande borde klara norsk hörförståelse bättre än de danskstuderande. I tidigare 

undersökningar, har danskar totalt sett oftast haft bättre resultat än svenskar när det gäller 

förståelsen av norska. 

 

 

Tabell 14 resultat på det norska testet, danska och svenska gruppen 

Grupp läsförståelse översättning 
ord 

översättning 
meningar 

hörförståelse totalpoäng 

danska 3,18 5,18 3,36 3,09 14,81 

svenska 2,44 4,25 2,19 3,22 12,10 

 

 

a) läsförståelse: skillnaden är 30%, alltså något större än de 21% som var att vänta om man 

bara ser till det inbördes styrkeförhållandet mellan grupperna. Den danska gruppen ser ut att 

ha en viss fördel av sitt förstaspråk, men hjälpen ser inte ut att vara så stor. 
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b) ordkunskap: de danskstuderande är 21% bättre än de svenskstuderande. Det ser alltså ut 

som om grupperna har klarat de norska orden lika bra, vilket är överraskande. De 

danskstuderande borde nämligen ha en klar fördel av danskan. 

c) översättningsmeningar: Här motsvarar resultatet bättre förväntningarna. Den danska 

gruppen har en fördel av danskan och presterar 53% bättre resultat än de svenskstuderande. 

d) hörförståelse: här är de svenskstuderande 4% bättre än de danskstuderande och har alltså 

med god marginal hämtat in danskarnas försprång. Detta tyder på att de svenskstuderande 

har mycket god hjälp av svenskan, vilket stämmer väl med förväntningarna. 

 

 

Totalt: De danskstuderande har 22% bättre resultat än de svenskstuderande. Den danska 

gruppen borde ligga 21% över den svenska med tanke på att de är en starkare grupp. Totalt sett 

ser den danska gruppen inte ut att klara norska bättre än den svenska gruppen gör. Den 

förväntade fördelen från deras första språk syns inte. Om man däremot ser till de olika 

deltesten, ser man att de danskstuderande har den förväntade hjälpen i läsförståelsetestet och i 

översättningen av hela meningar. Svenskgruppens fina resultat totalt sett kan framförallt 

förklaras med att studenterna klarar norsk hörförståelse så bra. Här tycks alltså likheterna i 

norskans och svenskans uttal vara en stor hjälp. 

 

5.8.3 Resultat på det svenska testet  

Enligt beräkningarna av det inbördes styrkeförhållandet borde den danska gruppen vara 10% bättre 

än den norska, om båda grupperna klarar svenska lika bra. Man kan dock förvänta sig att de 

norskstuderande klarar svenska bättre än de danskstuderande om de följer modersmålstalares 

mönster, åtminstone när det gäller förståelsen av talad svenska. 

 

 

Tabell 6:15 resultat på det svenska testet, danska och norska gruppen 

Grupp läsförståelse översättning 
ord 

översättning 
meningar 

hörförståelse totalpoäng 

danska 3,63 4,91 2,18 3,82 14,54 

norska 4,11 4,57 2,00 3,10 13,78 
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a) läsförståelse: den norska gruppen är 13% bättre än den danska. Egentligen borde de 

danskstuderande vara 10% bättre än de norskstuderande. Alltså tycks de norskstuderande ha 

god hjälp av norskan. 

b) ordkunskap: den danska gruppens resultat är 7% bättre än den norska gruppens. Igen 

klarar de norskstuderande att inhämta en del av danskarnas försprång, om än inte så mycket 

som i läsförståelsetestet. 

c) översättningsmeningar: skillnaden mellan grupperna är 9%, till de norskstuderandes 

fördel. Även här tycks norskan vara en stor hjälp. 

d) hörförståelse: de danskstuderande har 23% bättre resultat än de norskstuderande, vilket gör 

att de presterar över förväntan bra i den svenska hörförståelsen. Den norska gruppens 

eventuella fördel av att norskt och svenskt uttal har stora likheter märks inte. 

 

Totalt: den danska gruppen är knappt 6% bättre än den norska. Om båda grupperna hade klarat 

svenska precis lika bra, skulle de danskstuderande ha varit 10% bättre än de norskstuderande. 

De norskstuderande tycks alltså ha en fördel av norskan när de ska förstå skriven och talad 

svenska. De hämtar med god marginal in danskgruppens försprång. Däremot presterar den 

danska gruppen över förväntan bra i den svenska hörförståelsen och är betydligt bättre än den 

norska gruppen. Här syns inget av den hjälp som norskan borde ge.  

 

 

6 Avslutning 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på om den som lär sig ett skandinaviskt språk som 

främmande språk också kan förstå de andra skandinaviska språken. Jag ville också se om utländska 

studenter hade samma hjälp av sitt första nordiska språk som infödda skandinaver har. Vidare 

hoppades jag kunna ta reda på om något av de skandinaviska språken var särkilt lämpat som första 

språk för den som vill kunna förstå de andra språken. 

Under våren 2003 gjorde jag en undersökning vid de skandinaviska institutionerna vid 

universiteten i Hamburg och München. Studenter som lärde sig ett nordiskt språk som främmande 

språk, testades i läsförståelse, översättning av ord och meningar och i hörförståelse, både på sitt 

första nordiska språk och på de två språk som de inte hade studerat. Jag utgick från att de tyska 

studenterna borde uppföra sig som nordbor, där tidigare undersökningar hade visat  att norrmän är 
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klart bäst på att förstå sina nordiska grannar, medan danskar och svenskar har större problem, 

framförallt svenskar med förståelsen av talad danska.  

Resultatet av undersökningen visar att de tyska studenterna, i likhet med nordbor, tack 

vare sitt första nordiska språk också kan förstå mycket av de andra språken. Framförallt 

läsförståelsen var god på samtliga språk. Norsk och svensk hörförståelse gick också ganska bra i 

alla grupperna, medan de norsk- och svenskstuderande hade svårt att förstå talad danska. Detta 

stämmer väl med resultaten från tidigare undersökningar. Lite överraskande var att den danska 

gruppen uppnådde det bästa resultatet totalt sett. Särskilt de danskstuderandes mycket goda 

förståelse av talad svenska var förvånande.  

Här kunde man frestas till att rekommendera danska som första nordiska språk, men 

om man ser till andra faktorer som t ex hur länge de studerande hade haft sina respektive språk, får 

man en delvis annan bild av resultatet. När man jämför de tre studentgrupperna med hänsyn till 

deras inbördes styrkeförhållande tyder nämligen mycket på att de norskstuderande har den största 

hjälpen av sitt första skandinaviska språk i likhet med infödda norrmän. De klarar dansktestet klart 

bättre än den svenska gruppen och när det gäller förståelsen av svenska hämtar de in en god del av 

den starka danska gruppens försprång och tycks alltså även här ha hjälp av norskan. Om man jämför 

de dansk- och svenskstuderande ser de ut att få ungefär samma sorts hjälp av sina respektive språk 

som infödda nordbor, när man ser till de olika deltesten. Danskstudenterna har framförallt en fördel 

när det gäller läsförståelse och översättning av hela meningar. De svenskstuderande verkar ha en 

klar hjälp av svenskan i hörförståelsetestet. Totalt sett borde dock danskstudenterna klara norska 

bättre än den svenska gruppen, men det gör de inte.  

Detta resultat stämmer ganska väl med tidigare forskning. Norskan tycks ge den 

största hjälpen. I tidigare undersökningar klarade sig danskar bättre än svenskar, men skillnaden 

mellan de två länderna har minskat. I denna undersökning fanns ingen skillnad alls, när gruppernas 

inbördes styrkeförhållande togs med i beräkningen. Detta kan tyda på att de studerande får hjälp av 

sina första skandinaviska språk, men att hjälpen inte är så stor. Det skulle passa väl med resultatet 

för invandrarna i INS, där ju skillnaderna mellan invandrade danskar, norrmän och svenskar var 

mindre än mellan infödda skandinaver. 

Den undersökning jag gjorde ligger nu några år tillbaka i tiden. Resultaten hade 

troligen inte varit så mycket annorlunda idag, men det finns förstås en del saker som jag hade gjort 

på ett annat sätt. Det hade varit önskvärt att testa mer jämnsvåra texter. Likaså hade ett större och 

jämnare antal studenter i varje grupp varit bra, men framförallt hade det nog varit enklare om 
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studenterna hade befunnit sig på ungefär samma språkliga nivå i det första skandinaviska språket. 

Om undersökningen hade varit större skulle det förstås ha varit intressant att se hur infödda 

skandinaver hade klarat testen. Ytterligare en aspekt hade varit att ta reda på mer om tyskans 

betydelse i förståelsen av andra nordiska språk än det man studerat.  

Trots dessa brister anser jag ändå att åtminstone en del av de frågor som ställdes i 

inledningen har kunnat besvaras. Genom att lära sig ett skandinaviskt språk som främmande språk 

har man mycket goda möjligheter att på ett relativt enkelt sätt även lära sig att förstå de andra 

nordiska språken. Man får antagligen inte lika mycket gratis som en infödd nordbo, men ju bättre 

man blir på sitt första språk desto mer förstår man av de andra. Det verkar dock inte spela någon 

större roll vilket av språken man lär sig. Själv tror jag att det kan finnas fördelar med alla tre 

språken. Den som börjar med danska måste i stort sett lära sig två språk, ett talat och ett skrivet och 

har därmed redan klarat den kanske svåraste delen i internordisk språkförståelse, nämligen att förstå 

talad danska. Börjar man med norska, har man, i likhet med infödda och invandrade norrmän, en 

fördel av att kunna ”språket i mitten”, med ord som i danskan och uttal som i svenskan. Fördelen 

med svenska kunde vara att det är det största språket sett till antalet talare och det språk som  

kanske är mest gångbart utanför Skandinavien? Om jag har rätt i mitt antagande är det alltså inte så 

viktigt vilket av de tre skandinaviska språken man lär sig – huvudsaken är att man lär sig! Ju bättre 

man kan sitt första språk, desto mer förstår man av de andra. 
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Bilaga 1 
 
Sammanställning – enkät 
 
Studenternas första nordiska språk: 
Grupp huvudämne biämne hobby antal terminer 
danska 5 studenter 2 4 8 i genomsnitt 
norska 7 7 1 6 
svenska 10 10 8 4 
 
 
besök i landet 
Grupp aldrig 1 gång 2-4 ggr. många ggr. total tid 
danska - 1 student 5 5 7-8 mån 

(genomsnitt) 
norska 2 3 4 6 5 mån 
svenska 2 8 10 6 3-4 mån 
 
 
orsak till besöket 
Grupp språkkurs studieresa studier arbete semester 
danska - - 7 2 8 
norska - 3 4 3 7 
svenska 10 3 7 3 14 
 
 
kontakt med språket?  på vilket sätt? 
Grupp nej ja läs. 

tidn. 
litt. nättidn. pers. 

kont. 
radio TV/film mejl/br

evkont. 
musik annat 

danska 1 9 6 9 3 3 4 2 4  4 
norska 2 13 3 13 8 1 3 2 6 2 4 
svenska 9 13 8 16 4 4 4 5 9 4 1 
 
 
hur bra förstår du skriftspråket? 
Grupp ingenting ganska dåligt ganska bra nästan allt  allt 
danska - - 2 5 4 
norska - - 3 9 3 
svenska - 1 9 17 1 
 
 
hur bra förstår du talspråket? 
Grupp ingenting ganska dåligt ganska bra nästan allt allt 
danska - - 5 4 2 
norska - - 8 4 3 
svenska -  3 19 6 - 

 



 

 
Bilaga 2 
 
Vad tycker dansk- och svenskstuderande om norska? 
 
studerat norska? hur länge? 
Grupp ja nej tid 
danska 1 10 1 termin 
svenska 2 26 1,5 termin 
 
 
 
besök i Norge? total tid? orsak? 
Grupp aldrig 1 gång 2-4 ggr. många ggr tid orsak 
danska 8 - 1 - 1 mån semester 
svenska 19 5 4 - 1-2 v. semester 
  
 
 
kontakt med norska? på vilket sätt? 
Grupp nej ja litt. mejl TV internet annat 
danska 4 2      no. vänner 
svenska 16 9 4 3 1 1  
 
 
 
 
hur bra förstår du norskt skriftspråk? 
Grupp vet ej ingenting ganska lite ganska bra nästan allt allt 
danska 2 - - 5 3 - 
svenska 4 1 7 12 - - 
 
 
hur bra förstår du talad norska? 
Grupp vet ej ingenting ganska lite ganska bra nästan allt allt 
danska 2 - 3 5 - - 
svenska 8 - 14 3 - - 
 

 



 

Bilaga 3 
 
Vad tycker norsk- och svenskstuderande om danska? 
 
studerat danska? hur länge? 
Grupp ja nej tid 
norska 4 11 2 terminer 
svenska 4 24 1,5 termin 
 
 
 
besök i Danmark? total tid? orsak? 
Grupp aldrig 1 gång 2-4 ggr. många ggr tid orsak 
norska 6 3 2 4 2 v. semester 
svenska 12 3 9 4 1-2 v. semester 
  
 
 
kontakt med danska? på vilket sätt? 
Grupp nej ja litt. mejl/sms TV internet annat 
norska 7 8 6 1  1  jobb/no. 

vänner 
svenska 16 10 6 3 1  studier 
 
 
 
 
hur bra förstår du danskt skriftspråk? 
Grupp vet ej ingenting ganska lite ganska bra nästan allt allt 
norska - - - 7 8 - 
svenska 6 1 6 10 - - 
 
 
 
 
hur bra förstår du talad danska? 
Grupp vet ej ingenting ganska lite ganska bra nästan allt allt 
norska - - 8 6 1 - 
svenska 7 5 10 2 - - 
 

 



 

 

Bilaga 4 
 
Vad tycker dansk- och norskstuderande om svenska? 
 
studerat svenska? hur länge? 
Grupp ja nej tid 
danska 1 10 1 termin 
norska 6 9 1,5 termin 
 
 
 
besök i Sverige? total tid? orsak? 
Grupp aldrig 1 gång 2-4 ggr. många ggr tid orsak 
danska 4 3 1 - 1 v. semester 
norska 5 3 5 2 1-2 v. semester 
  
 
 
kontakt med svenska? på vilket sätt? 
Grupp nej ja litt. mejl TV internet annat 
danska 5 4      sv. vänner 
norska 7 8 6 1  1 jobb, 

vänner 
 
 
 
 
hur bra förstår du svenskt skriftspråk? 
Grupp vet ej ingenting ganska lite ganska bra nästan allt allt 
danska 2 - 2 4 2 - 
norska - - - 7 7 - 
 
 
 
 
hur bra förstår du talad svenska? 
Grupp vet ej ingenting ganska lite ganska bra nästan allt allt 
danska 2 - 5 3 - - 
norska - - 8 6 1 - 



 

Bilaga 5 
 
Dansk läsetext: 
 

1) Et-årig kunstner på censureret udstilling  
 
En dreng på kun ét år har fået et kunstværk på den censurerede Kunstnernes Påskeudstilling i Århus 
Kunstbygning, oplyser TV2/Østjylland. 
 
Drengen er fra Skævring nord for Århus og har det eventyrlige navn Hans Christian Andersen. 
 
Ifølge tv-stationen fik han sit værk ”Kunstneren tegner i sengen”, optaget i konkurrence med hundrede af 
uddannede kunstnere. Værket har nummer 60 i kataloget for udstillingen, som der er fernisering på i morgen. 
 
Udvalgt blandt 2500 malerier 
Maleriet er tusch på lagen. Han skabte det i et ubemærket øjeblik. Den lille drengs værk blev ét af 11 udvalgte 
blandt 2500 emner. Vidunderbarnets far, Max Uwe Jensen, fik også optaget et værk på udstillingen, foruden det 
han havde indsendt for sin søn i sit navn. Faderen er ikke tegnet med, siger han. 
 
Et medlem af censurkomitéen, billedkunstner Thorgej Stehen Hansen, mener, at der er tale om et fint værk, 
uanset kunstnerens alder, som først fredag blev meddelt. 
 
”Kunstneren tegner i sengen” og de øvrige 110 værker kan ses frem til den 4.maj i Århus Kunstbygning. 
   
   (Politikens netavis 11/4-2003) 
 
 

 
 
1) Frågor till läsetexten med kommentar till svaren 
a) Vad vet vi om konstnären bakom ”Kunstneren tegner i sengen”?  
 
b) Vem hade skickat in pojkens konstverk till utställningen?  
 
c) Vad säger Thorgej Hansen om pojkens konstverk?  

 
 
2) Översätt de understrukna orden till svenska eller tyska 
a) En dreng på kun ét år har fået et kunstværk på den censurerede Kunstnernes Påskeudstilling i Århus 

Kunstbygning, oplyser TV2/Østjylland. 
 

 
b) Ifølge(a) tv-stationen fik han sit værk ”Kunstneren tegner(b) i sengen”, optaget i konkurrence med 

hundrede af uddannede(c) kunstnere. 
 
 
c)   Maleriet er tusch på lagen. 
 
 
c) Han skabte det i et ubemærket øjeblik. 
 
 
3) Översätt meningarna till svenska eller tyska. 
 
a) Drengen er fra Skævring nord for Århus og har det eventyrligt navn Hans Christian Andersen. 
 
 
b) ”Kunstneren tegner i sengen” og de øvrige 110 værker kan ses frem til den 4.maj i Århus Kunstbygning. 
 

 



 

 
Bilaga 6 
 
Dansk hörtext: 
 

Endnu en dansker sigtet for børnesex i Rumænien  
Østeuropa har erstattet Asien som et paradis for danske pædofile. I denne uge blev en dansk nødhjælpsarbejder 
afsløret i at have misbrugt drenge fra rumænske børnehjem. Nu viser det sig at endnu en dansker er sigtet for sex 
med børn i Rumænien. 
 
Lau Raubjerg: ”Ifølge rumænske aviser blev den 36-årige dansker anholdt i oktober i havnebyen Konstanza. 
Mindst tre drenge helt ned til ti år blev taget med på hans hotelværelse og sammen med andre mænd udnyttede 
danskeren dem seksuelt og optog det på video. 
 
I politiets afdeling for computerkriminalitet, der blandt andet tager sig af børneporno på nettet, er chefen ikke 
overrasket over at de to sager kommer nu: ”Det er vores klare fornemmelse at der bliver produceret en del 
børnepornografi. Det ser vi en klar tendens til i de østeuropæiske lande og det står i kontrast til at vi tidligere så, 
at det primært var fra Asien at den slags kom”, siger Hans Henrik Jensen fra Rigspolitiets IT-støtteenhed, der 
flere gange ugentligt finder børneporno på østeuropæiske computere. 
 
Byen hvor danskeren blev fanget er bestem heller ikke tilfældig, ifølge Red Barnets projektkoordinator Charlotte 
Bøg, der arbejder i Rumænien: ”Nej, jeg vil sige at om nogen steder så er nok Konstanza det sted i hele den 
østeuropæiske verden, hvor det vil være lettest at få fat på nogle børn”. 
 

 

 
4) Frågor till hörtexten  
1) Var finns det nya paradiset för danska pedofiler? 

a) i Asien 
b) på danska hemsidor 
c) i Östeuropa 
d) i staden Konstanza i Rumänien 

 
2) Hur gammal var den dansk som blev anhållen i Konstanza? 

a) 26 år 
b) 36 år 
c) 60 år 
d) 63 år 

 
 
3) Var blev de rumänska pojkarna sexuellt utnyttjade? 

a) på ett rumänskt barnhem 
b) i hamnen i Konstanza 
c) i en videosalong 
d) på mannens hotellrum 

  
 
4) Vad säger Hans-Erik Jensen från danska Rigspolitiet om produktionen av barnpornografi? 

a) polisen har en känsla av att det produceras mycket barnpornografi 
b) den mesta barnpornografin kommer från Asien 
c) marknaden for barnpornografi i Östeuropa är annorlunda än den asiatiska marknaden 
d) polisen primära mål är att hindra danska män från att resa till Rumänien 

 
 
5) Var arbetar Charlotte Bøg? 

a) hos Rigspolitiet i Köpenhamn 
b) för Rädda Barnen i Rumänien 
c) som projektkoordinator i hela Östeuropa 
d) på ett IT-företag 

 



 

 
 
 
 
Bilaga 7 
 
Norsk läseförståelse 
1) Tryggere å spise ute i Oslo  
Færre rotter, varmere varmvannstemperaturer og kaldere kjøledisker. Siden oktober i fjor har Helsevernetaten i 
Oslo publisert navn på serveringssteder, matbutikker og andre aktører som rammes av stengningsvedtak og 
omsetningsforbud på nettet. Antall stengninger er nesten halvert. Det kommunaler Næringsmiddeltilsynet i Midt-
Rogaland har erfart lignende resultater. 
 
Statens Næringsmiddeltilsyns nasjonale kampanje mot ulovligt kjøtt og matvarer i fjor førte til avsløringen av 
dårlige rutiner hos mange butikker i Meny-kjeden. Kampanjen har trolig ført til at flere serveringssteder 
respekterer lovverket. 
 
- Vi ser et klart skille mellom før og etter jul, det er en markant nedgang i de alvorligste tilfellene. Før jul 

stengte vi 4-5 prosent av virksomheterne vi kontrollerte. I januar og februar var andelen 2-3 prosent. I mars 
stengte vi rundt 3 prosent. Det svinger litt, men vi går ned mot en halvering i antall stengninger, opplyser 
byveterinær Reidar Skjelkvåle i Helsevernetaten i Oslo. Skjelkvåle har også merket større pågang fra 
serveringssteder som vil lære lovverket for å unngå å havne i statens søkelys. 

(Aftenpostens nettavis 11/4-2003) 
 
 

 
 
1) Frågor till läsetexten  
 
1) Vad händer med serveringar och matbutiker som har olagliga varor eller inte sköter hygienen? 
 
 
2) Vilka står bakom kampanjen? 

 
 
3) Vad gör serveringsställena för att undgå att hamna i statens sökljus? 
 
 
2) Översätt de understrukna orden till svenska eller tyska 
a) Færre rotter, varmere varmtvannstemperaturer og kaldere kjøledisker. 
 
 
b) Siden oktober i fjor har Helsevernetaten i Oslo publisert navn på serveringssteder, matbutikker og andre 

aktører som rammes av stengningsvedtak og omsetningsforbud på nettet. 
 
c) Statens Næringsmiddeltilsyns nasjonale (a) kampanje mot ulovlig kjøtt (b) og matvarer i fjor… 
 
d) Det svinger litt, men vi går ned mot en halvering i antall stengninger, opplyser byveterinær Reidar 

Skjelkvåle i Helsevernetaten i Oslo.  
 
 
e) Skjelkvåle har også merket større pågang fra serveringssteder som vil lære lovverket for å unngå å havne i 

statens søkelys. 
 
 
 
 
3) Översätt meningarna till svenska eller tyska.  
 
a) Vi ser et klart skille mellom før og etter jul, det er en markant nedgang i de alvorligste tilfellene. 

 



 

 
 
b) Før jul stengte vi 4-5 prosent av virksomhetene vi kontrollerte.  
 

 



 

Bilaga 8 
 
Norsk hörövning 
 

Åsne Seierstad rapporterer fra Bagdad  
Amerikanerne har nå tatt kontroll over tre palasser her i sentrum av Bagdad, først og fremst presidentpalasset, 
som er ju av stor symbolverdi for irakerne. Der vajer nå også det amerikanske flagget, men det er ikkje noget 
Bagdads inbyggere kan se nå fordi akkurat nå er hele palasset dekket av en tykk røyk på grund av brande, som 
har vart der og også fordi disse oliebrandene, som er runtomkring sentrum av Bagdad dekker for utsikten. 
 
Men det har vart også nå snakk om at de har intatt nogen ministerier og at de har nå kontroll over deler av, 
alltså de offisjelle delene av Bagdad. Men amerikanerne har også sagt at dette er på ingen måte det store slag 
om Bagdad. Dette er bare for at vise at vi kan ta Bagdad når som vi ønsker det. 
 
Jeg såg da amerikanske tanks intog presidentpalasset, å for da to timer siden, og vi såg veldigt mye ild, 
selvfølgelig hørte vi også denne skjytningen, intens skjytning med artilleri, kanoner og så bomber som slog ned, 
men nå er ret og slet tåken eller denne røyken for tyk til at jeg kan se over til den andre siden av elven. 
 
4) Frågor till hörtexten  
 
1) Hur många palats i Bagdad har amerikanarna tagit kontroll över? 

a) bara presidentpalatset 
b) två palats  
c) tre palats 
d) fyra palats 

 
2) På vilket sätt är presidentpalatset viktigt? 

a) det ligger mitt i Bagdad 
b) det har stor symbolisk betydelse 
c) amerikanarna har det som huvudkvarter 
d) det brinner i palatset 

 
 
3) Vad säger Åsne Seierstad om de officiella delarna av Bagdad? 

a) amerikanarna har full kontroll över de officiella delarna 
b) några irakiska ministrar försvarar de officiella delarna 
c) det går rykten om att amerikanarna har tagit kontroll över de officiella delarna 
d) irakiska officierare vaktar ministerierna 

 
 
4) Vad säger (enligt Åsne Seierstad) amerikanarna om invasionen av Bagdad? 

a) ”Detta är det stora slaget om Bagdad” 
b) ”Detta är inte det stora slaget om Bagdad” 
c) ”Vi måste visa irakerna vem som bestämmer” 
d) ”Vi har nu kontroll över hela Bagdad” 

 
 
 
5) Varför kan Åsne Seierstad inte se presidentpalatset? 

a) det ligger långt från centrum 
b) det har rasat samman 
c) det är för mycket dimma och rök från bränder i närheten 
d) en stor amerikansk flagga täcker palatset 

 
  
 

 



 

Bilaga 9 
 
Svensk läsetext:  
 
Ny lag ska stoppa barnäktenskap  
Nästa år väntas äktenskap före 18 års ålder bli förbjudet i Sverige. På torsdagen samlade 
Mona Sahlin ledarna för olika religiösa trossamfund för att diskutera förändringen.  
 
- Om vi inte får med oss dem så bliver lagen en pappersprodukt, säger hon. 
 
De religiösa ledarna för trossamfunden i Sverige har ett stort ansvar, De förmedlar normer och behövs för att 
lösa de konflikter som vi vet finns i vissa familjer från Mellanöstern, menar Sahlin. 
 
Problemet är att det finns olika kyrkolagar om när flickor och pojkar i Sverige ska få gifta sig. Syrisk ortodoxa 
kyrkan i Sverige viger flickor, som inte är svenska medborgare, när de är 16 år. Pojkarna får däremot vänta tills 
de blivit 18. 
 
Nästa år väntas det emellertid bli olagligt att viga någon, oavsett nationalitet, som är under 18 år i Sverige. 
 
- Får vi en sådan lag kommer vi att följa den, säger Johan Melkemichel och Susanna Ayoub, ordförande i 

centralstyrelsen för syriskortodoxa kyrkan respektive ungdomsförbundet. 
 
- Vi har inlett samtal med biskopen för stiftet och prästrådet. Vi kommer även att ta upp frågan vid nästa 

årsmöte. De som motsätter sig förändringen måste rätta sig, säger de.  
 
För en ung flicka som är på väg att bli vuxen är inte giftemålet alltid det viktigaste. Hon måste få välja själv, 
hävdar Johan Melkemichel bestämt.  
   (Dagens Nyheters nättidning 11/4-2003) 
 
 
 
1) Frågor till läsetexten  
a) Hur gammal måste man vara för att få gifta sig enligt den nya lagen? 
 
b)Varför är det viktigt att de religiösa ledarna för olika trossamfund är med på lagen? 
 
c) Vilken inställning har Johan Melkemichel och Susanna Ayoub till den nya lagen? 
 
 
2) Översätt de understrukna orden till tyska 
a) Ny lag ska stoppa barnäktenskap. 
 
b) Nästa år väntas äktenskap under 18 år bli förbjudet i Sverige. 
 
c) På torsdagen samlade Mona Sahlin ledarna för olika trossamfund för att diskutera förändringen. 
 
d) Om vi inte får med oss dem så bliver lagen en pappersprodukt, säger hon. 
 
e) Problemet är att det finns olika kyrkolagar om när flickor (a) och pojkar (b) i Sverige ska få gifta sig. 
 
 
3) Översätt meningarna till tyska. 
a) Nästa år väntas det bli olagligt att viga någon, oavsett nationalitet, som är under 18 år i Sverige. 
 
b) Vi kommer även att ta upp frågan vid nästa årsmöte. 
 

 



 

 

Bilaga 10 
 
Svensk hörtext: 
 

Rohypnol  
Det senaste åren har beslagen av läkemedlet Rohypnol i Sverige tredubblats. Förra året tog polis och tull 
tillsammans en miljon tabletter i beslag och trenden håller i sig. Petra Nyman vid tullkriminalen i Mälardalen 
talar om stora och skickliga smugglarligor: 
 
” Det krävs en ordentlig organisation för att kunna ta hand om så här mycket Rohypnoltabletter som kommer. 
Det är precis som man skulle frakta legalt gods: man måste ha en avsändare, en transportör, en mottagare. Det 
fungerar precis på samma sätt som en legal transport, fast det här är illegalt.” 
 
Petra Nyman berättar om välorganiserade ligor från framförallt Litauen, som står för 
merparten av smugglingen av Rohypnoltabletter till Sverige. Uppfinningsrikedomen är stor. 
Fynd av Rohypnol görs i allt från specialbyggda västar och bälten till fynd i bilväggar och 
bensintankar. 
 
Vid Tysklandsterminalen i hamnen i Göteborg söker hundar efter narkotika och annat förbjudet smuggelgods. 
Den här gången hittade tullmännen ingenting, men med regelbundenhet gör tull och polis i Sverige beslag av 
Rohypnol, tabletter som ger stora pengar på den svarta marknaden. Förra året beslagtogs en miljon tabletter. 
 
 
4) Frågor till hörtexten  
 
1) Vad säger reportern om beslagen av Rohypnol? 

a) de har fördubblats det senaste året 
b) de har tredubblats det senaste året 
c) man har beslagtagit en miljon tabletter mer i år än förra året 
d) både förra året och i år har man beslagtagit en miljon tabletter 

 
2) Vilka står för merparten av den Rohypnol som kommer in olagligt till Sverige? 

a) uppfinnare från Litauen 
b) välorganiserade ligor framförallt från Litauen 
c) ligor från väst 
d) välorganiserade bilhandlare 

 
 
3) Hur smugglas Rohypnol in i Sverige? 

a) med oljetankfartyg 
b) i västar och bälten 
c) i lastbilar 
d) i vanliga resväskor 

 
 
4) Vad händer vid Tysklandsterminalen i Göteborg i inslaget på bandet? 

a) tullens hundar hittar narkotika 
b) tullens hundar hittar förbjudet smuggelgods 
c) tullens hundar hittar Rohypnol 
d) tullens hundar hittar ingenting 

 
 
5) Vad säger reportern om den Rohypnol som kommer till Sverige? 
a) den säljs på svarta marknaden 
b) den kan säljas för miljontals kronor 
c) tull och polis beslagtar nästa allt som kommer in 
d) förra året såldes en miljon tabletter i Sverige 
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