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I

Resumé
I denne opgave bliver unge islændinges udtale af dansk gennemgået med henblik på
førfundne træk af islændinges danskudtale. Informantgrupperne er fire folkeskoleelever og
fire gymnasieelever. Holdninger til danskundervisningen er et aspekt, som bliver snoet
sammen med de unges udtale for at undersøge om der er en sammenhæng mellem holdning
og udtale.
Opgavens problemstilling er tredelt og indeholder efterfølgende spørgsmål:
1. Hvad kendetegner islandske skoleelevers udtale af dansk, og er der forskelle på
folkeskole- og gymnasieelevers udtale?
2. Er der en sammenhæng mellem elevers holdninger til danskundervisningen og deres
udtale af dansk?
3. Synes eleverne at udtale er en vigtig del af danskundervisningen?
For at få svar på disse tre spørgsmål undersøger jeg førfundne træk om islændinges
danskudtale og på samme tid holder jeg øjnene åbne for nye træk i mine informanters
oplæsninger.
Resultaterne af denne undersøgelse er at i de unge elevers udtale forekommer alle de
undersøgte træk, og tre nye træk kom op til overfladen. Mere fokus på talen af dansk kan være
en motivationsfaktor og på den måde påvirke elevernes holdninger til danskundervisningen i
en positiv retning. Der blev derimod ikke fundet nogen sammenhæng mellem udtale og
holdning. Det kan skyldes den lille målgruppe.
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Ágrip á íslensku
Í þessari ritgerð verður farið yfir dönskuframburð ungra Íslendinga með tilliti til áður
fundinna

einkenna

í

þessum

framburði.

Markhópurinn

samanstendur

af

fjórum

grunnskólanemendum og fjórum menntaskólanemendum. Afstaða nemenda til dönskukennslu
er sjónarmið sem einnig verður skoðað í þessari framburðarrannsókn til þess að rannsaka
hvort tenging sé milli afstöðu gagnvart kennslu og dansks framburðar.
Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er þrískipt:
1. Hvað

einkennir dönskuframburð íslenskra nemenda og er munur á framburði

grunnskóla- og menntaskólanemenda?
2. Er tenging milli afstöðu nemenda gagnvart dönskukennslu og dansks framburðar?
3. Finnast nemendur framburður vera mikilvægur liður i dönskukennslunni?
Til þess að svara þessum spurningum rannsaka ég áðurfundinn framburðareinkenni og hef
augun opin fyrir nýjum einkennum við hlustun og greiningu upplesturs nemenda.
Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að framburðareinkenni sem áður hefur verið fjallað um
finnast einnig í upplestri þessara nemenda en þrjú ný einkenni hafa litið dagsins ljós. Áhersla
á framburð getur verið hvatning nemenda og á þann hátt haft áhrif á dönskukennsluna á
jákvæðan hátt. Aftur á móti fannst engin tenging milli afstöðu og framburðar en það gæti átt
sér skýringu í því hversu lítill markhópurinn er.

Titill: Fokus på unge islændinges udtale af dansk
Höfundur: Már Viðarsson
B.A. ritgerð í dönsku (180 ECTS) við Háskóla Íslands, janúar 2012
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Forord
Denne bachelor-opgave er en afslutning på mit danskstudium på Islands Universitet. Der er
tale om en empirisk undersøgelse af unge islændinges danskudtale.
Jeg har længe haft interesse for den danske udtale, især efter at jeg flyttede tilbage til Island
igen 2002 efter at have boet 12 år i Aarhus. Det var en af årsagerne til at jeg begyndte mit
danskstudium.
Mine informanter skal have en stor tak for deltagelsen. Uden dem var denne undersøgelse
ikke blevet til noget. Ásta Sif Erlingsdóttir takker jeg også for korrekturlæsning og faglig
assistance.
Endvidere vil jeg takke min forlovede Harpa Dögg Fríðudóttir for al den støtte hun har givet
mig og al den tålmodighed hun har vist mig ved mit arbejde i denne opgave. Hun har støttet
mig i hele mit danskstudium og har været en fremragende vejviser, når jeg har stået fast.
Jeg vil også takke min familie, María Magnúsdóttir, Viðar Erlingsson, Örn Viðarsson og
Hrafn Viðarsson for moralsk støtte og hjælp med at læse opgaven igennem og komme med
forslag og gode idéer til forbedring. De har været uundværlige.
Til sidst vil jeg takke min vejleder Randi Benedikte Brodersen for en glimrende vejledning og
for alt det arbejde hun har lagt i opgaven. Hendes konstruktive kritik og positive holdning har
hjulpet mig meget. Jeg står derfor i stor gæld til hende og håber på et fortsat godt samarbejde i
fremtiden.
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1. Indledning
1.1 Formål
Denne opgave har til formål at undersøge skoleelevers udtale af dansk som
fremmedsprog1 samt at sammenligne folkeskole- og gymnasieelevers udtale af dansk og
afdække mulige forskelle og ligheder mellem de to grupper. Et andet formål er at
undersøge om der er en sammenhæng mellem holdninger til danskundervisning og
udtale af dansk. Desuden vil jeg komme med enkelte forslag til, hvordan skolerne kan
fokusere på udtale i dansktimerne.
Foruden de unges oplæsning med fokus på udtale, indeholder min undersøgelse også en
interviewdel, hvor jeg stiller spørgsmål til de unge, som kan belyse deres holdninger til
danskundervisningen. Med hensyn til holdninger forsøger jeg på baggrund af
interviewsamtaler, at finde ud af om der er emner og metoder m.m. som har betydning
for elevernes holdninger og hvad eleverne opfatter som motiverende i undervisningen.
Jeg transskriberer et uddrag af radioværtens programpræsentation ortografisk og lader
to grupper af unge læse det op, samtidig med at jeg optager de unges oplæsning. De to
grupper er forskellige i alder og har forskellig erfaring med dansk sprog og udtale. Jeg
analyserer og sammenligner de to gruppers udtale i den oplæste tekst og analyserer de
oplæste ord og lyde, og sammenligner de to grupper, og individerne hvert for sig.
I min undersøgelse bruger jeg et uddrag på ca. 200 ord af radioprogrammet Populær fra
DR, hvor radioværten kalder sig MAMA. Jeg har valgt at bruge et ungdomsprogram
fordi det kan være motiverende for unge at deltage i en undersøgelse når de skal læse en
tekst, som henvender sig til unge i samme alder. Jeg bruger en tekst fra DR pga. DR‟s
sprogpolitik og deres meget bevidste måde at bruge udtalen på. 2
Min undersøgelse er todelt. I den ene del, udtaledelen, analyserer og sammenligner jeg
folkeskole- og gymnasieelevers udtale af dansk i oplæst tale. Den anden del,
holdningsdelen, er en opfølgning på den første. Med tanke på at finde måder til at

1

Det er almindeligt at kalde dansk et fremmedsprog i Island, men det har en speciel status i Island. Det er
et nordisk sprog og dermed et nært beslægtet sprog og et sprog som unge får undervisning i i mindst seks
år, både i folkeskolen og på gymnasium. Mange islændinge har et tættere forhold til dansk end andre
fremmedsprog, bl.a. af historiske og kulturelle grunde.
2
Se kapitel 2.5.

1

arbejde med udtale på i danskundervisningen i islandske folkeskoler og gymnasier. I det
lys forsøger jeg også at få indblik

i hvilke holdninger eleverne har til

danskundervisning.
Min undersøgelse er en kvalitativ undersøgelse, og jeg bruger materiale fra i alt otte
informanter, fire folkeskoleelever og fire gymnasieelever, to drenge og to piger i hver
gruppe.

1.2 Emne og problemstilling
Opgavens emne er først og fremmest islændinges udtale af dansk i praksis og som et
emne,

der

hører

hjemme

i

danskundervisningen.

Og

på

baggrund

af

interviewspørgsmål 3 , undersøger jeg som nævnt også elevernes holdninger til
danskundervisningen.
Min problemstilling er tredelt og rummer disse spørgsmål:
1. Hvad kendetegner islandske skoleelevers udtale af dansk, og er der forskelle
på folkeskole- og gymnasieelevers udtale?
2. Er der en sammenhæng mellem elevers holdninger til danskundervisningen
og deres udtale af dansk?
3. Synes eleverne at udtale er en vigtig del af danskundervisningen?

1.3 Afgrænsning, fokus og perspektiv
Udtale er et meget stort emne. Jeg fokuserer kun på udvalgte udtaletræk, som allerede er
beskrevet som karakteristiske i islændinges udtale af dansk (Brodersen 2011 og
Volhardt 2011). Randi Benedikte Brodersen og Marc D.S. Volhardt har i sine
undersøgelser, fundet frem til otte typiske træk ved islændinges danskudtale. Jeg
fokuserer på tre af disse træk, plus et skriftsprogspåvirket træk, hos unge islændinge i to
forskellige aldersgrupper og anlægger et kontrastivt perspektiv med udgangspunkt i
islandsk, men har også øjnene åbne for nye træk. Det drejer sig om følgende træk: rulle-

3

Se bilag 2 og 3.

2

r, schwa 4 , mørk a- lyd og i- udtale af skriftens y i en kort oplæst tekst. Jeg sammenligner
fire folkeskoleelevers og fire gymnasieelevers udtale.
Jeg undersøger som nævnt også elevernes holdninger til danskundervisningen, men kun
de holdninger, som kommer til udtryk i svar på nogle få spørgsmål i interviewsamtaler
med eleverne.

1.4 Forskningstradition og kontekstualisering
Min undersøgelse er den første med fokus på islandske skoleelevers udtale af dansk,
men der findes som nævnt en artikel og en bachelor-opgave om emnet, som jeg bygger
videre på.
I teorikapitlet har jeg et kort resumé af Volhardts og Brodersens fund om islandske
studerendes udtale. „[Det er] ret nyt at have fokus på udtale og udtaletilegnelse i
fremmed- og andetsprogsforskningen, og det [er] nok også begrænset hvad der findes af
forskning på området“ (Brodersen 2011).
Udtaletilegnelse af dansk er derimod et emne, som er blevet undersøgt, bl.a. af Juni
Arnfast og Jens Normann Jørgensen. Deres undersøgelse handler om udtaletilegnelse:
„Udtaletilegnelse af andetsprog har en særlig status i forhold til de andre sider af
sproget“ (Arnfast og Jørgensen 2003). De konkluderer med at „man ikke bør overse
kontrastive forhold når man beskæftiger sig med tilegnelse (eller undervisning) i
andetsprogsudtale. Kontrastivt arbejde er en nødvendig, men på ingen måde
tilstrækkelig betingelse for vellykket arbejde med andetsprogsudtale“. Auður
Hauksdóttir har studeret dansk som fremmedsprog og danskundervisningen i Island i sin
afhandling, hvor hun fx handler det faglige og praktiske ved danskundervisningen i
Island. Hun konkluderer bl.a.:
Inden for de ko mmunikative metoder fremhæves det indlærings - og
holdningsmæssige potentiale, der ligger i brugen af målsproget til
ko mmunikation i klasseværelset. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at
fagtradition præges af tekstbasering, og at talt dansk spiller en begrænset
rolle i klasseværelseskommunikationen. Dette fremgår af, at mindre end
halvdelen af læ rerne svarer, at de meget ofte eller o fte taler dansk med

4

„[S]chwa, (af hebr. shewā, måske af shāw 'tomhed'), neutralvokal, svagtryks -e, ikke-fuldvokal, ubetonet
vokal, som er umarkeret mht. indsnævring i svælg og mundhule samt læberunding. Schwa, der ly dskrives
[ə], har i moderne dansk stærk tendens til bortfald, således at en sonor nabolyd derved bliver
stavelsesbærende, fx -n i katten.“ (Den Store Danske 2009-2011).

3

eleverne, og kun o mtrent en femtedel af lærerne svarer, at eleverne meget
ofte eller ofte taler dansk med læreren. Sammen ligningsundersøgelsen viser,
at de klasser, hvor eleverne meget ofte eller ofte taler dansk med læ reren,
opnår signifikant højere eksamensresultater end de klasser, hvor dette ikke i
samme g rad er tilfæ ldet. Observationsundersøgelsen viser, at kvaliteten og
kvantiteten af lærerens brug af målsproget har stor betydning for elevernes
mu lighed for at udtrykke sig på dansk. I den sammenhæng står lærerens valg
af organisationsform helt centralt. Det ko mmunikative paradig me taget i
betragtning ville det være en fo rdel, hvis man i højere grad b rugte dansk til at
udføre
de
sproglige
formål,
der
er
forbundet
med
klasseværelseskommunikationen. (Hauksdóttir 2001: 487-8).

1.5 Baggrund og motivation
Min undersøgelse hører hjemme i dels en udtaletilegnelsestradition og dels i en
islandsk-dansk tradition. Udtale er et specielt område i sprogtilegnelsen, og god udtale
har høj status og kan have stor betydning for forståelsen og derfor er dette et vigtigt
emne at udforske.
Jeg har altid været meget optaget af udtale. Min erfaring med at være tosproget i
Danmark, har inspireret mig til at studere netop dette emne. Jeg flyttede til Danmark i
1990, sammen med min islandske familie, kun næsten tre år gammel, og boede i Århus i
12 år, indtil august 2002, da min familie og jeg flyttede tilbage til Island igen.
Islandske skolekammeraters udtale af dansk har også p irret min interesse for emnet. Jeg
gik i 10. klasse her i Island, hvor jeg havde fire dansktimer om ugen. Jeg syntes ikke at
det var særlig spændende at lære mit „modersmål“ fra begyndelsen, men da jeg
begyndte at lægge mærke til mine kammeraters danskudtale, blev jeg fascineret af
denne side ved sproget, og jeg lagde mærke til at det islandske skriftbillede tydeligt
påvirkede deres danskudtale.
Den danske del af mig forsvandt dog aldrig, og jeg var altid lidt dansk inden i mig, selv
da jeg var flyttet hjem igen til Island og havde fået godt fodfæste i landet og dets kultur.
Det fik mig til at begynde mit danskstudium på Islands Universitet.
Min interesse for dansk udtale blev yderligere stimuleret, da jeg deltog i to semesters
kursus i Dansk fonetik og udtale. I dette kursus fik jeg et helt nyt syn på den
udtalemæssige del af sproget. Som semestrene gik, og jeg blev mere og mere
interesseret i sprogets lydlige side, fandt jeg ud af at jeg ville skrive bachelor-opgave
om netop udtale.

4

1.6 Opgavens indhold og opbygning
Opgavens opbygning består, efter denne indledning, af en teoridel, hvor jeg behandler
de relevante teoretiske emner.
Derefter bevæger jeg mig over til et kapitel om mine metoder og mit materiale. Jeg gør
rede for min indsamling af empirisk materiale, ved brug af optagelser af oplæst tekst og
interview med fokus på holdninger til dansk og danskundervisningen. Jeg gør også rede
for hvordan jeg analyserer mit udtale- materiale og mine holdningsdata ved brug af en
indholdsanalyse af interviewsamtalerne.
Efter selve analysen af mine islandske informanters udtale og deres holdninger til
danskundervisningen følger en diskussionsdel, hvor jeg diskuterer de fundne resultater
og de udfordringer jeg har erfaret i forbindelse med analyserne. Det sidste kapitel
indeholder mine konklusioner og perspektiveringer.
Opgaven indeholder desuden et resumé (på dansk og islandsk), et forord, fire bilag og
en litteraturliste.

5

2. Teori
I en undersøgelse som denne spiller flere teorier en rolle. For det første en kontrastiv
udtaleteori, hvor jeg gengiver en sammenligning af det danske og det islandske
lydsystem fra en tidligere undersøgelse, og omtaler de islandske træk, som kan smitte af
på dansk. For det andet benytter jeg mig af teoretisk baggrundsstof om holdninger og
normering. Teorien består af:


Lydsystemerne i de to beskrevne sprog



Udtaletilegnelse



Sprognormering og rigsmål



Danskfaget i den islandske skole og det danske sprogs status i Island



DR„s sprogpolitik



Typiske træk ved islændinges danskudtale

Da jeg bruger et afsnit af radioprogrammet Populær fra DR, vil jeg kort omtale DR„s
sprogpolitik, da den er relevant og hænger sammen med det forrige afsnit om
sprognormering.

2.1 Lydsystemerne i dansk og islandsk
Det danske og det islandske lydsystem er meget kompleks. Men for at forenkle det kan
man dele det op i to elementer, vokaler og konsonanter. Jeg viser de to lydsystemer
konstrativt ved brug af skemaer.

2.1.1 De danske Vokaler
det danske lydsystem findes der efterfølgende vokalkvaliteter i e æ
ɒ ə/.

6

a yø

αuoå

Hvis vi ser skematisk på vokalerne, kan de opstilles således:5
Fortunge

Bagtunge
Midttunge

Urundede

Rundede

Snævre

i

y

Havlsnævre

e

ø

Halvåbne

æ

ö

Lav

,a

Urundede

Rundede
u

ǝ

o
å

α

Skema 1. De danske vokalkvaliteter.

2.1.2. De islandske vokaler
Det islandske vokalsystem har efterfølgende vokalkvaliteter /i e æ ə α

u/, som er en

del færre end i det danske.
Hvis vi stiller de islandske vokaler op i et lignende skema, ser det således ud:6
Fortunge

Bagtunge
Midttunge

Urundede

Rundede

Snævre

i

Halvsnævre

e

Y7

Halvåbne

æ

ö

Urundede

Rundede
u

α

Åbne
Skema 2. De islandske vokalkvaliteter.

Skema inspireret af Jensen 2008: 33.
6
Skema inspireret af Jensen 2008: 211.
7
Y findes i ord som þula og þulur (Jensen 2008: 211).
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2.1.3 Konsonanter
Konsonanter kan ligesom vokaler, deles op i flere kategorier. To overordnede kategorier
er lukkelyde og hæmmelyde, som derefter kan deles op i to kategorier, stemte og
ustemte konsonanter.8
Lukkelyde dannes når luftstrømmen fra lungerne bliver lukket, jf. navnet lukkelyde.
Hæmmelyde er derimod lyde, der dannes når luftstrømmen fra lungerne hæmmes, jf.
navnet hæmmelyde.
Ved dannelsen af hæmmelyde, bortset fra nasalerne (se nedenfor), opstår der en støj.
Når konsonanterne fremkalder denne støj kaldes de stemte. Derfor er alle lukkelyde
ustemte.

2.1.3.1 De danske konsonanter
De danske konsonantfonemer er efterfølgende /p t k b d g f v ð j h s ᶊ m n

l r w l ɹ/.

Hvis vi følger de ovennævnte inddelinger af konsonanterne, kan et skema opstilles
således:9
Hæmmelyde
Stemt

vwll jrɹ

Ustemt

fhs ᶊ

Lukkelyde
mn

10

ptkbdg

Skema 3. De danske konsonantfonemer.

2.1.3.2 De islandske konsonanter
De islandske konsonantfonemer er efterfølgende /p t k b d g f v þ ð x ᶃ h s m n

lwj.

På samme måde som med de danske konsonanter, kan man stille de islandske op i et
lignende skema:11

8

Konsonanterne kan deles ind i flere underkategorier, fx velære lukkelyde, labialer osv. men jeg mener at
denne inddeling er tilstrækkelig nok for min undersøgelse.
9
Skema inspireret af Jensen 2008: 27.
10
Disse konsonantfonemer kaldes nasaler, da luftstrømmen stømmer ud gennem næsen, men ikke
gennem munden som andre konsonantlyde. Traditionelt regner fonetikere ikke disse lyde for lukkelyde.
Jeg vil bare demonstrere at munden er lukket ved dannelsen af disse ly de.
11
Skema inspireret af Jensen 2008: 33.
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Hæmmelyde
Stemt
Ustemt

v

jr lwj
fhs þᶃ

Lukkelyde
mn
ptkbdgx

Skema 4. De islandske konsonantfonemer.

2.2 Udtaletilegnelse
Der er mange spændende emner at tage fat på, hvis man v il forske i tilegnelse
af dansk som andetsprog. Der har b landt meget andet været stor interesse i at
undersøge, hvordan kommunikativ ko mpetence opøves og udvikles hos
learnere, og undervisningens udformning og grundlag har ogs å været et yndet
mål i kikkerten. Tilegnelse af dansk udtale har derimod været et noget
uudforsket område. Ganske v ist findes der megen v iden o m, hvordan dansk
lyder, når det tales af indfødte, men når det ko mmer t il, hvordan man t ilegner
sig udtale af dansk som andetsprog, så tynder det ud i undersøgelserne.
(Arnfast 2004).

Juni Arnfast skriver her at der ikke findes mange undersøgelser om udlændinges
danskudtale, men at der findes nok om indfødtes udtale. I Island gælder det samme om
islændinges danskudtale.
Men hvordan fungerer udtaletilegnelse? Arnfast skriver også at motivation spiller en
stor rolle, når det kommer til at lære et nyt sprog. Hun mener at eleverne kan motiveres
med noget som allerede findes omkring dem. Hun bruger et eksempel med at ele verne
skal lære en dansksproget sang eller reklame udenad. Her spiller udtalen en stor rolle.
Eleverne skal kunne gøre sig forståelige, og derfor er en god udtale vigtig.
Det er ofte blevet diskuteret i forbindelse med fremmedsprogstilegnelse om der findes
en såkaldt kritisk alder, som går ud på at der er en alder, som sætter grænsen for hvornår
et menneske kan lære et nyt sprog og på samme tid opnå en indfødts udtale, og hvornår
det er for sent. Denne alder er næsten den samme som mine informanters alder, ca. 1213 år. Arnfast mener at en sociokulturel forklaringsmodel, som bl.a. indeholder
punkterne learnernes uddannelsesmæssige baggrund og indlæringsforhold kan hjælpe
med at forklare. Det forrige punkt er måske ikke så nyttigt når det kommer til mine
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informanter fra folkeskolen, men kan bruges i forhold til gymnasieeleverne, da de har
en større erfaring af uddannelse.
Endvidere bruger Arnfast en figur, som beskriver væsentlige elementer ved
udtaletilegnelse. Disse elementer består også af motivation, erfaring m.m., og er delt op
i to overgrupper, de fysisk-kognitive faktorer og de individuelle faktorer. De
førstnævnte faktorer er alder, fysiologi og kognitive forhold. Den anden består af
uddannelsesbaggrund, individuel erfaring og motivation. Denne figur understreger
derfor det føromtalte om udtaletilegnelse.
Arnfast skriver bl.a. at perception og produktion også er to faktorer, som spiller en stor
rolle i de fysiologisk-kognitive forhold. Den perceptoriske kompetence er vigtig hvad
angår at høre og forstå det, som bliver sagt. Denne kompetence gør os i stand til at
genkende lyde, og derefter producere dem i vores egen sproglige produktion og udtale.
Men hvis vi hører fremmede lyde, som ligger langt væk fra dem vi kender fra vores
modersmål, kan perceptionskompentencen blive udfordret. Dvs. at hvis vi ikke er trænet
i at percipere og producere nye lyde, kan sproglæringen hurtigt blive en vanskelig
opgave. Dette kan relateres til de otte ovennævnte træk. Nogle af disse træk ligger langt
væk fra det islandske lydsystem og kan derfor blive en stor udfordring for de islandske
elever.

2.3 Sprogsnormer og rigs målet
„Normer er regler der er fælles for en gruppe mennesker.“ (Jacobsen 2007: 66). Dvs. at
normer er en slags regler, som kan gælde for mindre og større grupper, fx familier,
venner, hold inden for sport og på den større skala hele landsdele, nationer og samfund i
det hele taget. Disse normer holder orden i hvert lille eller større samfund for sig. De
fortæller os, hvad vi kan tillade os, og hvad vi ikke kan tillade os.
Sprognormerne ligner de føromtalte normer, men sprognormer er oftest usynlige. Man
lægger ikke mærke til dem, før man møder en person, hvis sproglige normer er
anderledes. Det gælder fx om islændinge. Når de taler sig imellem, tænker de ikke på de
sproglige normer som gælder i Island. Men straks når der kommer en dansker til Island
og taler med islændinge, bliver sprognormerne pludselig synlige. Nu lægger man mærke
til at danskeren ikke taler som islændingene, og derfor bliver det registreret hos de
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indfødte at danskeren taler anderledes. Det registreres selvfølgelig også hos danskeren
at islændingene bruger en anden sprognorm.
Danskere er aldrig i tvivl om at det sprog de hører talt i Danmark er dansk, selvom
nogle taler på én måde og andre på en anden. „Nogle udtaler meget som [ma∙ð]. [A]ndre
siger [mα∙ð], men det er ikke udtaler som viser at de talende er udlændinge, snarere
tværtimod!“ (Hansen: 114).
Blandt sprognormerne er en norm som kan kaldes det danske samfunds fællesnorm.
Denne overnorm kaldes rigssprogsnormen, også kaldt rigsmål. Rigsmålet er den talte
rigssprogsnorm.
Rigsmålet er den eneste norm, der undervises i, og den bedst beskrevne danske norm,
hvad angår grammatik, ordforråd og udtale. Kort beskrevet er rigsmålet den offentlige
danske overnorm. Det er den norm Jacobsen og Skyum-Nielsen beskriver som
„midaldrende københavnsk højsprog.“ (Jacobsen og Skyum-Nielsen 2007: 72). Steffen
Heger definerer rigsmålsudtalen på følgende måde: „Et ords rigsmålsudtale er den
udtale der kan findes hos mennesker fra alle egne af landet og som ikke er hyppigere
hos mennesker med lav social status end mennesker med høj social status.“ (Heger
2007: 45).
Hvis man bruger rigsmålet, kan man forstås overalt i Danmark. Den kan findes fx i
nyhederne, i tv og radioprogrammer, fx på DR (se også kapitel 2.5 om DR„s
sprogpolitik). Der er stor variation i rigsmålsnormen. Den unge radioværts udtale kan
kaldes en ung variant af rigsmålet.
Når udlændinge undervises i dansk, er det også varianter af rigsmålet, de bliver
undervist i. Det er også denne norm danskere bruger i offentlige sammenhænge og som
der bliver undervist i i den danske skole.

2.4 Danskfaget, danskundervisningen og det danske sprogs status i
Island
Dansk har igennem tiderne været et meget centralt nordisk sprog i Island, da
handelsmænd ofte var danske, og mange islændinge rejste til Danmark for at studere
og/eller arbejde. Det har dog ændret sig siden dengang, men på trods af denne
udvikling, tager mange islandske studerende stadig til Danmark for at læse videre på
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universitetsniveau. Her spiller perception og produktion af dansk tale en stor rolle og
derfor er det vigtigt at danskundervisningen i Island har fokus på dansk udtale.
Indtil 1918 hørte det islandske skolesystem under det danske undervisningsministerium.
Det gjorde at det danske sprog og danskundervisningen i Island, har sat et stort præg på
mange islændinges skolegang, fra folkeskole til studentereksamen. Dansk var længe det
„herskende“ skolesprog, som Hauksdóttir kalder det (Hauksdóttir 1990: 5).
Danskundervisningen har ændret sig meget siden 1918, og dansk er nu et obligatorisk
skolefag både i folkeskole og på gymnasium med fire undervisningstimer om ugen, og
det er det andet fremmedsprog i skolen efter engelsk.
Den ændrede funktion og status udviklede sig i denne retning, bl.a. p.g.a. det engelske
sprogs høje status i Island, og i det øvrige Norden. Det blev diskuteret frem og tilbage
om man skulle holde sig til at undervise dansk som første fremmedsprog, eller om man
skulle skifte det ud med engelsk. I den sidste ende ble v det besluttet at bruge engelsk
som det første fremmedsprog, og dermed blev det danske sprog til det andet
fremmedsprog i de islandske skoler.

2.4.1 Er dansk vigtig for islændinge?
Dansk er, som nævnt tidligere, et obligatorisk fag i den islandske skole fra 6. klasse. I
det nordiske samarbejde er det vigtigt for islændinge at tilegne sig et af de tre
skandinaviske sprog, og som regel vil det være dansk.
I Norden er dansk og islandsk både samfundsbærende og statsbærende sprog. Det
samfundsbærende sprog er dansk, finsk, færøsk, grønlandsk, islandsk, norsk, samisk og
svensk, hvorimod dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk også er Nordens statsbærende
sprog. „Udgangspunktet for den nordiske sprogpolitik er [...] at det nordiske samarbejde
også i fremtiden vil foregå på de skandinaviske sprog, dvs. dansk, norsk og svensk.“
(Nordisk Ministerråd 2007: 12). Da Island er en af de fem stater i det nordiske
samarbejde, er det tydeligt, at gode sprogkundskaber i dansk eller et af de skandinaviske
sprog er meget vigtig.
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2.5 DR„s sprogpolitik
Da jeg bruger et afsnit af et radioprogram fra DR, vil jeg kort omtale sproget i den
valgte DR-tekst og DR‟s sprogpolitik. DR er meget bevidst om sprogpolitikken og tager
stort ansvar for dansk sprog og kultur for alle Danmarks indbyggere. I artiklen
Sprogpolitik for DR står det skrevet således:
„Når det gælder det danske sprog, dansk litteratur og kultur, tager DR meget gerne
opgaven på sig. DR‟s sprogpolitik tager udgangspunkt i, at glæde ved sproget begynder
med bevidstheden om sprogets betydning og værdien af et velfungerende sprog.“ (DR,
2009).
DR„s sprogpolitiske indsatsområder omhandler tv, programmer i radioen og skrevne
artikler på dr.dk. Disse indsatsområder består af ni punkter:
1. Klart og forståeligt sprog – sprogets funktionalitet: Man skal kunne forstå,
hvad der bliver sagt og skrevet i DR‟s programmer og på DR‟s netsider [med
at fremme/vedligeholde dansk sprog, MV].
2. Kvalitet og mangfold ighed: DR tilstræber den højest mu lige sproglige
kvalitet uanset genre og programtyper.
3. Troværdighed og gennemsigtighed: Troværdighed er en absolut
kerneværdi for DR, midlet hedder sproglig gennemsigtighed.
4. Det skrevne sprog: DR vil forbedre retskrivningen og arbejde for den gode
oversættelse.
5. Det nordiske sprogfællesskab: DR ønsker at bidrage aktivt til fremme af
det nordiske sprogfællesskab.
6. Det europæiske sprogfællesskab: DR vil arbejde for at styrke kendskabet
til europæisk kultur og til de europæiske sprog.
7. Litteratur og drama: Litteraturen fornyer sproget og giver oplevelser.
8. Børn og unge: DR vil slippe kreativ iteten løs og gøre sproget til legeplads
for børn og unge.
9. Åbenhed og dialog: DR skal være en aktiv medspiller i den offentlige
debat om dansk sprog og kultur, også om sproget i DR. (DR, 2009).

Punkt 1 og 8 er relevante i min undersøgelse, fordi disse punkter drejer sig om
forståelighed og målgruppen unge. Punkt 5 er også relevant, men på en anden og mere
indirekte måde, nemlig den undervisningsmæssige.
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2.6 Typiske træk ved islændinges danskudtale
Brodersen skriver i sin artikel på Sprogmuseet at udtale er mange ting. Det er fysiologi,
artikulation, auditive og akustiske aspekter, perception m.m. Jeg er meget inspireret af
denne artikel, som er den eneste der er skrevet om islændinges danskudtale. Min
undersøgelse bygger på Brodersens og Volhardts undersøgelse på Islands Universitet
foråret 2011. Der er dog en lille forskel, Brodersen og Volhardt har undersøgt udtalen
hos danskstuderende på Islands Universitet, men jeg fokuserer på folkeskole- og
gymnasieelevers danskudtale.
„De træk jeg nævner, er ikke de eneste træk, men de er iørefaldende, hyppige og
vigtige, fordi de har stor betydning, dels for danskeres forståelse, dels for at få sproglig
flyd og et funktionelt, letforståeligt dansk.“ (Brodersen 2011). Her er der tale om otte
træk, jeg vil gennemgå i det følgende. Jeg vil endnu engang understrege at disse træk er
fra en undersøgelse af studerendes udtale på Islands Universitet, og det er derfor ikke
nødvendigvis de samme træk, som jeg finder frem til i min analyse.
De otte typiske træk ved islændinges danskudtale er følgende:
1. Rulle-r er et træk som islændinges danskudtale præges gentagende gange af. På
islandsk finder man dette fonem både foran og efter vokaler. Eksempler på ord
med dette træk er ord som fyrfadslysene, her, har, er osv.
2. Mørk a- lyd. I dansk findes der både en mørk og en lys a-lyd, hvorimod de andre
nordiske sprog kun har det mørke /a/. Brodersen forklarer det mørke og det lyse
/a/ således:
Mørkt a: Vi har i dansk fo r det første mørkt a i alle r-forbindelser, uanset om
r står foran eller bagefter a – fx i far har en rar hare – og endda også nogle
gange selv om r står i en anden stavelse, dvs. mørk a -lyd har vi i aldrig,
Anders, forfatter, andre og vandre (mens ord som and, forfatte, anden og
vand har lys a-lyd). Vi har i dansk fo r det andet mørkt a foran p, b, m, f og
foran k, g, ng, v, altså foran labiale og velære lyde, som fx i pap, kam og
kaffe og ak, kakerlak-sang og hav.
Lyst a: Vi har i dansk lyst a foran tungespidslydene t, d, n, s og l (dvs. foran
apikaler/alveolæ rer) og Ø (= nul, dvs. uden efterfø lgende lyd) som fx i hat,
kat, dansk, Danmark, bas, sal og ja, ha‟, sagde og lagde. (Brodersen 2011).

3. „Blødt“ g er en såkaldt stemt velær. Dette træk findes fx i de islandske ord ég
(jeg) og dagur (dag).
4. I-udtale af skriftens y. Dette træk kan man høre indimellem, og det kan ændre et
ords betydning, fx ordet ny udtalt som ni.
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5. Afstemning af stemte sonoranter. 12 Dette træk er et ganske almindeligt træk i
islandsk.
6. Præaspiration er et almindeligt træk i islandsk, og kan forklares som en h- lyd
foran dobbeltform af [p], [t] og [k] fx i det islandske ord detta (falde).
7. Mange schwa forekomster.
Brodersen kalder islændinges schwa- udtale et af de mest gennemgående træk ved deres
danskudtale. Islandsk har ord som ender på de tryksvage vokaler a, i og u, hvor dansk
har den tryksvage vokal der som nævnt i citatet ofte svækkes eller falder bort. Disse tre
svagtryksvokaler er islændinge vant til at beholde i deres udtale, og måske er det derfor
schwa forekommer så ofte hos islændinge, når de taler dansk.
8. Tryk. I islandsk har man altid tryk på ordets første stavelse, selvom det er
fremmedord. Dette træk finder nogle gange sted i islændinges danskudtale, fx i
ord som appelsin [α l i n], som kommer til at lyde som [ α lsi n].13
Jeg vil som allerede nævnt kun fokusere på rulle-r, schwa-reduktioner og -bortfald, alyde, i- udtale af skriftens y og evt. andre træk som jeg finder, og mener er væsentlige at
have med.

12

„Ved de stemte sonoranter (lyde som fx [o i m l]) dannes der en hindring for udåndingsluften i
strubehovedet, hvor stemmelæberne bringes til at vibrere (heraf navnet »stemt«); hulrummene i de øvre
taleorganer fungerer da som resonansrum, og deres form er afgørende for hvilken stemt sonorant der
fremkommer.“ (Heger 2007, s. 79).
13
Her fokuserer jeg kun på hovedtryk. Der kan selvfølgelig være andre træk som spiller ind i udtalen, fx
stød, a-kvalitet osv.
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3. Metode og materiale
I dette kapitel beskriver jeg mine metoder og mit materiale. Jeg omtaler også mine
informanter.

3.1 Metoder
Mine dataindsamlingsmetoder i denne opgave omfatter dels mine informanters
oplæsning af en DR-tekst og dels et interview med de samme elever. Den valgte DRtekst er på ca. 200 ord og varer ca. 1,5 minut. Den består af et uddrag fra DR„s
radioprogram for unge, kaldet Populær. Indholdet i denne tekst er en introduktion til
programmet, hvor radioværten MAMA fortæller lytteren lidt om hvad der er på
programmet. Ved at vælge en ungdomstekst opnår jeg sandsynligvis et bedre resultat,
end hvis jeg ville have brugt en tekst som ikke havde samme relevans for mine
informanter.
Mine informanter er i alt otte islændinge fra alderen 13 til 19, og jeg præsenterer dem i
den samme rækkefølge som jeg har interviewet dem. Jeg valgte at bruge fire af hvert
køn, altså fire drenge og fire piger, for at få en ligestilling mellem kønnene. Jeg havde
kontakt med to folkeskoler og et gymnasium i Reykjavik, og efter noget tids søgning,
fandt jeg en folkeskole og nogle gymnasieelever, som havde lyst og interesse for en
undersøgelse som denne.
Det skal dog understreges at jeg kun interviewede fire elever fra hver af de to grupper,
og det er kun en lille del af alle eleverne. Men på trods af dette er resultaterne klare. De
fire Gymnasieelever er dygtigere til dansk, er mere engagerede og har stærkere
holdninger til danskundervisningen. Jeg vil understrege at det ikke er muligt at
generalisere på baggrund af så lille et materiale.
Mine metoder er:


Oplæsning af tekst



Interview med eleverne



Informantportrætter



Transskription



Udtaleanalyse ved brug af Praat



Holdningsanalyse
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Hver oplæsning er optaget ved brug af diktafon, og jeg har otte optagelser som varer i
alt ca. 15-16 minutter. Jeg fokuserer både på elevernes udtale, men også på deres
holdninger til danskundervisningen.
Interviewene varede ca. 5-10 minutter pr. elev, som gør en samlet tid på ca. en time.
Interviewene foregik som en mundtlig samtale, og jeg skrev svarene ned undervejs.
Disse interview er baggrunden til mine holdningsdata.

3.2 Informanterne
De fire folkeskoleelever er alle 13 år gamle og går i 8. klasse. De har meget forskellige
holdninger til danskundervisningen, og til det danske sprog overhovedet. I det
efterfølgende vil jeg introducere folkeskoleeleverne på baggrund af oplysninger fra
interview. I portrætter af de fire informanter giver jeg oplysninger om informanternes
erfaringer med dansk uden for skolen, fx om de har familie og/eller venner som er
danskere og om de har været i Danmark. Endvidere er informanterne anonymiseret ved
at have fået fiktive navne. Dato for oplæsning og interview med folkeskoleeleverne er
05.12.2011.
De fire gymnasieelever er 17-19 år gamle. De har derfor forskellige erfaringer med
dansk, og nogle er nået længere i dansk end andre. Dato for oplæsning og interview med
gymnasieeleverne er 06.12.2011 (David) og 07.12.2011 (Solla, Eva og Simon).
Mine interviewspørgsmål fungerede forskelligt. Den første del af spørgsmålene handler
om elevernes danskkundskaber. Spørgsmål 3a-f14 opfyldte ikke de krav, jeg havde stillet
til dem. Meningen med disse spørgsmål var at få et overblik over elevernes
danskkundskaber både i skolen og udenfor skolen. De var dog ikke nøjagtigt nok
formulerede, og derfor bruger jeg ikke spørgsmål 3a- f i min undersøgelse. Alle de andre
spørgsmål fungerede som de skulle og leverede de oplysningerne jeg havde tænkt mig
at de skulle.
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3a. Taler du dansk?
3b. Hvis ja, i hvilken sammenhæng taler du dansk?
3c. Skriver du dansk?
3d. Hvis ja, i hvilken sammenhæng skriver du dansk?
3e. Læser du dansk?
3f. Hvis ja, i hvilken sammenhæng læser du dansk?
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Jeg lytter til optagelserne for senere at kunne analysere informanternes oplæsninger for
at kunne sammenligne dem. Jeg transskriberer også både uddraget fra Populær
ortografisk og i grov lydskrift, og elevernes oplæste version, og sammenligner derefter
transskriptionen fra Populær med elevernes oplæsning.
Når jeg undersøger forholdet mellem holdning og udtale, bruger jeg dette system:
Der er seks spørgsmål i interviewspørgsmålene, jeg bruger til at undersøge, hvorvidt
elevernes holdning til danskundervisningen er positiv, neutral eller negativ. Disse
spørgsmål er nr. 7, 8, 9, 10, 11 og 13.15 Indholdet i disse spørgsmål er alle om holdning
til danskundervisningen. I spørgsmål 7 Hvad synes du er spændende at lave i
dansktimerne? ser jeg efter om eleverne svarer positivt eller negativt. Hvis eleverne
svarer at de synes der er noget der er spændende, er det positivt, hvis de ikke synes
noget er spændende, er det negativt. Til sidst deler jeg svarene op i tre forskellige
kategorier, negativ, neutral og positiv. 0-2 positive svar giver resultatet negativ
holdning, 3-4 positive svar giver resultatet neutral holdning og 5-6 positive svar giver
resultatet positiv holdning til undervisningen.
For at opnå en mindre god udtale forekommer de omtalte træk 0-32 % af gangene, 3366 % for en middelgod udtale og 67-100 % for en god udtale og vice versa, alt efter i
hvilken sammenhæng, med undtagelse af islandsk udtale af danske ord, da der ikke
findes noget at sammenligne med, på nær elevernes svar overfor hinanden. Da bruger
jeg forekomsterne af dette træk grupperet i 0-10 forekomster for god udtale, 11-20 for
middelgod udtale og 21-30 for mindre god udtale.
For at regne ud, hvor elevernes udtale ligger, bruger jeg følgende metode. Eleverne får
1-3 point for hhv. mindre god, middelgod og god udtale, og da der er otte træk i alt (alyd skifter jeg i to dele, [a α]), kan eleverne højest skore 24 point. Dvs. at 0-8 point
giver en mindre god udtale, 9-16 giver en middelgod udtale og 17-24 giver en god
udtale.
Mit materiale er:

15



8 oplæsninger, i alt ca. 2000 ord og ca. 15-16 minutter



8 interview, 5-10 minutter pr. elev som er ca. en time i alt

Se bilag 2, 3 og 4.
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3.3 Transskription og Dania
Transskription er en databehandlingsmetode. Og denne metode giver jeg en kort
beskrivelse

af.

Jeg

bruger

det

danske

lydskriftsystem,

Dania,

som

et

transskriptionsredskab. Der findes flere lydskriftsystemer, men jeg har valgt at bruge
dette, fordi det er det jeg har lært at bruge og er fortrolig med fra mit danskstudium.
Endvidere bruger jeg analyseprogrammet Praat til at sammenligne de forskellige
udtaler af ord og lyde.
Dania er det danske lydskriftsystem, som er opkaldt efter tidsskriftet Dania. Dette
lydskriftsystem bygger på alfabetet. I Dania bliver alle bogstaverne i det danske alfabet
brugt, men der er tilføjet nogle ekstra bogstaver, som er lånt fra andre sprog, fx [ð] som
er lånt fra det islandske alfabet, og alfa-a [α] fra græsk til at betegne dem mørke a-lyd.
Grunden til at flere tegn bliver brugt er, at nogle af alfabetets bogstaver kan have flere
forskellige udtaler alt efter deres position i ord, fx /d/ i ord som denne og gud. Det
forrige ords /d/ udtales „hårdt”, hvorimod det andet udtales „blødt”.16
For at kunne kende forskel på det almindelige alfabet og lydskriftens, skrives udtalen i
kantede parenteser og med kursiv.
Som jeg nævnte før med eksemplet denne og gud kan et bogstav have flere lydværdier
end ét. Når der er tale om konsonanter, kommer det an på hvor i ordet bogstavet
befinder sig. Hvis bogstavtegnet står i absolut forlyd 17 gælder det vedkommende
bogstavs lydværdi som det tilsvarende alfabetiske bogstavs. Ud fra dette kan vi se at [g]
i ordet grund har samme lydværdi som bogstavstegnets. Men hvis der er tale om dækket
forlyd18 eller dækket udlyd har konsonanterne ofte en anden lydværdi, fx ordet typisk,
hvor /p/ har lydværdien [b]: [tybisg]. De forskellige lydværdier som bogstaver kan have,
kan vi få overblik over ved brug af det nyudviklede redskab Bogstavlyd.ku.dk.
Det kan være meget bevidstgørende hvordan den transskriberede form af et ord kommer
til at se ud i lydskrift, fordi der i en del tilfælde ikke er samsvar mellem skrift og lyd. [k]
og [g] er to gode eksempler på dette, og det kan man nemt forvirres en smule af ved

16

Dette føromtalte fænomen kaldes fonemer.
Absolut forlyd er når en lyd står allerforrest i et ord, fx [b] i bil.
18
Dækket forlyd er når der er tale om ordets første konsonant, ligesom i absolut forlyd, men denne gang
hvis der er en vokal foran og efter den forreste konsonant i ind lyd. Det samme gælder med konsonanter
der står mellem to vokaler i udlyd.
17
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transskriberingen. Et ord der kan give problemer er fx ordet slikke som transskriberes
[ legǝ], men man kunne nemt komme til at transskribere ordet som [ slekǝ].
Denne oversigt viser Danias lydskrifttegn og eksempler på de forskellige lyde i ord. Jeg
bruger Schachtenhaufens Dania-tegnvælger, og et uddrag af denne ser således ud:
[ ] rist

[j ] dreje

[α·] far

[ɔ] ottende

[b] bælle

[ə] øh

[f] fat

[ŋ] tang

[j] jage

[ᶊ] sjat 19 (Schachtenhaufen, schwa.dk 2011).

En ortografisk transskription af radioværtens tekst ser således ud:
”Og jeg er tilbage igen her i studiet med fyrfadslysene tændt, et glas vand, en
kuglepen og en post-it, så jeg er klar til at lave denne her udsendelse til dig.
Jeg har holdt en forlænget weekend, kan man kalde det det? I torsdags, det
var jo den sidste dag på ugen, jeg sendte Populær, så jeg har faktisk g lædet
mig siden i fredags, at skulle i studiet igen i dag, og lave denne her
udsendelse til dig.
Og jeg vil sige allerede nu, det b liver en b landet pose bolsjer. Vi har nogle
sladderhistorier vi skal igennem, og så har jeg også en lille overraskelse, et
nyt element i Populær, som jeg vil præsentere dig for lidt senere.
Om et øjeblik kigger Rasmus Skejl, MAMAs egen DJ, forbi. Han skal
fortælle mig lidt om MAMAs nye kæledække. En ny uge betyder jo altså en
ny kæledække. Og i denne her uge har MAMA valgt Stephanie, hendes
nummer ”My cup don‟t give a fuck”. Det skal vi høre o m et øjeblik, og efter
at vi har hørt det, så er det altså tid til at Rasmus fortæ ller os, hvorfor MAMA
netop har valgt dette nummer. Velkommen inden for i dag.”

3.4 Praat som analyseredskab
Jeg bruger analyseprogrammet Praat til en komparativ analyse, dvs. at sammenligne de
otte optagelser fra skoleeleverne med optagelsen fra DR„s radiovært MAMMA.
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En dækkende liste findes i bilag 1.
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Praat bruges blandt andet til akustisk analyse af talesignaler, hvor man
undersøger talesignalets fysiske egenskaber. Sådanne analyser kan sige noget
om en kelte sproglydes akustiske karakteristika, men også hvad der rent
akustisk adskiller fx det vi opfatter som en [a]-lyd fra en [i]-lyd eller en [t ]lyd foran en [d]-lyd. (Tøndering 2010: 199)

Programmet Praat viser altså lydbølgerne for hvert ord og hvilke lyde ordene er
sammensat af. Det viser bølgelængder for hver enkelt lyd ned i mindste detaljer, som
gør det enkelt at sammenligne to forskellige udtaler.
Her ser vi et eksempel på hvordan Praat virker. Det lyserøde felt indeholder ordet var,
som radioværten MAMMA udtaler [vα]. Forneden ser vi Annas samme var som hun
udtaler [vαᶉ].

Figur 1. MAMMAs udtale af ordet var i programmet Praat.
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Figur 2. Annas udtale af ordet var i programmet Praat.
Her ses der en tydelig forskel. MAMMAs var er meget længere end Annas. Annas slutter
derimod på et rulle-r, og det ses på den høje frekvens i lydbølgerne i den lyserøde
ramme. På denne måde sammenligner jeg alle optagelserne med MAMMAs og finder
forskelle på udtalerne helt ned til de mindste lyde.

3.5 Empirisk dataindsamling a. Oplæsning og udtale
Min dataindsamling er todelt. Først arbejder jeg med optagelserne af folkeskole- og
gymnasieelevernes oplæste version af DR-teksen. Derefter indsamler jeg data ved brug
af interviewspørgsmål med fokus på holdning. Dataindsamlingen og analysen skiftes
derfor i arbejde med optagelserne og arbejde med interviewspørgsmålene. Jeg optager
én informant ad gangen og derefter interviewer jeg ham/hende.

3.5.1 Valg af informanter og oplæsning
Jeg har valgt at bruge DR‟s ungdomsprogram Populær, fordi at brug af et
ungdomsprogram er en god motivationsfaktor, når det kommer til en undersøgelse som
denne, hvor informanterne er unge. De ca. 200 ord, teksten omfatter tager ca. to
minutter at læse igennem, og dette korte uddrag har derfor et tidsmæssigt passende
omfang. Jeg ville ikke have teksten længere for at kunne holde styr på analysen og for at
få en afgrænsning af den.
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Jeg valgte at bruge få informanter for at lave en kvalitativ undersøgelse, og for at få et
overskueligt materiale at arbejde med indenfor opgavens tidsramme.
Jeg tog kontakt med mine gamle skoler, både folkeskole og gymnasium. Jeg har god
erfaring med begge skolerne og deres lærere, og mente derfor at det ville gøre
indsamlingen af materiale mere bekvemt. Det var ikke noget problem at få kontakt med
min folkeskole. Det gik derimod ikke særlig godt at have kontakt med gymnasiet. Det
skyldes måske at juleeksamenerne var ved at åbne sine døre for eleverne derfor spurgte
jeg mig omkring mellem venner og familie for at finde informanter, der passede ind i
målgruppen. Det lykkedes i sidste ende, og det betød at mine fire informanter fra
gymnasiet kommer fra fire forskellige gymnasier. Det kan betyde at det er vanskeligere
at sammenligne disse elevers udtale, da de ikke har haft samme lærer og dermed
forskellig danskundervisning.
Selve oplæsningerne gik problemløst for sig. Alle mine informanter var åbne for
deltagelse af sådan en undersøgelse. De var også meget engagerede for deltagelsen. Jeg
satte mig i enrum med informanterne og begyndte med at præsentere min undersøgelse
uden at afsløre dens fulde tilgang. Jeg brugte en diktafon til optagelserne, som kunne
forbindes med min pc, og derfor var der ikke nogle problemer at overføre optagelserne
til pc‟en og derefter lytte til optagelserne. Jeg sad med eleverne i 15 til 20 minutter. Det
første jeg bad informanterne om, var at læse teksten igennem så de kunne sætte sig ind i
den, og stille spørgsmål, hvis nogle af ordene var svære eller uforståelige. Derefter bad
jeg dem læse teksten op langsomt, højt og tydeligt.

3.5.2 Ortografisk og fonetisk transskription af optagelser
For at transskribere uddraget fra Populær ortografisk, lyttede jeg det igennem flere
gange. Der var nogle få gentagelser og selvafbrydelser. Det så jeg bort fra i min
transskription, for at teksten skulle egne sig til at nå sit formål, nemlig oplæsning.
Den ortografiske transskription var den enkle del af transskriptionen. Efter den
arbejdede jeg med at transskribere radioprogrammet fonetisk, ved brug af Dania.20
Det næste på programmet var en fonetisk transskription af elevernes oplæsninger, hhv.
fra folkeskolen og fra gymnasiet. Det var en større udfordring, da nogle af lydene fra

20

Se bilag 4 for samtlige fonetiske transkriptioner.

23

informanterne til tider kunne ligne noget, som ikke findes i det danske lydsystem, fx
lyden af det islandske bogstav æ som ofte forekom udtalt som en slags [αj ]-lyd. En
anden udfordring var det ”bløde” g, som informanterne ofte brugte, hvor g-et ikke
skulle være „blødt“.

3.6 Empirisk dataindsamling b. Interviewene
Efter oplæsningen fortsatte informanterne og jeg til den anden del af dataindsamlingen,
interviewspørgsmålene. Det foregik som en samtale, på baggrund af en række
spørgsmål21 , og jeg skrev svarene ned på papir under interviewet.
Denne samtale foregik på islandsk fordi det er lettere for eleverne at udtrykke sig på
deres modersmål, og det var mest naturligt da islandsk er både deres og mit førstesprog,
og

for

at

undgå

misforståelser,

da

folkeskoleeleverne,

og

måske

endda

gymnasieeleverne, ikke er vant til at tale så meget dansk. Den islandske udgave af
interviewspørgsmålene kan findes i bilag 2b.

3.7 Opsamling
Mit materiale er todelt. Jeg bruger oplæsningerne fra informanterne til en
sammenlignende analyse ved hjælp af en fonetisk transskription. Den anden del består
af en verbal samtale, som jeg skrev ned i løbet af samtalen. Denne del af
materialeindsamlingen

bruger

jeg

til

at

få

informanternes

holdninger

til

danskundervisningen, og for at få et overblik over undervisningen. Endvidere
transskriberer jeg som nævnt optagelserne ved hjælp af lydskriftsystemet Dania, for
senere at analysere oplæsningerne ved brug af programmet Praat.

21

Se både bilag 2.1 og 2.2, med interviewspørgsmål, hhv. på dansk og på islandsk.
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4. Informantportrætter og analyse af islandske folkeskole- og
gymnasieelevers udtale
Som før skrevet er analysen todelt. Først bliver oplæserne præsenteret på baggrund af
interviewspørgsmålene i bilag 3. Dernæst bevæger jeg mig over i den anden del af
analysen, den udtalemæssige. Jeg støtter mig til de fonetiske transskriptioner i bilag 4
ved denne del af analysen.

4.1 Præsentation af folkeskoleinformanterne
4.1.1. Informantportræt af Alex, 13 år
Den første informant er Alex. Alex har god erfaring af dansk, men har ikke nogen
kontakt med danskere overhovedet. Alex har én gang været i Danmark på ferie i to uger.
Alex har ikke særlig stor interesse for dansk og er heller ikke særlig begejstret for at
deltage i denne undersøgelse.
I en almindelig dansktime fortæller Alex mig at han og hans klassekammerater læser
højt for hinanden og laver opgaver i opgavebogen. I timerne giver læreren instruktioner,
og Alex og hans klassekammerater gør som læreren siger. Alex mener at
danskundervisningen er meget traditionel, dvs. ligner andre undervisningstimer meget.
Alex har ikke så meget erfaring med fra dansktimerne. Han har lært danske ord, dansk
grammatik og set danske film. Endnu engang bekræfter han at han ikke er særlig
entusiastisk overfor dansk med at svare „ ngenting“, da jeg spurgte ham om han syntes
der var noget spændende i dansktimerne. Alex kunne heller ikke fortælle mig om en
oplevelse i en dansktime han kunne huske. Han vil heller ikke lære noget i
danskundervisningen, og siger at han ikke er interesseret i dansk og at han ikke kunne
tænke sig at blive bedre til noget i dansk, og endvidere synes han ikke at der er noget,
som kunne være anderledes i dansktimerne. Han mente heller ikke at de brugte nogle
medier i undervisningen. Til sidst spurgte jeg Alex, hvad han ville lave i timerne, hvis
han var dansklærer. Han svarede meget konkret: „Jeg ville pjække fra timerne og sige at
jeg var syg for ikke at skulle undervise“. Endnu en bekræftelse for at Alex ikke er særlig
interesseret i dansk.
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4.1.2 Informantportræt af Anna, 13 år
Anna er min anden informant, og hun har god erfaring med dansk. Hun fortalte mig om
en erfaring hun synes var mindeværdig og sjov. „Vi lavede engang en opgave om en
fiktiv dansk familie, som vi så lavede plakat ud fra. Det var meget sjovt.“ Anna har ikke
kontakt med danskere, men har været i Danmark to gange. Den ene gang varede kun en
dag på lufthavnen, og den anden var hun på ferie, kun et år gammel.
Det, som foregår i dansktimerne ifølge Anna er, at eleverne laver opgaver i
opgavebogen og læser i læsebogen. I timerne laver de også mange opgaver og læser højt
op for hinanden. Den erfaring Anna har med sig fra dansktimerne, er at lære danske ord,
øve dansk udtale, læse tegneserier, dansk grammatik, læse op i klassen og se danske
film. Anna tilføjede „Vi læser nogle gange tegneserier i læsebogen. Dem kan jeg godt
lide.“ Anna kunne huske en sjov oplevelse fra en dansktime, som hun delte med mig.
De så engang en dansk film, som hun syntes var meget morsom. Anna er en meget
engageret elev, og vil lære alt muligt, hvis det nu er undervist på en „sjov“ måde. De
punkter hun kunne tænke sig at blive bedre til er at læse højt og nå en bedre forståelse
for det hun læser. Endvidere er hun meget tilfreds med undervisningen. Hun sagde at de
ikke brugte nogen danske medier i undervisningen, men at læreren opfordrer eleverne til
at se på dansk tv derhjemme. Hvis Anna var lærer ville hun gøre undervisningen
interessant, sjov og varieret.

4.1.3 Informantportræt af Berglind, 13 år
Berglind er min tredje informant. Hun fortæller mig at danskundervisningen er ok. Den
er ikke „specielt sjov“, men heller ikke „dødkedelig“. Ligesom de to forrige informanter
har hun heller ikke nogen kontakt med danskere. Berglind har været i Danmark to
gange, en gang på ferie og en gang på besøg hos familie.
Det Berglind og hendes klassekammerater laver i timerne, er fx opgaver om fiktive
danske familier, opgaver i opgavebogen, plakater og læse højt for hinanden. „Jeg kunne
rigtig godt lide at lave plakaterne til den fiktive familie“ sagde Berglind. I timerne
skriver Berglind og de andre elever gloser og læreren svarer elevernes spørgsmål, samt
at forklare, hvis der er noget de ikke kan forstå.
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Den erfaring Berglind har med sig fra dansktimerne er ungdomskultur, at lære danske
ord, læse tegneserier, synge danske sange, grammatik, læse op i klassen, høre på dansk
musik og se danske film. Det hun synes er mest spændende i timerne er at lave
danskopgaver. Den oplevelse som hun kunne huske og som hun synes var meget
interessant, var engang da hendes klasse så en dansk film. „I filmen var der en sang vi
godt kunne lide, så læreren spolede tilbage så vi alle sammen kunne synge med på
sangen. Det var mægtig sjovt.“ Berglind kunne godt tænke sig at lære flere danske ord
og gøre hendes ordforråd større, samt at forbedre sin danskudtale. Det hun gerne ville
forbedre sig i er forståelsen af dansk talesprog. Hun synes endvidere at dansktimerne er
gode, ligesom de er. Berglind og hendes klasse bruger ikke nogle danske medier i
undervisningen, men lytter dog til danske lytteøvelser i danskbogen. Hvis hun var
dansklærer, ville hun „rigtig gerne“ synge mere på dansk, læse flere tekster højt,
oversætte flere tekster og skrive flere gloser.

4.1.4 Informantportræt af Bergur, 13 år
Bergur er min fjerde og sidste informant fra folkeskolen. Bergur synes at
danskundervisningen er god, ikke „kedelig“, men meget „neutral“. Bergur er den eneste
af mine folkeskoleinformanter, der har kontakt med danskere, og det ca. en gang om
måneden. „Jeg har boet i Danmark, og har nogle gange kontakt med mine kammerater
på Skype.“
I

danskundervisningen

bruger

Bergur

og

hans

klassekammerater

undervisningsmaterialet og skriver gloser. Læreren underviser på dansk, imens eleverne
skriver ned og gør som de bliver sagt.
Den erfaring Bergur har med sig fra dansktimerne er at lære danske ord, grammatik,
læse op i klassen og se danske film. Bergur er lidt mere begejstret for dansktimerne end
min anden mandlige folkeskoleinformant. Han synes at næsten alt i dansktimerne er
spændende, og at undervisningen er udmærket. Han vil bruge dansktimerne til at lære
dansk i sin bredeste forstand, og er meget tilfreds med undervisningen. Ligesom de to
forrige informanter bruger de ikke nogle danske medier i timerne, andet end lytteøvelser
i danskbogen. Hvis Bergur var dansklærer ville han ikke ændre på noget: „Jeg mener at
undervisningen er fin som den er, og jeg vil have undervisningen ligesom den er nu.“
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4.2 Præsentation af gymnasieinformanterne
4.2.1 Informantportræt af David, 17 år
David er min første informant fra gymnasiet. Hans erfaring med dansk har både været
svær og nem. David har ikke nogen kontakt med danskere. Én gang har David været i
Danmark på ferie. „Jeg har været i Danmark én gang, og det var rigtig fedt.“
Det David og hans klassekammerater laver i dansktimerne, er fx opgaver fra
undervisningsmaterialet og lytter til lytteøvelser på dansk. „Læreren underviser i
timerne og jeg lytter flittigt“ tilføjede han om danskundervisningen. David har en del
erfaring med fra dansktimerne: ungdomskultur, lære danske ord, øve dansk udtale,
synge danske sange, læse op i klassen, høre dansk musik og se film. „Desværre synger
vi også“ sagde han og lo.
Men det David synes er spændende at lave i dansktimerne er at se danske film og lave
opgaver om dem, og diskutere om dem på dansk. Han fortalte mig om en mindeværdig
oplevelse fra dengang han var i Dan 103 22 . Han bestod med karakteren 4,7 og var
mægtig glad for ikke at have dumpet. David kunne godt tænke sig at blive bedre til at
læse dansk og blive bedre til at forstå det han læser. Det er læseforståelse, som vægter
mest hos David, når det kommer til spørgsmålet om han synes der var noget som måtte
være anderledes i dansktimerne. I undervisningen bruger han og hans klassekammerater
efterfølgende medier: radio, tv og så lytter de også til dansk musik. I slutningen spurgte
jeg også David hvad han ville lave i dansktimerne, hvis han var underviser. Han ville
helt klart være „sjov“ og fokusere mere på at eleverne forstår det de læser. Han vil også
vise morsomme film, vælge bedre romaner til at læse og til sidst ville han opfordre sine
elever til at læse mere dansk, fx ved at bruge danske undertekster, når de ser film. „Jeg
synes at man lærer meget af at have undertekster på film.“

4.2.2 Informantportræt af Solla, 18 år
Solla går også på gymnasiet. Hun synes at dansktimerne er „rigtig sjove“, men at
eksamenerne dog er lidt uretfærdige, fordi de nogle gange er for svære. Solla har ingen

22

Dan 103 er i Davids tilfælde et af to danskkurser på gymnasiet.
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kontakt med danskere. Hun har været i Danmark fire gange, to gange med sit
fodboldhold og to gange på ferie.
I dansktimerne taler Solla og hendes klassekammerater dansk, øver grammatik, skriver
gloser og ser film sammen. „Vi lytter til læreren og taler med ham på dansk. Han er
også dansker.“ Solla har, ligesom David, meget erfaring med sig fra dansktimerne: at
lære danske ord, øve dansk udtale, læse tegneserier, gramma tik, læse op i klassen, høre
dansk musik og se danske film.
At tale dansk og lave opgaver er noget af det Solla synes er mest spændende. Som
nævnt, kan Solla godt lide dansktimerne. Hun fortalte mig om en oplevelse hun kunne
huske fra en dansktime. Hele hendes klasse, inkl. lærer spillede Harry Potter, og det
synes hun var mægtig sjovt. „Jeg kan rigtig godt lide dansktimerne, fordi læreren er så
sjov, men jeg vil ikke lære mere dansk grammatik.“ Fortalte hun mig om
undervisningen. Hun synes at der skulle være flere lytteøvelser, for at eleverne kan få en
bedre forståelse af dansk talesprog. I Sollas klasse bruger de ikke mange danske medier
i undervisningen, kun nyhedssider på nettet. Til sidst fortalte hun mig, hvad hun kunne
tænke sig at lave, hvis hun var dansklærer: „Jeg ville tale meget med eleverne på dansk
selvfølgelig, og lave sjove diskussioner med dem. Og jeg vil fokusere meget mindre på
grammatik!“

4.2.3 Informantportræt af Eva, 18 år
Eva er min tredje informant fra gymnasiet. Hun synes at dansktimerne er meget sjove,
fordi hendes lærer er meget „sjov“. Eva er en af de få informanter, der har kontakt med
danskere. Hun går til gymnastik, hvor der er danske trænere. Eva har været i Danmark
to gange. En gang med sit gymnastikhold og en anden gang på ferie.
I undervisningen i Evas klasse oversætter de meget til dansk, og taler meget dansk
sammen. Læreren er meget dygtig at tale dansk med eleverne. De erfaringer Eva har
med sig fra dansktimerne er at lære danske ord, øve dansk udtale, grammatik, læse op i
klassen, høre på dansk musik og se danske film. Den sidste erfaring er o gså den hun
synes er mest spændende. Hun sagde: „De er så humoristiske“, da vi snakkede lidt om
danske film.
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Hun kunne ikke rigtig huske nogen oplevelse fra dansktimerne, men sagde at læreren er
meget „sjov“ og taler meget: „Det kan jeg godt lide.“ Eva kunne godt tænke sig at blive
bedre til dansk udtale, for at turde tale dansk, når hun er i Danmark. Eva er også meget
tilfreds med danskundervisningen, hvor de fx bruger tv og sider på internettet, af ellers
mange mulige danske medier. Til sidst forestillede Eva sig at hun var dansklærer: „Jeg
ville ikke ændre særlig meget på undervisningen, men ville dog fokusere lidt mere på
udtalen.“

4.2.4 Informantportræt af Simon, 19 år
Simon er min sidste informant fra gymnasiet, og den sidste overhovedet. Han synes at
undervisningen er fin. Han har ikke nogen kontakt med danskere. Det er måske ikke en
overraskelse, men Simon har også været i Danmark, og det én gang med sit
fodboldhold.
I en typisk dansktime i Simons klasse fortæller han at de oversætter tekster, læser bøger,
lytter til lytteøvelser og ser danske film. Han synes at undervisningen er meget varieret,
men der bliver dog fokuseret lidt for meget på grammatikken. Simon gør sit bedste for
at lære dansk i undervisningen, og det gør han ved hjælp af læreren, so m underviser,
skriver gloser på tavlen og hjælper eleverne når de er i tvivl om noget. Simon har også
erfaring med sig fra dansktimerne, fx ungdomskultur, at lære danske ord, grammatik,
læse op i klassen, se danske film og så læser han endda danske bøger derhjemme: „Jeg
kan godt finde på at læse nogle danske bøger derhjemme.“
Det Simon synes er mest spændende at lave i dansktimerne er at se danske film. Han
kunne fortælle mig en interessant oplevelse fra dengang han var i tiende klasse. Da fik
hans klasse besøg af en dansk klasse, og han fik chance til at tale dansk. Det er også
noget Simon godt kunne tænke sig at blive bedre til, at kunne tale og forstå, især når det
drejer sig om talesproget. Han synes også at der bliver undervist for meget grammatik,
og ville gerne at der bliver vist flere danske film, med islandske undertekster, for bedre
at kunne forstå det som bliver sagt. Hvis Simon var dansklærer ville han være en meget
„traditionel“ lærer, undervise i undervisningsmaterialet, men vise flere danske film:
„Jeg synes at danske film er utrolig sjove, og derfor ville jeg vise mange af slagsen.“
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4.3 Resultater fra interviewundersøgelsen
Af de

otte

informantportrætter

ovenfor,

fremgår

at

både

folkeskole-

og

gymnasieeleverne har meget forskellige erfaringer med dansk. I det følgende vil jeg
bruge to grafer, en for hver gruppe, til at sammenligne de to gruppers erfaring af dansk,
og deres holdninger til danskundervisningen. Spørgsmålene er nummereret ligesom i
spørgeskema i bilag 2a og b.
I figur 3 ser vi folkeskoleelevernes svar:23
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Alex
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Anna

4

Berglind

3

Bergur
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1

0
Sp. 2

Sp.4

Sp.6

Sp. 7
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Sp. 11

Sp. 12

Figur 3. Folkeskoleelevernes svar fra interviewundersøgelsen.
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I ja og nej spørgsmål bruger jeg enhederne 0 og 1, hhv. som nej og ja. I spørgsmål 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11 og 12 (de åbne spørgsmål) svarer enheden til antallet af svarene, fx i spørgsmålet Har du været i
Danmark? svarer Anna 2, dvs. at hun har været to gange i Danmark. Det samme gælder for
gymnasieelevernes skema.
X-akslen står for spørgsmålene og y-akslen står for enhederne.
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Dernæst ser vi resultaterne fra gymnasieelevernes svar:
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David
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Figur 4. Gymnasieelevernes svar fra interviewundersøgelsen.
Her ses det tydeligt at gymnasieeleverne har mere erfaring med dansk, og at de mener at
de kan mere. Det er ikke så overraskende, da de er ældre og har haft fire og fem år mere
danskundervisning.

Endvidere

er

gymnasieeleverne

mere

entusiastiske

for

undervisningen, dvs. at de vil lære mere, de vil blive bedre til mere, og så har tre af de
fire gymnasieelever en stærk holdning til, hvordan undervisningen kunne være
anderledes, i modsætning til folkeskoleeleverne. Ingen af de fire folkeskoleelever synes
at undervisningen skulle være anderledes. De er tilfredse med undervisningen. Der er
selvfølgelig mange elementer, som spiller en rolle for dette resultat. Måske skyldes det
lærerne, måske er det den større erfaring med danskundervisningen og at de kan mere
dansk, og måske tør gymnasieeleverne bruge deres stemme, og fortælle om deres
holdninger. De er måske lidt mindre generte end de yngre informanter.
De ældre elever er mere motiverede, har klarere og stærkere holdninger til forbedring af
undervisningen, og virker gladere for undervisningen end folkeskoleeleverne.
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4.4 Udtaleanalysen
Nu til den anden del af analysen. Først vil jeg gennemgå DR-radioværtens oplæsning,
som jeg har transskriberet fonetisk i bilag 4.1. Derefter bevæger jeg mig over til de fire
træk, som jeg vil fokusere på, og omtale andre træk jeg finder hen ad vejen.
Strukturen er efterfølgende i udtaleanalysen:


Radioværtens danske udtale og mulige udfordringer for de islandske elever



Rulle-r



Schwa (ǝ)



A-lyd



I-udtale af skriftens y



Andre gennemgående træk:
o Islandsk udtale af danske ord
o Æ-udtale
o Forholdet mellem [æᶉ] og [ɔ]

4.4.1 DR-radioværtens udtale
Denne udtale kan forstås af alle danskere, da den tilhører en overnorm, rigsmålet. Der er
ikke nogen ord eller udtaler, som skulle være en udfordring for en dansker at forstå.
Radioværten er ung og taler meget hurtigt og energisk, som er et ungdomstræk:
„Ungdomssprog er karaktiseret ved, at de unge taler hurtigt og energisk.“ (Jørgensen og
Quist 2008: 67).
Vi kan forvente at de unge islandske elever støder på nogle udtaleudfordringer. De otte
nævnte træk, rulle-r, mørk a- lyd, „blødt“ g, i-udtale af skriftens y, afstemning,
præaspiration, schwa og tryk er eksempler på dette, samt de tre nye træk jeg har fundet.

4.4.2 Rulle-r
I islandsk udtales r- lyden som rulle-r. Dette kan transskriberes [aᶉ]. Den danske rudtale er som bekendt en udfordring for islændinge. Det danske r forekommer på to
forskellige måder i den tekst jeg bruger i min analyse. Den ene er [r] fx i ordet Rasmus
[rαsmus], og den anden er [ɹ] som findes i et ord som mor [moɹ]. Det første er enten
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konsonantisk, det andet vokalisk. Efterfølgende kan vi se et skema med eksempler fra
DR-teksten:

Konsonantisk r (foran vokal)

Vokalisk r (efter vokal)

r i forlyd

r i dækket forlyd

ɔ

i diftonger

Rasmus

præsentere

præsentere

bliver

Skema 5. Konsonantisk og vokalisk r.

Hvis vi ser tilbage på sammenligningen af det danske og det islandske lydsystem i
kapitel 2.5, ser vi at det danske og det islandske r har to ting til fælles. De er begge
konsonanter, som er stemte hæmmelyde. Forskellen ligger dog i at det danske r bliver
til bagerst i munden, hvorimod det islandske bliver til forrest i munden, dvs. at de har
forskelligt artikulationssted.
Det islandske rulle-r forekommer oftest i mine optagelser af eleverne i slutningen af
ord, fx er, her, har osv., men også nogle enkelte gange i midten af ord, men i disse
tilfælde er det i slutningen af et sammensat ord, fx i ord som sladderhistorier, hvor
rulle-r kan typisk findes i slutningen af sladder og i slutningen af hele ordet, som i
eksemplerne foroven.

4.4.2.1 Folkeskoleelevernes udtale af r
I originalteksten er der 45 r. I folkeskoleelevernes oplæsninger forekommer rulle-r 31
gange hos Alex, 41 gange hos Anna, 42 gange hos Berglind og 18 gange hos Bergur.
Bergur har mest styr på sine r- udtaler, og det er meget sandsynligt fordi han har boet i
Danmark og derfor har større erfaring af danskudtalen. De tre andre informanter bruger
rulle-r betragtelig mere, helt op til 42 gange. Det betyder derfor at Alex bruger rulle-r i
69 % af gangene, Anna 91 % af gangene og til sidst bruger Berglind rulle-r 93 % af
gangene. Bergur udtaler r bedst, eller 40 % af gangene.

4.4.2.2 Gymnasieelevernes udtale af r
I gymnasieelevernes udtaler forekommer rulle-r 35 gange hos David, 41 gange hos
Solla, 42 gange hos Eva og 44 gange hos Simon. Til forskel fra folkeskoleeleverne
forekommer rulle-r gennemsnitligt mere jævnt, 78 % af gangene hos David, 91 % hos
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Solla, 93 % hos Eva og til sidst 97 % hos Simon. Simon udtalte r som rulle-r i alle dets
forekomster på nær ét, i ordet Rasmus.

4.4.2.3 Sammenligning af elevernes r
Hvis vi ser grafisk på elevernes rulle-r forekomster, ser det således ud:
120%

100%

80%

Alex og David
Anna og Solla

60%

Berglind og Eva
Bergur og Simon

40%

20%

0%

Folkeskoleeleverne

Gymnasieeleverne

Figur 5. Sammenligning af elevernes rulle-r forekomster.
Her ses det at rulle-r forekomsterne ligger meget jævnt, med undtagelse af Bergur. Hvis
vi sammenligner folkeskoleeleverne med gymnasieeleverne ser vi at gennemsnittet af
rulle-r i den førnævnte gruppe er 73 %, hvorimod det er 90 % hos gymnasieeleverne.

4.4.3 Schwa (ǝ)
Lingvisten Ruben Schachtenhaufen skriver på sin hjemmeside at schwa-assimilation er
et af det allermest karakteristiske ved dansk udtale, men hvor ofte skal det forekomme i
en udtale? Han skriver at det er en god tommelfingerregel at sige at hver fjerde schwa
falder bort, hver fjerde udtales [ǝ], men at halvdelen undergår schwa-assimilation, fx i
ord som lige [li∙ǝ] som bliver til [li∙i] p.g.a. schwa. (Schachtenhaufen 2011).
Schwa [ǝ] findes ikke i det islandske lydsystem, jf. kapitel 2.1.2. Men det findes i det
danske, og det som et af de karakteristiske træk af dansk udtale. [ǝ] er en dansk vokal,
som bliver til midt i mundhulen, en såkaldt midttungevokal.
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Da denne vokal ikke findes i det islandske lydsystem er det ikke en overraskelse at det
er en udfordring for de islandske elever.
I radioværtens udtale forekommer schwa- udtalen 36 gange, men schwa falder bort 6
gange. Dette resultat ligner Schachtenhaufens tommelfingerregel. I samme optagelse
står schwa 15 gange i slutningen af et ord. Optagelsen indeholder dog ikke mange
schwa-assimilationer, kun fem. Schwa- forekomster, -assimilationer og -bortfald er
efterfølgende i radioværtens udtale:

schwa-forekomster

schwa-bortfald

schwa-assimilation

studiet (x2)

tilbage

fyrfadslysene

fyrfadslysene

lave (x2)

glædet

kuglepen

nogle

siden

denne (x3)

nye

hendes

udsendelse (x2)

uge

øjeblik

forlænget
sidste
ugen
sendte
skulle
sige
allerede
blandet
pose
igennem
lille
overraskelse
element
præsentere
øjeblik
egen
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fortælle
kæledægge (x2)
dette
inden
Skema 6. Schwa i radioværtens udtale.

4.4.3.1 Folkeskoleelevernes schwa
Mine informanter i folkeskolen har mange schwa-forekomster. Alex har 54, Anna har
48, Bergling har 50 og Bergur har 45. I alle tilfælde forekommer schwa i slutningen af
ord i mere end halvdelen af udtalerne. Et interessant træk ved folkeskoleelevernes
udtale er at schwa-bortfaldet næsten ikke er til stede i nogen af optagelserne. De få
gange schwa ikke bliver udtalt, bliver det erstattet af en anden vokal, oftest [æ].
Informanterne i denne gruppe har ikke mange udtaler som undergår schwa-assimilation,
faktisk

kun tre,

og det er

alle oplæserne sammenlagt.

Schachtenhaufens

tommelfingerregel siger at halvdelen undergår assimilation, men folkeskoleeleverne er
langt fra dette.
Statistisk ser resultaterne af schwa forekomsterne ud således at Alex udtaler schwa
150 % i forhold til radioværten, Anna 133 %, Berglind 139 % og Bergur 125 %.

4.4.3.2 Gymnasieelevernes schwa
Mine informanter på gymnasiet har også mange schwa- forekomster. David har 51
schwa- forekomster, Solla har 57, Eva har 39, og til sidst har Simon 34. Ligesom hos
folkeskoleeleverne forekommer schwa mere end halvdelen af gangene i slutningen af et
ord. Det er endnu engang mere end hos radioværten. Schwa-bortfald er ens hos
gymnasieeleverne sammenlignet med folkeskoleeleverne, dvs. ingen eller erstattet af
andre vokaler.
På samme måde som folkeskoleelevernes udtale, undergår gymnasieelevernes udtale
ikke mange schwa-assimilationer, kun fire, og det er igen sammenlagt.
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Statistisk ser gymnasieelevernes schwa forekomster således ud at David udtaler schwa
141 % i forhold til radioværten, Solla 158 %, Eva 108 % og til sidst Simon 94 %, og er
derfor den, der ligger tættest på radioværtens schwa-udtale af de to gruppers udtaler.

4.4.3.3 Sammenligning af elevernes schwa-forekomster
Både folkeskole- og gymnasieeleverne udtaler schwa i slutningen af ord mere end
halvdelen af gangene. Men deres schwa- forekomster er i det hele taget meget
forskellige. Seks ud af de otte informanter udtaler schwa alt for ofte, hvorimod to af
informanternes schwa-udtale ligger meget tæt på radioværtens. Endvidere er der ikke
nogen schwa-bortfald i mine informanters oplæsninger, med undtagelse af erstatning af
andre vokaler eller lignende.
En statistisk sammenligning af informanternes gennemsnit af schwa-udtaler er således
at folkeskoleelevernes gennemsnit er 49 udtaler. Gymnasieelevernes gennemsnit er 45
schwa-udtaler. Der er derfor ikke den store forskel på de to informantgrupper, men det
viser sig at gymnasieelevernes schwa- udtale ligner mere radioværtens. En grafisk
sammenligning af de to grupper med radioværten ser således ud:
160
140
120

100
80

Schwa-forekomster i %

60
40
20
0
Radiovært

Follkeskoleeleverne

Gymnasieeleverne

Figur 6. Elevernes schwa-forekomster i forhold til radioværtens.
Ud fra denne graf ser vi at folkeskoleelevernes schwa-udtale er 36 procentpoint mere
end radioværtens, og gymnasieelevernes schwa-udtale er 25 procentpoint mere.
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4.4.4 A-lyd
optagelsen af DR‟s radiovært forekommer det lyse a i alt 31 gange og det mørke a 37
gange. Det vil derfor sige at a forekommer 68 gange, fordelt på lyse og mørke a-er. I
øvrigt er a-erne meget jævnt fordelt, næsten halvdelen lyse og næsten halvdelen mørke.
I det danske lydsystem findes der et lyst og et mørkt a. Det lyse findes i ord som masse
og rist [masǝ] og [

], hvorimod det mørke findes i ord som par [pαɹ]. I det islandske

lydsystem derimod findes der kun et a, det mørke [α]. Det lyse a findes foran
tungespidslyde t, d, n, s og l fx i ord som kam, kaffe, ak osv.
Da der ikke findes noget lyst a i det islandske lydsystem, overrasker det ikke nogen at
denne udtale kan forekomme som en udfordring for de islandske oplæsere.

4.4.4.1 Folkeskoleelevernes a-lyd
Det lyse a forekommer ikke særlig ofte i folkeskoleelevernes oplæsninger, faktisk kun
11 gange hos Alex, 13 gange hos Anna, otte gange hos Berglind og seks gange hos
Bergur. Dvs. at hos Alex forekommer det lyse a kun 35 % af gangene, 42 % hos Anna,
26 % hos Berglind og 19 % hos Bergur.24
Det mørke a forekommer derimod meget tit. Det er som før skrevet ikke nogen
overraskelse, da det lyse a ikke findes i det islandske lydsystem. Alex bruger det mørke
a 64 gange, Anna 43 gange, Berglind 54 gange og Bergur 56 gange. Alle mine
informanter i folkeskolen bruger således det mørke a oftere end det forekommer i
optagelsen af radioværten. Statistisk forekommer det 72 procentpoint for ofte hos Alex,
16 procentpoint for ofte hos Anna, 46 procentpoint for ofte hos Berglind og 51
procentpoint for ofte hos Bergur.
Det mørke a forekommer i alle oplæsningerne i ordene glas og vand.

4.4.4.2 Gymnasieelevernes a-lyd
Det lyse a forekommer endnu sjældnere hos gymnasieeleverne, eller en enkelt gang hos
David, en enkelt gang hos Solla, to gange hos Eva og til sidst seks gange hos Simon.

24

Her regner jeg med % af de i alt 31 lyse a-er.
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Statistisk set er det 3 % hos David, 3 % hos Solla, 6 % hos Eva og til sidst 19 % hos
Simon.
Ligesom folkeskoleeleverne forekommer det mørke a også alt for mange gange hos
gymnasieeleverne. Det forekommer 63 gange i Davids udtale, 66 gange i Sollas, 63 i
Evas og 54 i Simons. Statistisk set er det 70 procentpoint for ofte i Davids oplæsning,
78 procentpoint for ofte hos Solla, 70 procentpoint for ofte hos Eva og 46 procentpoint
for ofte hos Simon.

4.4.4.3 Sammenligning af elevernes a-er
Hvis vi ser på elevernes a- lyde, og deler dem ind i tre kategorier, de lyse a-er, de mørke
a-er og de mørke a-er som skal være lyse, ser det således ud grafisk:
70
60
Alex

50

Anna
40

Berglind
Bergur

30

David
Solla

20

Eva

10

Simon

0
Lyse a-er

Mørke a-er

Mørke a-er som skal være
lyse

Figur 7. Sammenligning af elevernes lyse, mørke og mørke a-er som skal være lyse.
For at opnå den samme a- fordeling af udtale af a- lydene som i radioværtens udtale, skal
elevernes søjler stå i 31 for det lyse a og 37 for det mørke a. Men som vi kan se,
forekommer det mørke a alt for ofte hos alle eleverne og det lyse a forekommer alt for
sjældent.
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4.4.5 I-udtale af skriftens y
I optagelsen af DR-teksten forekommer bogstavet y i alt seks gange. Y er i det danske
lydsystem en høj, urundet bagtungevokal. Men denne y- lyd findes ikke i det islandske
lydsystem. Den islandske skrifts y udtales [e], ligesom det danske bogstav e, samt det
islandske bogstav i. De islandske bogstaver ý og í udtales derimod som det danske [i],
og derfor overrasker det ikke nogen at islændinge kan komme til at udtale [y] som [i].
På sprogmuseet.dk skriver Brodersen at islændinges udtale af skriftens y kan af og til
lyde som [i].

4.4.5.1 Folkeskoleelevernes i-udtale af skriftens y
Af de i alt seks y- forekomster i radioværtens udtale, udtaler de islandske
folkeskoleelever bogstavet y som [i] op til fem gange. Dette træk forekommer tre gange
hos Alex en gang i ordent nyt og to gange i ordet ny, to gange hos Anna i ordet ny, fem
gange hos Berglind i ordet nyt, tre gange i ordet ny og en enkelt gang i betyder og to
gange hos Bergur i ordet ny. Gennemsnittet af i-udtale af [y] er derfor tre gange hos
denne gruppe folkeskoleelever.

4.4.5.2 Gymnasieelevernes i-udtale af skriftens y
Dette træk finder vi også hos gymnasieeleverne. Det forekommer to gange hos David i
ordet ny, en enkelt gang hos Solla i ordet fyrfadslysene, tre gange hos Eva i ordet ny og
til sidst tre gange hos Simon i ordet ny. Gennemsnittet for denne gruppe er derfor lidt
mindre end for folkeskoleeleverne, eller 2,25 gange.
Alle informanterne med én undtagelse, udtaler ny med [i] i stedet for [y]. Det er kun
Solla der står udenfor denne gruppe, men hun er derimod den eneste af alle otte
informanter, der udtaler fyrfadslysene med [i]. Berglind er også den eneste af de otte
informanter, der udtaler betyder med [i], ellers er det ordene ny og nyt, som står i vejen
for elevernes y-udtale.
Resultatet af dette træk er derfor at de to informantgrupper gennemsnitligt udtaler
bogstavet y som [i] 44 % af gangene.
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4.4.6 Andre gennemgående træk
Eftersom jeg lyttede optagelserne igennem utallige gange, lagde jeg mærke til andre
gennemgående træk. Jeg stødte på tre, som kom igen og igen både hos folkeskole- og
gymnasieeleverne. Det første, som vakte min opmærksomhed var at eleverne ofte
udtaler enkelte småord med en islandsk udtale. De fleste af disse ord ligner de islandske
og har samme betydning. Det andet træk jeg stødte på var elevernes islandske udtale af
det danske [æ]. I det islandske lydsystem udtales [æ] som [αj ]. Disse to træk ligner
derfor hinanden på den måde at de begge er en påvirkning fra det islandske lydsystem,
men jeg mener at udtalen af [æ] bør stå som sit eget træk, da misforståelser kan komme
op til overfladen ved et fonemskifte som dette, hvorimod en islandsk udtale af småord
som jeg, her og han ikke altid volder de store misforståelser, men på trods af dette, er
det et træk for sig selv. Nogle af disse udtaler virker dog islandske, men det skal haves
for øje at der måske kun er ét fonemskifte på færde, oftest vokal- eller r-skifte. Det
tredje træk er oplæsernes udtale af [ɔ]. Den kommer næsten altid til at lyde som [æᶉ].
Min forventning er at fordi det islandske ord er 25 udtales [æᶉ] kommer udtalen i
optagelserne af endelsen –er [ɔ] til at blive udtalt som det førnævnte [æᶉ].

4.4.6.1 Islandsk udtale af danske ord
Hos folkeskoleeleverne er det ord som ny, nummer, er, glas, her, at, jeg, dag, skal og
han som udtales med en islandsk udtale. Udtalerne er derfor [ni numæᶉ æᶉ glα hæᶉ α
jæᶃ αᶃ gαl hαn]. Det er også disse ord, som findes hyppigt udtalt på islandsk hos
gymnasieeleverne. Jeg fandt også andre eksempler, som kun forekom nogle enkelte
gange, eller kun hos én oplæser, fx udtaler Anna og som [ɔᶃ], Berglind og Bergur sidste
som [ iðǝ ǝ], Eva sidste som [ iðα i], Solla øjeblik som [ǝj gnα leg] og Simon udtaler
ord som vand, klar, altså og så på islandsk og derfor [ α n klα ᶉ αl α

α ]. I

Simons islandskede danskudtale, kommer han til at skifte det danske bogstav å ud med
det islandske á [α ], som godt kan skabe problemer for det danske øre at forstå. 26

25
26

Dette ord er det samme som det danske verbum at være, altså er.
Se bilag 4 for transskriptioner af elevernes oplæsninger.
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4.4.6.2 Æ-udtale
Mine oplæsere har det til at udtale skriftens æ på islandsk ved oplæsningen, jf. det
ovenstående træk om islandsk udtale af danske ord. I radioværtens oplæsning
forekommer [æ] i alt 30 gange, men af senere omtalte grunde, meget oftere hos begge
grupper oplæsere. Folkeskoleeleverne havde alle nogle problemer med det danske [æ].
Alex stødte på dette problem to gange i ordet populær [po u læ’ɹ] og udtaler ordet
[ˈpɔpulαj ᶉ] hvor [æ] bliver til [αj ], Anna støder tre gange på dette problem i ordene
forlænget, populær og kæledægge og udtaler ordene [fɔᶉlαj ŋ

po ulαj ᶉ kælǝ αj gǝ],

Berglind støder på dette problem i alt seks gange i orde ne tændt, to gange i populær,
glædet, kæledægge og fortæller som hun udtaler [ αj n po ulαj ᶉ glαj ǝ kælǝ αj gǝ
fɔᶉ αj læᶉ] og til sidst støder Bergur også seks gange på dette problem i ordene tændt,
forlænget, to gange i populær, fortælle og kæledægge som han udtaler [ αj n

ɔlαj ŋ

pɔ ulαj ᶉ fɔ αj l kælǝ αj gǝ].
Hos gymnasieeleverne støder vi på de samme problemer med bogstavet æ. Dette træk
forekommer ni gange hos David i ordene tændt, forlænget, to gange i populær, fortælle,
fortæller og tre gange i kæledægge som han udtaler [ αj n

ɔᶉlαj ŋ pɔ ulαj ᶉ fɔᶉ αj lǝ

kælǝ αj gǝ kαj lǝ αj gǝ], otte gange hos Solla i ordene tændt, forlænget, to gange i
populær, glædet, fortælle, fortæller og to gange i kæledægge som hun udtaler [ αj n
po ulαj ᶉ glαj ǝð ɔᶉ αj lǝ kαj lǝ ægǝ], seks gange hos Eva i ordene tændt, forlænget, to
gange i populær, fortælle og fortæller som hun udtaler [ αj n

ɔᶉlαj ŋ pɔ ulαj ᶉ fɔᶉ αj lǝ

fɔᶉ αj lɔ] og til sidst ni gange hos Simon i ordene tændt, forlænget, præsentere, to gange
i populær, tre gange i kæledægge og fortæller, som han udtaler [ αj n fɔᶉlαj ŋ po ulαj ᶉ
pᶉαj ǝn æᶉ kαj l ægǝ kαj lǝ αj gǝ ɔᶉ αj læᶉ].
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Hvis vi ser skematisk på dette træk, hver gruppe elever for sig, ser det således ud:
folkeskoleeleverne

gymnasieeleverne

i alt

populær

7

8

15

forlænget

2

3

5

kæledægge

3

4

7

kæledægge27

0

2

2

tændt

2

4

6

fortælle(r)

2

7

9

glædet

0

1

1

præsentere

0

1

1

Skema 7. Ord, hvor ele e ne u ale

æ

om αj

Dvs. at populær og kæledægge troner på toppen med i alt hhv. 15 og 11 [æ][αj ]forekomster. Ordet populær er oprindeligt fra fransk populaire 28 , men bruges også i
engelsk popular. Det kan være grunden til at mine oplæsere bruger [αj ]-udtalen, da den
minder meget om den engelske udtale, og engelsk er det islandske første fremmedsprog
undervist i folkeskole og gymnasium. Min forventning for hvorfor kæledægge er så
svært et ord at udtale for de islandske elever er, at det er en ordentlig mundfuld at tage
fat på. Der er både [æ] og [ǝ] som kan være forvirrende da det danske æ er en halvlav
urundet fortungevokal, men det samme fonem i det islandske lydsystem er en halvhøj
urundet vokal. Denne forskel kan forvirre, og selvfølgelig også fordi at det danske
bogstav æ udtales [αj ] på islandsk.

4.4.6.3 Forholdet mellem [æᶉ] og [ɔ]
Den danske endelse –er forekommer regelmæssigt i radioværtens optagelse, i alt 11
gange. Det er ord som bolsjer, sladderhistorier, nummer, bliver, senere, betyder m.m.,
27

Denne version af kæledægge er når [æ] bliver til [αj] to gange i ordet, hvorimod det ovenstående
kæledægge kun prydes af et enkelt [æ][αj].
28
Se ordnet.dk/ddo.
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oplæserne har svært ved at udtale. Alle disse ord, enten ender med –er, eller har –er et
sted i ordet. Hos folkeskoleeleverne forekommer dette træk lidt mere end fire gange
gennemsnitligt og lidt mindre end syv gange gennemsnitligt hos gymnasieeleverne.
Dvs. at i folkeskoleelevernes udtale forekommer [æᶉ]-udtalen 39 % af alle –erforekomster, hvorimod i gymnasieelevernes udtale forekommer trækket 61 % af alle –
er-forekomsterne.

4.4.7 Forholdet mellem holdning og udtale
På baggrund af mine interview og elevernes oplæsninger, undersøger jeg om der er et
lighedstegn mellem holdning til undervisningen og udtalen. For at undersøge dette tager
jeg udgangspunkt i interviewene og de træk jeg har fundet i hver elevs optagelse for sig.
Grafisk ser holdningerne således ud:

Holdning til danskundervisning
7
6
5
4

3
2
1

0
Alex, 13

Anna, 13 Berglind, Bergur, 13 David, 17 Solla, 18
13

Eva, 18 Simon, 19

Figur 8. Elevernes holdning til danskundervisning.
Resultaterne af holdningsundersøgelsen er derfor at Alex har en negativ holdning til
undervisningen, Bergur og Eva har en neutral holdning og Anna, Berglind, David, Solla
og Simon har en positiv holdning til undervisningen.
Den anden del af holdnings- og udtaleundersøgelsen er den udtalemæssige. Jeg deler
også udtalen ind i tre kategorier i forhold til antal forekomster af de forskellige træk. De
tre kategorier er mindre god, middelgod og god udtale. Jeg gennemgår alle de syv træk
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jeg har undersøgt og analyseret, dvs. rulle-r, schwa, a-lyde, i- udtale af skriftens y,
islandsk udtale af danske ord, æ-udtale og forholdet mellem –er og [ɔ].
Ved brug af førnævnt metode om udregning af resultater, ser elevernes udtaleresultater
således ud:
rulle-r

ǝ

a

α

i-udtale

islandsk udtale

[æ]

[æᶉ  ɔ]

i alt

Alex

1

1

2

2

2

2

3

3

16

Anna

1

2

2

3

2

1

3

2

16

Berglind

1

2

1

2

1

1

3

2

13

Bergur

2

2

1

1

2

2

3

3

16

David

1

2

1

1

2

1

3

1

12

Solla

1

1

1

1

3

2

3

2

14

Eva

1

3

1

1

2

1

3

2

14

Simon

1

3

1

2

2

1

3

1

14

Skema 8. Elevernes udtaleresultater.
Samtlige elever har en middelgod udtale, da de alle ligger et sted imellem 9-16. Alex,
Anna og Bergur er derimod meget tæt på at have en god udtale.

4.4.7.1 Resultater af holdningsundersøgelsen
Resultaterne er meget interessante. Alex er den eneste elev, hvis holdning til
undervisningen er negativ, Bergur og Eva er neutrale overfor undervisningen og Anna,
Berglind, David, Solla og Simon har alle en positiv holdning. Resultaterne af
udtaleundersøgelsen er også meget interessant, fordi samtlige elevers udtale er
middelgod, men Alex, Anna og Bergur har en udtale der er lige på kanten af at være
god.
Min forventning for denne sammenligning af holdning og udtale var at god udtale og
positiv holdning over for danskundervisningen holder hånd i hånd og vice versa. Men
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resultatet blev andet. De tre elever, hvis udtale er 16 point, og derfor på kanten af en god
udtale, har alle forskellige holdninger til undervisningen. Alex har en negativ holdning,
Anna en positiv og Bergur en neutral. Der er derfor ikk e nogen sammenhæng mellem
middelgod/god udtale og positiv holdning. Der er kun én elev, min forventning gælder
for. Men hvis vi ser på middelgod udtale versus holdning, dvs. de andre informanter,
gælder det samme. Berglind, David, Solla og Simon har alle e n positiv holdning til
undervisningen, hvorimod Evas holdning er neutral.
Ud fra disse resultater kan jeg derfor konkludere at min forventning af forholdet mellem
holdning og udtale ikke gælder for denne undersøgelse.
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5. Diskussion
Mine resultater bygger på teorierne i kapitel 2. Men der er dog noget, som kan
diskuteres hvad teorierne angår, og hvordan de hænger sammen med resultaterne. Det
første jeg vil diskutere er, hvorvidt det danske sprog er vigtigt i Island. Nogle vil måske
mene at engelsk skulle være det eneste fremmedsprog, da flertallet af den vestlige
verden kender til engelsk på et eller andet sæt. Men Danmark og det danske sprog har
en kulturel og historisk betydning i Island, bl.a. fordi Island hørte til Danmark indtil
1944,

og

fordi

det

islandske

skolesystem

hørte

under

det

danske

undervisningsministerium indtil 1918. Det er bl.a. derfor blevet en tradition at holde fast
i det danske sprog, og at undervise i det som andet fremmedsprog. Dette argument kan
også støttes af den nordiske sprogpolitik, som handler om det nordiske samarbejde, og
at gode sprogkundskaber i et af de skandinaviske sprog, har stor betydning for de andre
nordiske lande.
Det andet jeg vil diskutere, er sprognormer og sprogpolitik. Der findes mange
sprognormer, men hvilken norm skal der undervises i i Island? Hvilken sprognorm har
islændinge brug for? DR mener at det er vigtigt at holde fast på rigsmålsnormen, og de
er meget bevidste om denne norm i udsendelser i tv og radio og i artikler på DR‟s
hjemmeside. Rigsmålsnormen er også den sprognorm, som undervises i i Danmark og i
udlandet. Så dér har vi svaret. Rigsmålsnormen. Den mest relevante sprognorm til
danskundervisning i Island, er rigsmålsnormen, eller regionale varianter af denne norm,
for det er godt at eleverne bliver vant til at høre forskellige slags dansk.
Mine resultater fra udtale- og holdningsundersøgelsen var meget interessante. Jeg fandt
ikke nogen sammenhæng mellem udtale og holdning til danskundervisningen. Det kan
forklares med den lille informantgruppe, og fordi at gymnasieeleverne alle kommer fra
hver sit gymnasium, alle med hver sin lærer.
Der opstod nogle få problemer og forhindringer undervejs i arbejdet ved min opgave.
Min informantgruppe er lille, og består som nævnt kun af otte elever. Min analyse er
grundig og mine resultater er nøjagtige, men det kan ikke generaliseres ud fra et lille
materiale. Men det er måske en motivering til en kvantitativ opgave med større omfang.
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Tre af mine informanter var enige om at der bliver fokuseret alt for meget på dansk
grammatik. Det er noget de ikke synes godt om, og måske er det en hindring for deres
motivation i dansktimerne.
Resultaterne af dette diskussionsafsnit er derfor at dansk har en kulturel og historisk
plads i det islandske samfund, og der bør holdes fast i det danske sprog, af hensyn til
kontakten med de nordiske lande, det vil sige at i islændinges tilfælde er dansk nøglen
til Norden. En variant af en rigsmålsnorm er den sproglige norm, islændinge skal
undervises i, da den kan forstås af alle dansktalende, og er den norm, som bliver
undervist i i danske skoler.
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6. Opsummering og konklusion
6.1 Opsummering
I denne opgave har jeg analyseret otte optagelser af folkeskole- og gymnasieelever,
foruden at have transskriberet den originale optagelse af DR„s radiovært.
Jeg har præsenteret min undersøgelse af folkeskole- og gymnasieelevers udtale af dansk
og deres holdninger. Jeg har også gjort rede for en sprognorm som er relevant i
undervisningssammenhæng, hvilken status dansk har i Island, DR„s bevidsthed om
sprogpolitikken og gengivet en sammenligning af det danske og det islandske
lydsystem.
Min undersøgelse bygger på tidligere undersøgelser af islændinges udtale af dansk, og
jeg har valgt at fokusere på fire af de typiske træk, rulle-r, schwa, a-lyde og i- udtale af
skriftens y, samt at have øjnene åbne for nye træk. Da en undersøgelse som denne er ny
i sprogforskningen, har det været interessant at undersøge disse træk, og jeg fandt tre
nye træk.

6.2 Konklusion
Det danske lydsystem er mere kompleks end det islandske m.h.t. vokaler, da det danske
har flere vokalkvaliteter end det islandske. Der er dog ikke stor forskel på
konsonantfonemerne i lydsystemerne. Det er derfor klart at alle mine konklusioner
kommer til at forbindes med vokalkvaliteterne.
Jeg har fundet frem til at der i mit materiale er syv gennemgående træk ved islændinges
udtale af dansk. Fire af dem er tidligere blevet undersøgt Jeg har også fundet og
analyseret tre nye træk. Et af dem er elevernes islandskede udtale af danske ord. De ord,
eleverne udtalte på islandsk, er fx ny, nummer, er, glas, her, at, skal, jeg og dag. Det er
alle ord, som ligner de islandske ord med samme betydning, og derfor er det nemt at
gennemskue, hvorfor eleverne udtaler dem på islandsk. Islandsk er elevernes
modersmål, og hvis de føler sig lidt usikre, er det oplagt at bruge den mere naturlige
islandske udtale.
Der er ikke de store forskelle på folkeskole- og gymnasieelevernes udtale. Alle de
førnævnte træk forekommer, nogle oftere end andre. Det is landske rulle-r forekommer i
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alle optagelserne, og det ses i figur 3, hvordan rulle-r fordeles mellem eleverne. Der er
kun én elev, Bergur, som bruger rulle-r betydelig mindre end de andre, kun 40 %.
Gennemsnittet af de to grupper er 73 % for folkeskoleeleverne og 90 % for
gymnasieeleverne.
Schwa forekommer også i alle optagelserne. Schwa-forekomsterne er flest hos
folkeskoleeleverne, eller 36 procentpoint mere end radioværten. Gymnasieelevernes
gennemsnit er 25 procentpoint mere end radioværten.
I dansk findes der to forskellige a-lyde, det lyse og det mørke a, men der findes kun det
mørke a i det islandske lydsystem. Det har ikke været et overraskende resultat at mine
informanter bruger det mørke a fra 16 procentpoint for ofte til 78 % for ofte. Det lyse a
bliver derimod kun brugt fra 3 % op til 42 %.
Det sidste af de før undersøgte træk er i- udtalen af skriftens y. Dette træk forekommer to
til fem gange af i alt seks

y-forekomster

i radioværtens optagelse

hos

folkeskoleeleverne, og én til tre gange hos gymnasieeleverne. Gennemsnittet af dette
træks forekomster er tre gange hos folkeskoleeleverne og 2,25 gange hos
gymnasieeleverne.
Men jeg stødte også på tre nye træk i min undersøgelse. Det første er nævnt foroven, og
er et slags ”overtræk”, fordi de to andre til dels hører under dette træk. De to andre er
elevernes udtale af [æ] og forholdet mellem [æᶉ] og [ɔ].
Skriftens æ forekommer i alt 30 gange i radioværtens optagelse, og alle oplæserne
stødte på dette problem. Æ udtales [αj ] på islandsk, og det smitter tydeligt af på
elevernes udtale. Det er fx ord som populær, kæledægge og tændt som eleverne har
problemer med.
Forholdet mellem [æᶉ] og [ɔ] forekommer ligeledes hos alle eleverne. Jeg fokuserer her
på den tryksvage endelse –er [ɔ], som ofte blev udtalt [æᶉ], da den islandske udtale af –
er er således. Ord, hvori dette træk findes, er bliver, bolsjer og sladderhistorier.
Elevernes holdninger til danskundervisning var meget forskellige, alt fra negativ til
positiv. Nogle kunne meget godt lide danskundervisningen, hvor andre hellere ville
beskæftige sig med noget andet i stedet for. Forholdet mellem positiv holdning og god
udtale findes ikke i denne undersøgelse. Det er meget tilfældigt, hvordan det hænger
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sammen. Nogle af eleverne, hvis holdning til undervisningen var negativ, havde en god
udtale, hvorimod andres holdning var positiv, og udtalen mindre god og vice versa. Det
eneste resultat jeg fandt, var det at Bergur havde boet i Danmark, og har derfor en god
udtale. Det var også meget interessant med Alex„ resultat af holdningsundersøgelsen.
Hans holdning er meget negativ, men han står i forreste række udtalemæssigt.
Resultaterne i udtaleundersøgelsen kan bidrage til danskundervisningen i Island ved at
være mere opmærksom på disse syv træk, de fire jeg undersøger og de tre nye jeg finder
undervejs, og i øvrigt de fire andre træk Brodersen nævner. Halvdelen af mine
informanter mener, at der skal være mere fokus på udtaledelen i undervisningen, fx for
at føle sig mere sikker når de skal tale dansk, og også fo r at få en bedre forståelse for det
danske talesprog. Tre af informanterne mener også at der bliver lagt for meget vægt på
dansk grammatik, hvor fokus på udtale kunne komme i stedet.
Som Au ur Hauksdóttir bl.a. konkluderer: „Det kommunikative paradigme taget i
betragtning ville det være en fordel, hvis man i højere grad brugte dansk til at udføre de
sproglige formål, der er forbundet med klasseværelseskommunikationen.“ (Hauksdóttir
2001: 488).

Det fører

mig til en afsluttende bemærkning. Jeg opfordrer

danskundervisere i folkeskolen og på gymnasiet at være mere opmærksomme på
udtalen, med forhold til de undersøgte og analyserede træk.
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Bilag 1 liste over Dania lydskrifttegn
Jeg bruger denne udgave af Dania, som findes på Schwa.dk, da jeg mener at den er
bekvem, hvad angår transskribering af denne art. Jeg har dog tilføjet to tegn, som ikke
findes på denne liste. Det er tegnene [ᶉ] for rulle-r og [ᶃ] for „blødt“ g. Tegnvælger på
hjemmesiden Schwa.dk er en god hjælp, og gør det nemmere at finde de forskellige
tegn. Listen er efterfølgende:
[p] penne
måler, jeg måler
[t] tænde

[ŋ] tang

[å å· å ] ost, en

[ŋ] køkken

[ɒ ɒ· ɒ ] og, ornde, år

[k] kende

[l] ladt

[ɔ] ottende

[b] bælle, hoppe

[l] gammel

[ɹ] sikker

[d] delle, fatte

[r] rat

[ɪ] dreje

[g] gælde, hakke

[ɹ] mor

[ɪ] rejse

[f] fat

[ɾ] latter

[ə] øh

[v] vat

[i i· i ] I, en viser, jeg viser

[·] lang vokal

[w] hav
foranstående stavelse
[ ] mave

[e e· e ] det, enes, ener

[ ] stød i

[æ æ· æ ] læsse, læser, jeg læser

[ ] hovedtryk

[j] jage

[

[j ] dreje

[a] masse

[ð] bad

[ä] kræft (ældre udtale)

[ð] gade

[y y· y ] tysk, en fryser, jeg fryser

[s] sort

[ø ø· ø ] øl, en løber, jeg løber

[ᶊ] sjat

[ö ö· ö ] rødt, en brøler, jeg brøler

[h] hat

[ɔ ɔ· ɔ ] gør, gøre, frigøre

[m] mat

[ɔ] grønne

[m] koppen

[α α· α ] par, far, fart

[n] nat

[u u· u ] nu, en skjuler, jeg skjuler

[n] sytten

[o o· o ] foto, stole, stoler

·

] rist, mase, maser
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[ˌ] bitryk

(Schachtenhaufen, 2011 b)

Bilag 2 Interviewspørgsmål
Bilag 2.1 Interviewspørgsmål på dansk
Interviewspørgsmål til islandske folkeskole- og gymnasieelever om
danskundervisning i folkeskolen og på gymnasiet

Dato:
Fiktivt navn:
Alder:
Køn:
1. Fortæl om dine erfaringer med dansk

2a. Har du kontakt med danskere?
2b. Hvis ja, hvor ofte?
___ en gang om ugen
___ en gang om måneden
___ en gang hvert halve år
___ en gang om året

___ ja

___ nej

2c. Hvis ja, i hvilken sammenhæng har du kontakt med danskere? Fx kontakt med
familie, kontakt med venskabsklasse, via computerspil, chatforum, andet.

3a. Taler du dansk?
___ ja
___ nej
3b. Hvis ja, i hvilken sammenhæng taler du dansk?

3c. Skriver du dansk?
___ ja
3d. Hvis ja, hvad har du sidst skrevet på dansk?

___ nej

3e. Læser du dansk?

___ nej

___ ja
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3f. Hvis ja, hvad har du sidst læst?

4a. Har du været i Danmark?
4b. Hvis ja, hvor ofte og hvorfor?

___ ja

___ nej

5a. Hvad foregår der i en almindelig dansktime på din skole?

5b. Hvad laver du og hvad laver din lærer i dansktimerne?

6a. Hvad har du erfaring med fra dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ ungdomskultur
___ lære danske ord
___ øve dansk udtale
___ læse tegneserier
___ synge danske popsange eller andre sange på dansk
___ grammatik
___ læse op i klassen
___ høre på dansk musik
___ se film og evt. diskutere om dem
___ andet
6b. Hvis andet, hvad?

7. Hvad synes du er spændende at lave i dansktimerne?

8. Fortæl om en oplevelse i en dansktime du kan huske

9. Hvad vil du gerne lære i dansktimerne?
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10. Hvad kunne du tænke dig at være bedre til i dansk?

11. Er der noget du synes kunne være anderledes i dansktimerne?

12a. Bruger I danske medier i dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ radio
___ tv
___ blogg
___ chat
___ facebook
___ andet
12b. Hvis andet, hvad?

13. Forestil dig at du er dansklærer. Hvad ville du så lave i dansktimerne?
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Bilag 2.2 Interviewspørgsmål på islandsk
Spurningar fyrir islenska grunn- og menntaskólanemendur um
dönskukennslu í grunnskóla og menntaskóla.
Dagsetning:
Dulnefni:
Aldur:
Kyn:
1. Seg þú frá reynslunni þinni af dönskutímum

2a. Ert þú í sambandi
2b. Ef já, hversu oft?
___ einu sinni
___ einu sinni
___ einu sinni
___ einu sinni

við danskt fólk?

___ já

___ nei

í viku
í mánuði
á hálfs árs fresti
á ári

2c. Ef já, í hvaða samhengi ertu í sambandi við danskt fólk? T.d. samband við
fjölskyldu, sambandi við vinabekk, gegnum tölvuleiki, spjallsíður, annað

3a. Talar þú dönsku?
3b. Ef já, í hvaða samhengi talar þú dönsku?

___ já

___ nei

3c. Skrifar þú á dönsku?
3d. Ef já, hvað skrifaðir þú síðast á dönsku?

___ já

___ nei

3e. Lest þú á dönsku?
3f. Ef já, hvað last þú síðast á dönsku?

___ já

___ nei

4a. Hefur þú verið í Danmörku?
4b. Ef já, hversu oft og í hvaða samhengi?

___ já

___ nei
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5a. Hvað á sér stað í venjulegum dönskutíma í skólanum þínum?

5b. Hvað gerir þú og hvað gerir kennarinn þinn í dönskutímum?

6a. Hvaða reynslu berð þú með þér úr dönskutímum? (Getur verið meira en einn
möguleiki)
___ unglingamenning
___ læra dönsk orð
___ æfa danskan framburð
___ lesa teiknimyndasögur
___ syngja vinsæl dönsk lög eða önnur lög á dönsku
___ málfræði
___ lesa upp fyrir bekkinn
___ hlusta á danska tónlist
___ horfa á myndir og hugsanlega ræða um þær
___ annað

6b. Ef annað, hvað?

7. Hvað finnst þér áhugavert að gera í dönskutímum?

8. Seg þú frá reynslu úr dönskutíma sem þú manst eftir

9. Hvað vilt þú læra í dönskutímum?

10. Er eitthvað sem þú vilt bæta þig í í dönsku?
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11. Er eitthvað sem þér finnst mætti vera öðruvísi í dönskutímunum?

12a. Notið þið danska fjölmiðla? (Getur verið meira en einn möguleiki)
___ útvarp
___ sjónvarp
___ blogg
___ spjallrásir
___ facebook
___ annað
12b. Ef annað, hvað?

13. Ímynda þú þér að þú sért dönskukennari. Hvað myndir þú gera í dönskutímum?
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Bilag 3 udfyldte Interviewspørgsmålsskemaer
Bilag 3.1 Folkeskoleeleverne
Bilag 3.1.1 Alex
Interviewspørgsmål til islandske folkeskole- og gymnasieelever om
danskundervisning i folkeskolen og på gymnasiet
Dato: 05.12.2011
Fiktivt navn: Alex
Alder: 13
Køn: mand
1. Fortæl om dine erfaringer med dansk
Mine erfaringer med dansk har været fine.

2a. Har du kontakt med danskere?
2b. Hvis ja, hvor ofte?
___ en gang om ugen
___ en gang om måneden
___ en gang hvert halve år
___ en gang om året

___ ja

_x_ nej

2c. Hvis ja, i hvilken sammenhæng har du kontakt med danskere? Fx kontakt med
familie, kontakt med venskabsklasse, via computerspil, chatforum, andet.
Nej.

3a. Taler du dansk?
___ ja
_x_ nej
3b. Hvis ja, i hvilken sammenhæng taler du dansk?

3c. Skriver du dansk?
___ ja
3d. Hvis ja, hvad har du sidst skrevet på dansk?
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_x_ nej

3e. Læser du dansk?
3f. Hvis ja, hvad har du sidst læst?
Undervisningsmateriale i skolen.

_x_ ja

___ nej

4a. Har du været i Danmark?
4b. Hvis ja, hvor ofte og hvorfor?
En gang på ferie i to uger.

_x_ ja

___ nej

5a. Hvad foregår der i en almindelig dansktime på din skole?
Vi læser højt for hinanden og laver opgaver opgavebogen.

5b. Hvad laver du og hvad laver din lærer i dansktimerne?
Læreren giver instruktioner og eleverne gør som de bliver sagt. Meget traditionel
undervisning.

6a. Hvad har du erfaring med fra dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ ungdomskultur
_x_ lære danske ord
___ øve dansk udtale
___ læse tegneserier
___ synge danske popsange eller andre sange på dansk
_x_ grammatik
___ læse op i klassen
___ høre på dansk musik
_x_ se film og evt. diskutere om dem
___ andet
6b. Hvis andet, hvad?
Nej.

7. Hvad synes du er spændende at lave i dansktimerne?
Ingenting.

8. Fortæl om en oplevelse i en dansktime du kan huske
Kan ikke huske nogen eftermindelig oplevelse fra dansktimerne.
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9. Hvad vil du gerne lære i dansktimerne?
Overhovedet ingenting. Har ingen interesse for dansk.

10. Hvad kunne du tænke dig at være bedre til i dansk?
Ikke noget.

11. Er der noget du synes kunne være anderledes i dansktimerne?
Nej.

12a. Bruger I danske medier i dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
Nej.
___ radio
___ tv
___ blogg
___ chat
___ facebook
___ andet
12b. Hvis andet, hvad?
Nej.

13. Forestil dig at du er dansklærer. Hvad ville du så lave i dansktimerne?
Jeg ville pjække fra timerne og sige at jeg var syg for ikke at skulle undervise.
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Bilag 3.1.2 Anna
Interviewspørgsmål til islandske folkeskole- og gymnasieelever om
danskundervisning i folkeskolen og på gymnasiet
Dato: 05.12.2011
Fiktivt navn: Anna
Alder: 13
Køn: kvinde
1. Fortæl om dine erfaringer med dansk
Jeg har lært dansk. Vi har lavet en fiktiv dansk familie og lavet et plakat ud fra
opgaven.

2a. Har du kontakt med danskere?
2b. Hvis ja, hvor ofte?
___ en gang om ugen
___ en gang om måneden
___ en gang hvert halve år
___ en gang om året

___ ja

_x_ nej

2c. Hvis ja, i hvilken sammenhæng har du kontakt med danskere? Fx kontakt med
familie, kontakt med venskabsklasse, via computerspil, chatforum, andet.
Nej.

3a. Taler du dansk?
_x_ ja
___ nej
3b. Hvis ja, i hvilken sammenhæng taler du dansk?
Kun til danskundervisning.

3c. Skriver du dansk?
_x_ ja
3d. Hvis ja, hvad har du sidst skrevet på dansk?
Kun til danskundervisning.

___ nej

3e. Læser du dansk?

___ nej

_x_ ja
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3f. Hvis ja, hvad har du sidst læst?
Alt som vi skal læse til danskundervisning.

4a. Har du været i Danmark?
_x_ ja
___ nej
4b. Hvis ja, hvor ofte og hvorfor?
To gange: en gang kun i en dag på lufthavnen og en gang da jeg var et år gammel på
ferie.

5a. Hvad foregår der i en almindelig dansktime på din skole?
Vi laver opgaver i opgavebogen og læsebogen.

5b. Hvad laver du og hvad laver din lærer i dansktimerne?
Læreren og eleverne læser alle mulige tekster højt op for hinanden og eleverne laver
også opgaver.

6a. Hvad har du erfaring med fra dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ ungdomskultur
_x_ lære danske ord
_x_ øve dansk udtale
_x_ læse tegneserier29
___ synge danske popsange eller andre sange på dansk
_x_ grammatik
_x_ læse op i klassen
___ høre på dansk musik
_x_ se film og evt. diskutere om dem
___ andet
6b. Hvis andet, hvad?
Nej.

7. Hvad synes du er spændende at lave i dansktimerne?
At lave plakater om fiktiv dansk familie (se ovennævnt eksempel).
8. Fortæl om en oplevelse i en dansktime du kan huske
Vi så en dansk film som var morsom.

29

Dog kun i undervisningsbogen.
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9. Hvad vil du gerne lære i dansktimerne?
Alt muligt, men kun hvis det er undervist på en sjov måde.

10. Hvad kunne du tænke dig at være bedre til i dansk?
At læse højt og læseforståelse.

11. Er der noget du synes kunne være anderledes i dansktimerne?
Nej, jeg er tilfreds med undervisningen.

12a. Bruger I danske medier i dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ radio
___ tv
___ blogg
___ chat
___ facebook
_x_ andet
12b. Hvis andet, hvad?
Læreren opfordrer eleverne til at se på dansk tv derhjemme.

13. Forestil dig at du er dansklærer. Hvad ville du så lave i dansktimerne?
Gøre danskundervisningen interessant, varieret og sjov.
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Bilag 3.1.3 Berglind
Interviewspørgsmål til islandske folkeskole- og gymnasieelever om
danskundervisning i folkeskolen og på gymnasiet
Dato: 05.12.2011
Fiktivt navn: Berglind
Alder: 13
Køn: kvinde
1. Fortæl om dine erfaringer med dansk
Undervisningen er ok. Ikke specielt sjov, men heller ikke dødkedelig.

2a. Har du kontakt med danskere?
2b. Hvis ja, hvor ofte?
___ en gang om ugen
___ en gang om måneden
___ en gang hvert halve år
___ en gang om året

___ ja

_x_ nej

2c. Hvis ja, i hvilken sammenhæng har du kontakt med danskere? Fx kontakt med
familie, kontakt med venskabsklasse, via computerspil, chatforum, andet.
Nej.

3a. Taler du dansk?
___ ja
_x_ nej
3b. Hvis ja, i hvilken sammenhæng taler du dansk?
Nej.

3c. Skriver du dansk?
_x_ ja
___ nej
3d. Hvis ja, hvad har du sidst skrevet på dansk?
Gør det bedste hun kan, men kun hvad angår danskundervisning.

3e. Læser du dansk?
3f. Hvis ja, hvad har du sidst læst?
Kun skolebøger på dansk.
4a. Har du været i Danmark?

_x_ ja

___ nej

_x_ ja

___ nej
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4b. Hvis ja, hvor ofte og hvorfor?
To gange: en gang på ferie og en gang på besøg hos familie.

5a. Hvad foregår der i en almindelig dansktime på din skole?
Vi laver fx opgaver om fiktive danske familier, laver opgaver i opgavebogen, laver
plakater og læser højt for hinanden.

5b. Hvad laver du og hvad laver din lærer i dansktimerne?
Eleverne skriver gloser og læreren svarer elevernes spørgsmål samt at forklare.

6a. Hvad har du erfaring med fra dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
_x_ ungdomskultur
_x_ lære danske ord
___ øve dansk udtale
_x_ læse tegneserier
_x_ synge danske popsange eller andre sange på dansk30
_x_ grammatik
_x_ læse op i klassen
_x_ høre på dansk musik
_x_ se film og evt. diskutere om dem
___ andet
6b. Hvis andet, hvad?
Nej.

7. Hvad synes du er spændende at lave i dansktimerne?
At lave danskopgaver.

8. Fortæl om en oplevelse i en dansktime du kan huske
Vi så engang en dansk film. Der var et afsnit som indeholdt en sang og vi spolede
tilbage og sang alle sammen med. Det var meget sjovt.
9. Hvad vil du gerne lære i dansktimerne?
Lære flere danske ord, gøre mit ordforråd større og forbedre udtalen.

30

Dog kun én gang.
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10. Hvad kunne du tænke dig at være bedre til i dansk?
Forståelse af dansk talesprog.

11. Er der noget du synes kunne være anderledes i dansktimerne?
Nej, jeg er meget tilfreds med danskundervisningen som den er nu.

12a. Bruger I danske medier i dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ radio
___ tv
___ blogg
___ chat
___ facebook
_x_ andet
12b. Hvis andet, hvad?
Lytteøvelser fra danskbogen.

13. Forestil dig at du er dansklærer. Hvad ville du så lave i dansktimerne?
Jeg ville synge mere, læse flere tekster højt, oversætte mere og skrive flere gloser.
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Bilag 3.1.4 Bergur
Interviewspørgsmål til islandske folkeskole- og gymnasieelever om
danskundervisning i folkeskolen og på gymnasiet
Dato: 05.12.2011
Fiktivt navn: Bergur
Alder: 13
Køn: mand
1. Fortæl om dine erfaringer med dansk
God undervisning, ikke kedelig. Meget neutral.

2a. Har du kontakt med danskere?
2b. Hvis ja, hvor ofte?
___ en gang om ugen
_x_ en gang om måneden
___ en gang hvert halve år
___ en gang om året

_x_ ja

___ nej

2c. Hvis ja, i hvilken sammenhæng har du kontakt med danskere? Fx kontakt med
familie, kontakt med venskabsklasse, via computerspil, chatforum, andet.
Jeg har boet i Danmark og taler enkelte gange med bekendte derfra. Jeg bruger Skype
til det.

3a. Taler du dansk?
___ ja
_x_ nej
3b. Hvis ja, i hvilken sammenhæng taler du dansk?
Nej.

3c. Skriver du dansk?
___ ja
3d. Hvis ja, hvad har du sidst skrevet på dansk?
Nej.

_x_ nej

3e. Læser du dansk?
3f. Hvis ja, hvad har du sidst læst?
Nej.

_x_ nej

___ ja
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4a. Har du været i Danmark?
_x_ ja
___ nej
4b. Hvis ja, hvor ofte og hvorfor?
Jeg boede der for fem år siden i to år. Så har jeg også været der et par gange på ferie.

5a. Hvad foregår der i en almindelig dansktime på din skole?
Vi bruger undervisningsmaterialet og skriver gloser.

5b. Hvad laver du og hvad laver din lærer i dansktimerne?
Læreren underviser på dansk og eleverne skriver ned og gør som de bliver sagt.

6a. Hvad har du erfaring med fra dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ ungdomskultur
_x_ lære danske ord
___ øve dansk udtale
___ læse tegneserier
___ synge danske popsange eller andre sange på dansk
_x_ grammatik
_x_ læse op i klassen
___ høre på dansk musik
_x_ se film og evt. diskutere om dem
___ andet
6b. Hvis andet, hvad?
Nej.

7. Hvad synes du er spændende at lave i dansktimerne?
Næsten alt. Det er en udmærket undervisning.

8. Fortæl om en oplevelse i en dansktime du kan huske
Ikke noget mindeværdigt.
9. Hvad vil du gerne lære i dansktimerne?
Bare dansk i al almindelighed.
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10. Hvad kunne du tænke dig at være bedre til i dansk?
Ikke noget specielt.

11. Er der noget du synes kunne være anderledes i dansktimerne?
Nej, jeg er tilfreds med hvordan danskundervisningen er nu.

12a. Bruger I danske medier i dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ radio
___ tv
___ blogg
___ chat
___ facebook
_x_ andet
12b. Hvis andet, hvad?
Vi lytter til lytteøvelser fra danskmaterialet.

13. Forestil dig at du er dansklærer. Hvad ville du så lave i dansktimerne?
Jeg ville ikke ændre på noget.
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Bilag 3.2 Gymnasieeleverne
Bilag 3.2.1 David
Interviewspørgsmål til islandske folkeskole- og gymnasieelever om
danskundervisning i folkeskolen og på gymnasiet
Dato: 06.12.2011
Fiktivt navn: David
Alder: 17
Køn: mand
1. Fortæl om dine erfaringer med dansk
De har både været svære og nemme.

2a. Har du kontakt med danskere?
2b. Hvis ja, hvor ofte?
___ en gang om ugen
___ en gang om måneden
___ en gang hvert halve år
___ en gang om året

___ ja

_x_ nej

2c. Hvis ja, i hvilken sammenhæng har du kontakt med danskere? Fx kontakt med
familie, kontakt med venskabsklasse, via computerspil, chatforum, andet.
Nej.

3a. Taler du dansk?
_x_ ja
___ nej
3b. Hvis ja, i hvilken sammenhæng taler du dansk?
I undervisningen når jeg kan.

3c. Skriver du dansk?
_x_ ja
___ nej
3d. Hvis ja, hvad har du sidst skrevet på dansk?
Jeg uge nogle å an ke o , nå jeg ale i lan k x „ ka “ Elle
dansktimerne.

3e. Læser du dansk?

_x_ ja
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___ nej

k i e jeg i

3f. Hvis ja, hvad har du sidst læst?
Undervisningsbog og danske romaner som vi skal læse til undervisning.

4a. Har du været i Danmark?
4b. Hvis ja, hvor ofte og hvorfor?
En gang på ferie.

_x_ ja

___ nej

5a. Hvad foregår der i en almindelig dansktime på din skole?
Vi eleverne laver opgaver fra undervisningsmateriale og lytter til lytteøvelser.

5b. Hvad laver du og hvad laver din lærer i dansktimerne?
Jeg lytter til læreren og han underviser.

6a. Hvad har du erfaring med fra dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
_x_ ungdomskultur
_x_ lære danske ord
_x_ øve dansk udtale
___ læse tegneserier
_x_ synge danske popsange eller andre sange på dansk 31
_x_ grammatik
_x_ læse op i klassen
_x_ høre på dansk musik
_x_ se film og evt. diskutere om dem
___ andet
6b. Hvis andet, hvad?
Nej.

7. Hvad synes du er spændende at lave i dansktimerne?
At se danske film og lave opgaver ud fra dem og i lige måde at diskutere om dem.
8. Fortæl om en oplevelse i en dansktime du kan huske
Jeg var meget glad da jeg bestod Dan 10332 med karakteren 4,7.

31
32

„Desværre“.
Et af to danskkurser på gymnasieniveau, i dette tilfælde.
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9. Hvad vil du gerne lære i dansktimerne?
At kunne læse og forstå bedre det jeg læser.

10. Hvad kunne du tænke dig at være bedre til i dansk?
At forstå det jeg læser endnu bedre.

11. Er der noget du synes kunne være anderledes i dansktimerne?
Lægge mere vægt på at forstå det man læser og så skal læreren vælge bedre romaner til
os eleverne at læse.

12a. Bruger I danske medier i dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
_x_ radio
_x_ tv
___ blogg
___ chat
___ facebook
_x_ andet
12b. Hvis andet, hvad?
Vi lytter også til dansk musik.

13. Forestil dig at du er dansklærer. Hvad ville du så lave i dansktimerne?
Jeg ville være sjov, fokusere mere på at eleverne forstår det de læser, se morsomme
film, vælge bedre romaner til os eleverne at læse og opfordre eleverne til at læse mere
dansk, fx med danske undertekster til film.
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Bilag 3.2.2 Solla
Interviewspørgsmål til islandske folkeskole- og gymnasieelever om
danskundervisning i folkeskolen og på gymnasiet
Dato: 07.12.2011
Fiktivt navn: Solla
Alder: 18
Køn: kvinde
1. Fortæl om dine erfaringer med dansk
Det er rigtig sjovt, fordi læreren er et geni, men eksamenerne er lidt uretfærdige.

2a. Har du kontakt med danskere?
2b. Hvis ja, hvor ofte?
___ en gang om ugen
___ en gang om måneden
___ en gang hvert halve år
___ en gang om året

___ ja

_x_ nej

2c. Hvis ja, i hvilken sammenhæng har du kontakt med danskere? Fx kontakt med
familie, kontakt med venskabsklasse, via computerspil, chatforum, andet.
Nej.

3a. Taler du dansk?
___ ja
_x_ nej
3b. Hvis ja, i hvilken sammenhæng taler du dansk?
Nej.

3c. Skriver du dansk?
_x_ ja
___ nej
3d. Hvis ja, hvad har du sidst skrevet på dansk?
Jeg bruger ind imellem danske ord på Facebook.

3e. Læser du dansk?
3f. Hvis ja, hvad har du sidst læst?

_x_ ja
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___ nej

Undervisningsbøger i skolen og så nogle gange nogle danske artikler på nettet, hvis jeg
støder på dem.

4a. Har du været i Danmark?
_x_ ja
___ nej
4b. Hvis ja, hvor ofte og hvorfor?
Fire gange. To gange med mit fodboldhold og to gange på ferie.

5a. Hvad foregår der i en almindelig dansktime på din skole?
Vi taler dansk, går igennem dansk grammatik, skriver gloser og ser film.

5b. Hvad laver du og hvad laver din lærer i dansktimerne?
Eleverne lytter til læreren og taler sammen på dansk. Læreren taler meget, skriver
gloser på tavlen og læser artikler for os, og med os.

6a. Hvad har du erfaring med fra dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ ungdomskultur
_x_ lære danske ord
_x_ øve dansk udtale
_x_ læse tegneserier
___ synge danske popsange eller andre sange på dansk
_x_ grammatik
_x_ læse op i klassen
_x_ høre på dansk musik
_x_ se film og evt. diskutere om dem
___ andet
6b. Hvis andet, hvad?
Nej.

7. Hvad synes du er spændende at lave i dansktimerne?
At tale dansk og lave opgaver.

8. Fortæl om en oplevelse i en dansktime du kan huske
Vi spillede Harry Potter på dansk og læreren deltog også. Det var meget sjovt.
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9. Hvad vil du gerne lære i dansktimerne?
Udtale og læseforståelse, men IKKE grammatik.

10. Hvad kunne du tænke dig at være bedre til i dansk?
Forståelse af talesproget.

11. Er der noget du synes kunne være anderledes i dansktimerne?
Der måtte gerne være flere lytteøvelser til bedre at kunne forstå talesproget.

12a. Bruger I danske medier i dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ radio
___ tv
___ blogg
___ chat
___ facebook
_x_ andet
12b. Hvis andet, hvad?
Vi bruger nyhedssider på nettet, fx dr.dk.

13. Forestil dig at du er dansklærer. Hvad ville du så lave i dansktimerne?
Jeg ville tale meget med eleverne på dansk og lave sjove diskussioner. Jeg ville fokusere
meget mindre på grammatikken.
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Bilag 3.2.3 Eva
Interviewspørgsmål til islandske folkeskole- og gymnasieelever om
danskundervisning i folkeskolen og på gymnasiet
Dato: 07.12.2011
Fiktivt navn: Eva
Alder: 18
Køn: kvinde
1. Fortæl om dine erfaringer med dansk
Danskundervisning er meget sjov. Sjov lærer som faktisk også er dansk.

2a. Har du kontakt med danskere?
2b. Hvis ja, hvor ofte?
_x_ en gang om ugen
___ en gang om måneden
___ en gang hvert halve år
___ en gang om året

_x_ ja

___ nej

2c. Hvis ja, i hvilken sammenhæng har du kontakt med danskere? Fx kontakt med
familie, kontakt med venskabsklasse, via computerspil, chatforum, andet.
Til gymnastik, hvor der er danske trænere.

3a. Taler du dansk?
___ ja
_x_ nej
3b. Hvis ja, i hvilken sammenhæng taler du dansk?
Nej.

3c. Skriver du dansk?
___ ja
3d. Hvis ja, hvad har du sidst skrevet på dansk?
Nej.

_x_ nej

3e. Læser du dansk?
3f. Hvis ja, hvad har du sidst læst?
Undervisningsmateriale.
4a. Har du været i Danmark?

_x_ ja

___ nej

_x_ ja

___ nej

80

4b. Hvis ja, hvor ofte og hvorfor?
To gange. En gang med gymnastik og en gang på ferie.

5a. Hvad foregår der i en almindelig dansktime på din skole?
Vi oversætter meget til dansk og taler meget dansk sammen.

5b. Hvad laver du og hvad laver din lærer i dansktimerne?
Eleverne oversætter meget og læreren taler meget med eleverne på dansk.

6a. Hvad har du erfaring med fra dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ ungdomskultur
_x_ lære danske ord
_x_ øve dansk udtale
___ læse tegneserier
___ synge danske popsange eller andre sange på dansk
_x_ grammatik
_x_ læse op i klassen
_x_ høre på dansk musik
_x_ se film og evt. diskutere om dem
___ andet
6b. Hvis andet, hvad?
Nej.

7. Hvad synes du er spændende at lave i dansktimerne?
A e an ke ilm „De e å humo i i ke“

8. Fortæl om en oplevelse i en dansktime du kan huske
Læreren er meget sjov og taler meget.

9. Hvad vil du gerne lære i dansktimerne?
Jeg vil lære mere udtale.
10. Hvad kunne du tænke dig at være bedre til i dansk?
Dansk udtale så jeg kan gøre mig forståelig på dansk i Danmark.
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11. Er der noget du synes kunne være anderledes i dansktimerne?
Nej, jeg er meget tilfreds.

12a. Bruger I danske medier i dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ radio
_x_ tv
___ blogg
___ chat
___ facebook
_x_ andet
12b. Hvis andet, hvad?
Vi bruger nyhedssider på nettet.

13. Forestil dig at du er dansklærer. Hvad ville du så lave i dansktimerne?
Jeg ville ikke ændre så meget, men fokusere mere på dansk udtale.
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Bilag 3.2.4 Simon
Interviewspørgsmål til islandske folkeskole- og gymnasieelever om
danskundervisning i folkeskolen og på gymnasiet
Dato: 07.12.2011
Fiktivt navn: Simon
Alder: 19
Køn: mand
1. Fortæl om dine erfaringer med dansk
Undervisningen er ok, fin.

2a. Har du kontakt med danskere?
2b. Hvis ja, hvor ofte?
___ en gang om ugen
___ en gang om måneden
___ en gang hvert halve år
___ en gang om året

___ ja

_x_ nej

2c. Hvis ja, i hvilken sammenhæng har du kontakt med danskere? Fx kontakt med
familie, kontakt med venskabsklasse, via computerspil, chatforum, andet.
Nej.

3a. Taler du dansk?
_x_ ja
___ nej
3b. Hvis ja, i hvilken sammenhæng taler du dansk?
I dansktimerne.

3c. Skriver du dansk?
_x_ ja
3d. Hvis ja, hvad har du sidst skrevet på dansk?
I dansktimerne.

___ nej

3e. Læser du dansk?
3f. Hvis ja, hvad har du sidst læst?

___ nej

_x_ ja
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Undervisningsmateriale.

4a. Har du været i Danmark?
4b. Hvis ja, hvor ofte og hvorfor?
En gang med mit fodboldhold.

_x_ ja

___ nej

5a. Hvad foregår der i en almindelig dansktime på din skole?
Vi oversætter meget, læser bøger, lytter til lytteøvelser, ser film. Det er en meget
varieret undervisning, men vi lærer mest grammatik.

5b. Hvad laver du og hvad laver din lærer i dansktimerne?
Jeg gør mit bedste for at lære dansk. Læreren underviser, skriver gloser og hjælper
eleverne.

6a. Hvad har du erfaring med fra dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
_x_ ungdomskultur
_x_ lære danske ord
___ øve dansk udtale
___ læse tegneserier
___ synge danske popsange eller andre sange på dansk
_x_ grammatik
_x_ læse op i klassen
___ høre på dansk musik
_x_ se film og evt. diskutere om dem
_x_ andet
6b. Hvis andet, hvad?
Jeg læser danske bøger derhjemme.

7. Hvad synes du er spændende at lave i dansktimerne?
At se danske film.

8. Fortæl om en oplevelse i en dansktime du kan huske
Da jeg gik i tiende klasse kom der en dansk klasse på besøg og talte med dem på dansk.
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9. Hvad vil du gerne lære i dansktimerne?
At tale og kunne forstå, især talesproget.

10. Hvad kunne du tænke dig at være bedre til i dansk?
Tale og kunne forstå bedre, og så grammatikken.

11. Er der noget du synes kunne være anderledes i dansktimerne?
Der er for meget grammatik. Der måtte være flere film og de skal have islandske
undertekster så vi kan forstå dem og så lytteøvelser.

12a. Bruger I danske medier i dansktimerne? (Kan være mere end ét svar)
___ radio
___ tv
___ blogg
___ chat
___ facebook
___ andet
12b. Hvis andet, hvad?
Nej.

13. Forestil dig at du er dansklærer. Hvad ville du så lave i dansktimerne?
Jeg ville undervise i undervisningsmaterialet og vise flere film.
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Bilag 4 Fonetisk transskription af optagelser
Bilag 4.1 DR‟s radioprogram

Fonetisk transskription: DR’s radiovært
[ɔ jαj ɹ e · ign hæɹ i

u jǝð mæð yɹ að ly nǝ æn e gla

påsd ed sɔ jαj ɹ klαɹ te ɔ la

ænǝ hæɹ uð ænǝl ǝ el αj

jαj hαɹ hɔld en fɔɹlæŋǝð igæn ka man kal de de i tɔ a

e α jo n i ǝ a på u∙ǝn

jαj æn ǝ po ulæɹ sɔ jαj hαɹ αg i g glæð mαj iðn i a a a
a’ ɔ la

an’ en ku∙lǝpæn ɔ en

gulǝ i

u jǝð igæn i

ænǝ hæɹ uð ænǝl ǝ e αj

ɔ jαj e i∙ǝ alǝ að nu e li’ɹ en lanǝð po ǝ olᶊɔ i hαɹ no∙n laðɔhisdɔjɔ vi sga
igænǝm ɔ sɔ hαɹ jαj ɔ en lilǝ ɔ ɔɹα gǝl ǝ e ny ælǝmæn i po ulæɹ sɔm jαj e
p a ǝn eɔ αj ɔ led senɔ
ɔm ed ɔj ǝ leg kigɔ α mu

gαj l mαmα αj n i jæj ɔbi han sga fɔ æl mαj le ɔm mαmα

ny∙ kælǝ ægǝ en ny’ u∙ e yðɔ jo alsɔ en ny’ kælǝ ægǝ ɔ i ænǝ hæɹ u∙ hαɹ mαmα al
sdæfani hens nåmɔ mαj kɔ
høɹd de sɔ ɹ de alsɔ ið el a

ån ge α ɔg e ga i hø∙ɔ ɔm ed ɔj leg ɔ æfdɔ a
α mu

ɔtælɔ ɔs våfɔ mαmα hαɹ vald nædɔ

vælkɔmn inn ɔ i a’]
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i hαɹ

e ǝ nåmɔ

Bilag 4.2 Folkeskoleeleverne
Bilag 4.2.1 Alex, 13

Fonetisk transkription: Alex, 13
[ɔ jαj ɹ e agǝn igæn hæɹ i u iǝ mæð yɹ αð ly ǝnǝ æn en glα

αn en ku∙lǝpæn ɔ

en påsded sɔ jaj ɹ klαɹ el a lα ǝ ænǝ hæᶉ uð æn ǝl ǝ el αj
jαj hαɹ hɔld en fɔlæŋǝ

igæn kαn mαn kαl ǝ e

på ugǝn jαj æn ǝ pɔpulαj ᶉ sɔ jæ∙ hαɹ α i

e i ɔᶉ α e α jo æn i ǝ aᶃ

glæ ǝ mαj iðǝn i

æ αg a

u iǝ igæn i αᶃ α lα ǝ ænǝ hæᶉ u æn ǝl ǝ el αj ɔ jαj el i∙ǝ alǝ u o
nu e

gulǝ i
åelig ǝ

li ǝᶉ en lαn e po∙ ǝ ɔlᶊæᶉ i hαᶉ nɔgᶉɔ sladæᶉhisdɔᶉiæᶉ vi sgal igænm ɔ sɔ∙

hαᶉ jαj og ɔ en lelǝ o ǝᶉα gǝl ǝ e ni ælǝmæn i pɔpulαj ᶉ sɔm jαj el p a ǝn eᶉǝ aj
fɔᶉ led senæᶉæ
ɔm e øjǝ leg kigɔ α mu

gαj l mαmα æᶃǝn i jæj ɔᶉbi han sga fɔᶉ ælǝ li ɔm mαmα

ny∙ǝ kælǝˌ ækǝ æn ni ugǝ e y ɔᶉ ɔg ǝ en ni kælǝˌ ækǝ ɔ i ænǝ hæᶉ ugǝ hαᶉ mαmα
αl
æ ǝ

e aniǝ hæn ǝ numæᶉ mαj kɔ
i hαᶉ høᶉ ded sɔ æᶉ

[uforståeligt]tɔ hαᶉ αl

e

ån ge α ɔg e
αl ɔ ið a

gαl i høᶉæ ɔm e øj ǝ lig ɔ

α mu

oᶉtælɔᶉ hvåᶉfɔᶉ mαmα

æ ǝ nåmɔᶉ vælkɔmǝn en ǝn ɔᶉ i αᶃ]
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Bilag 4.2.2 Anna, 13

Fonetisk transkription: Anna, 13
[ɔ jaj æᶉ el αgǝ iᶃæn hæᶉ i stydied mæð fyᶉ a ly æn ǝ æn æ
ku∙lǝpæn en på

e

glα

αn en

å jaj æᶉ klaᶉ el a lα ǝ ænǝ hæᶉ y æn æl ǝ el αj

jæᶃ hαᶉ hɔld en fɔᶉlαj ŋ

igæn kαn mαn kαl ǝ e

e i oᶉ αg e

αᶃ på yᶃǝn jæᶃ æn ǝ po ulαj ᶉ sɔ jæᶃ æᶉ αg i

αᶉ jo æn i ǝ

glæ ǝ meᶃ i ǝn i

æ αg a

kulǝ i y iǝ ij æn i αᶃ ɔ lα ǝ ænǝ hæᶉ y æn ǝl ǝ el αj
ɔ

jæj

el

i∙ǝ alǝ æ ǝ nø

e

li æᶉ en

lαn ǝ

po∙ ǝ

ɔlᶊǝᶉ

i hαᶉ no∙lǝ

la ǝᶉhistɔᶉiæᶉ vi sgal iᶃænǝm ɔᶃ sɔ hαᶉ jæᶃ ogsɔ en lilǝ ɔ ɔᶉα gæl ǝ æ

ny

ælǝmæn i pɔbulæᶉ sɔm jaj el p æ ǝn eᶉæ diᶃ fɔ lid senæᶉæ
ɔm ed ɔj ǝ leg kigɔ α mu

gæj l mαmα æᶃǝn i jæj ɔᶉbi hαn gαl ɔᶉ ælǝ mæj le ɔm

mαmα niǝ kælǝαj gǝ æn nye uj ǝ e yðæᶉ jo αl ɔ en ni kælǝ ægǝ ɔ i enǝ hæᶉ yj ǝ hαᶉ
mαmα αl

æ αniǝ hæn ǝ numæᶉ mæ kɔ

ɔj ǝ leg ɔ æfdᶉ a

ån ge α ɔg e

gαl i høᶉǝ ɔm ed

i hαᶉ høᶉd ded sɔ æᶉ dæd aldsɔ tid tel ad rα mø ɔᶉtælæᶉ ɔs kvåᶉfɔᶉ

mαmα næ ɔ hαᶉ αl

æ ǝ numǝᶉ vælkɔmǝn en en ɔᶉ i αᶃ]
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Bilag 4.2.3 Berglind

Fonetisk transkription: Berglind, 13
[ɔ jαj eᶉ el αᶃǝ ij æn hæᶉ i

u iǝ mæð yᶉ að li ǝnǝ αj n e glα

αn æn ku∙lǝpæn ɔ

en påsd ed sɔ jαj æᶉ klɔᶉ el a lα ǝ ænǝ hæɹ uð inǝl ǝ el αj
jαj hαᶉ hɔld æn fɔᶉlæŋ

igæn kαn mαn kαl ǝ e

e i ɔᶉ αᶃ

iðǝ ǝ αg på ugǝn jαj æn ǝ po ulαj ᶉ sɔ jαj hαᶉ ag i
α

gulǝ i

æ

αᶉ jo æn

glαj ǝ mαj iðǝn i a αᶃs

u iǝ igæn i αg ɔ lα ǝ ænǝ hæᶉ u ænǝl ǝ el αj

ɔ jαj el i∙ǝ αlǝᶉaðǝ nu e li æ en lαn ǝ po ǝ ɔlᶊαj ᶉ i hαᶉ no∙lǝ laðæᶉhisdɔᶉiæᶉ
vi sgal iᶃænm ɔ sɔ hαᶉ jαj ɔgsɔ en lilǝ ɔvæᶉᶉα gæl ǝ æ ni ælǝmǝn i po ulαj ᶉ sɔm jαj
el p a ǝn æᶉǝ αj ɔᶉ li

enǝᶉǝ

ɔm æd ɔjǝblek kigæᶉ α mu

gαj l mαmα eᶃen i jæj ɔᶉ i hαn kαn ɔᶉ ælǝ miᶃ lid ɔm

mαmα niǝ kælǝ æg æn niǝ u∙ǝ e i æᶉ jo ɔsɔ æn ni kælǝ αj gǝ ɔ i ænǝ hæᶉ u∙ǝ hαᶉ
mαmα ɔl

æ αni hæn ǝ numæᶉ mæ kɔ

ån ge α ɔg æ

ɔj ǝ læg ɔ æfdæᶉ vi hαᶉ hɔᶉd dæd sɔ æᶉ dæd ɔlsɔ i
vɔᶉfɔᶉ mαmα næ ɔ hαᶉ vɔl

u y elig

gαl i höᶉæ ɔm æd

α

æ ǝ numæᶉ vælkɔmǝn in æn ɔᶉ i αᶃ]
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α mu

ɔᶉ αj læᶉ ɔs

Bilag 4.2.4 Bergur, 13

Fonetisk transkription: Bergur, 13
[ɔ jαᶃ æᶉ e α∙ǝ igæn hæɹ i

u jǝ mæ yᶉ α ly ǝnǝ αj n e glα

påsd ed sɔ jaj æᶉ klαᶉ il α lα ǝ ænǝ hæɹ uð æn u y elig
jα hαᶉ hɔld en fɔlαj ŋ

αn en ku∙lǝpen ɔ en

el αj

igæn kαn mαn kαl ǝ æ æ i ɔ α æ α jo æn iðǝ ǝ α

på u∙ǝn jαj æn ǝ pɔ ulαj ᶉ sɔ jαj hαᶉ αg i g glæðǝ miᶃ siðn i

æ α α

gulǝ i

u iǝ igæn i a ɔ lα ǝ ænǝ hæᶉ uð ænl ǝ el αj
ɔ jαj

el i∙ǝ αl u y elig ǝ nu

e

li ǝ en

lαn ǝ

po ǝ

ɔlᶊæᶉ

i hα

noglǝ

lα æᶉhisdoᶉiæᶉ i gαl igænǝm ɔ sɔ hαᶉ jαj ɔᶃsɔ en (mangle ) lilǝ ɔvɔᶉᶉα gǝl ǝ e
ny ælǝmæn i pɔbjulαj ᶉ sɔm jαj el p a ǝn e∙ɔ αj ɔ li
ɔm æd ɔj leg kiᶃɔ α mu

enǝᶉǝ

gαjl mαmα ægǝn i jæj ɔbi han sgal fɔ αj l miᶃ led ɔm

mαmα niǝ kælǝˌægǝ en ni ygǝ e yðɔ jo alsɔ en (mangle ) ny kælǝˌ αj gǝ ɔ i ænǝ
hæɹ u∙ hαɹ mαmα αl

æ αny hænǝ nåmbæᶉ mαj kɔ

ån ge α ɔg e gαl i hø∙ǝ

ɔm ed ɔj ǝ leg ɔ æfdæᶉ i hαɹ höɹd dæd sɔ æᶉ æ αl ɔ ið el a (mangle )
fɔtælɔ ɔs hvåfɔ mαmα hα’ αl

æ ǝ nåmɔᶉ vælkɔmǝn en ǝn ɔ i a’]
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α mu

Bilag 4.3 Gymnasieeleverne
Bilag 4.3.1 David, 17

Fonetisk transkription: David, 17
[ɔ jαj æᶉ el αᶃǝ igæn hæɹ i

u ǝð mæð yᶉ αð ly ǝnǝ αj n e glα

αn en ku∙lǝpæn ɔ

en påsd ed sɔ jαj ᶉ klαᶉ el α lα ǝ ænǝ hæᶉ y æn ǝl ǝ el αj
jαj hαᶉ hɔld en fɔᶉlαj ŋǝ

igæn kαn mαn kαlǝ æ

æ i ɔᶉ αᶃ dæð αᶉ jo dæn

iðǝ ǝ αᶃ på u∙ǝn jαj æn ǝ pɔ ulαj ᶉ sɔ jαj hαᶉ αg i g glæðǝ mαj iðǝn

æ αᶃ α

gulǝ i u iǝð igæn i αᶃ ɔ lα ǝ ænǝ hæᶉ y ǝnǝl ǝ el αj
ɔ jαj el i∙ǝ αlǝᶉæðǝ nu æ li æᶉ en lαn ǝ po ǝ ɔlᶊæᶉ i hαɹ no∙lǝ lαðæᶉhisdoᶉiæn
vi sgal iᶃænm sɔ hαᶉ jαj ɔg å en lilǝ ɔ ǝɹᶉα gæl ǝ æ ny ælemæn i pɔ j ulαj ᶉ sɔm jαj
el p æ æn ǝ αj ɔ led senæᶉæ
ɔm ed ɔj ǝ leg kiᶃæᶉ α mu

gαj l mαmα æj ǝn i jæj ɔᶉ i hαn gαl ɔᶉ αj lǝ mαj le ɔm

mαmα niǝ kælǝ αj gǝ æn ni u∙ǝ e yðæᶉ jo ɔlsɔ en ny kαj lǝ αj gǝ ɔ i ænǝ hǝᶉ u∙ǝ hαᶉ
mαmα αl

æ αni hæn ǝ numæᶉ mαj kɔ

ån ge α ɔg æð gαl i høᶉǝ ɔm æd

ɔj ǝ leg ɔ æfdæᶉ αð i hαᶉ hoᶉd dæ så æᶉ dæ ɔl å ið el a
mαmα næ ɔ hαᶉ αl

æ ǝ nymæᶉ ælkomn inǝn åᶉ i αᶃ]
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α mu

ɔ αj lɔ ɔs våᶉfɔᶉ

Bilag 4.3.2 Solla, 18

Fonetisk transkription: Solla, 18
[ɔ jαj æᶉ el αj ǝ igæn hæᶉ i

u iǝ mæð iᶉ αð ly ǝnǝ αj n æ glα

αn æn ku∙lǝpænǝ

ɔ æn påsd ed sɔ jαj æᶉ klɔᶉ el α lα ǝ ænǝ hæᶉ uð æn ǝl ǝ el αj
jαj hαᶉ hɔld æn fɔᶉlængǝ

igæn kαn mαn kαl ǝ æ

æ i ɔᶉ αᶃ æ

i ǝ αj på uj ǝn jαj æn ǝ po ulαj ᶉ sɔ jαj hαᶉ αg i g glαj ǝð mαj iðn i
gulǝ i

αᶉ jo’ æn
a αg α

u iǝ igæn i αᶃ ɔ lα ǝ ænǝ hæᶉ uð æn ǝl ǝ el αj

ɔ jαj el i∙ǝ αlǝᶉæðǝ nu æ li æᶉ en lαn ǝ po ǝ ɔlᶊǝᶉ i hαᶉ nolǝ lα ɔᶉhi o iǝ i
gαl igænǝm ɔ sɔ hαᶉ jαj ɔᶃ ǝ æn lilǝ ɔvɔᶉᶉα gǝl ǝ æ ny ælǝmǝn i po ulαj ᶉ sɔm jαj
vel præsentæᶉǝ αj ɔᶉ le

enǝᶉǝ

ɔm æd [augnablik] kigæᶉ α mu

gælǝ mαmα egǝn i jæj ɔᶉbi hαn gαl ɔᶉ αj lǝ mæᶃ

lid ɔm mαmα nyǝ kαj lǝ æᶃgǝ æn ny uŋæ e ðæᶉ jo αl ɔ æn ny kαj lǝ ægǝ ɔ i ænǝ
hæᶉ uŋǝ hαᶉ mαmα αl

æ αni hænǝ numǝᶉ mαj kɔ

ɔm æd [augnablik] ɔ αj ɔ α
ɔs kvɔᶉfɔᶉ mαmα næ ɔ hαᶉ αl

ån ge α ɔg æ

i hαᶉ høᶉd dæd sɔ ᶉ dæd ɔldsɔ tið tel α
æ ǝ numᶉ vælkɔmǝn en ǝn ɔᶉ i αᶃ]
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gαl i høᶉǝ

α mu

ɔᶉ αj lǝ

Bilag 4.3.3 Eva, 18

Fonetisk transkription: Eva, 18
[ɔ jαj æᶉ el αᶃǝ hæᶉ igæn i

u iǝ mæð yᶉ αj ly ǝn αj n æ glα

ɔ æn påsd ed sɔ jαj ᶃ æᶉ klαᶉ æl α lα ǝ æn hæᶉ u y elig
jαj hαᶉ hɔld æn fɔᶉlαj ŋ
iða i
α

el αj

æ i ɔᶉ αᶃ æ

αᶉ jo dæn

αᶃ på u∙ǝn jαj æn ǝ pɔ ulαj ᶉ sɔ jαj hαᶉ αg i g glæðǝ mæᶃ iðαn i æ αg

gulǝ i

ɔ jαj

igæn kαn mαn kαl ǝ æ

αn æn ku∙lǝpæn

el

u iǝ igæn i αᶃ ɔ lα ǝ ænǝ hæᶉ u ænǝl ǝ el αj
i∙ǝ αlǝᶉad nu dæd blivæᶉ æn

lαn ǝ

po∙ ǝ

ɔlᶊæᶉ

i hαᶉ no∙lǝ

lα æᶉhisdoᶉioæᶉ i gαl igænǝm ɔ sɔ hαᶉ jαj ɔᶃsɔ æn lilǝ ɔ ǝᶉ gǝl ǝ æ ny ælǝmæn i
pɔ ulαj ᶉ sɔm jαj el pᶉæ ǝn eᶉǝ deᶃ led senæᶉǝ
ɔm ed ɔj ǝ leg kigæᶉ α mu

gaj l mαmα egǝn i jæj ɔᶉ i hαn gαl ɔᶉ αj lǝ meᶃ led ɔm

mαmα ni klæ ægǝ æn ni u∙ǝ e yðǝᶉ jo αl ɔ æn ni klædæg ɔ i dæn hæᶉ u∙ǝ hαᶉ mαmα
αl

æ αn hænǝ numæᶉ mαj kɔ

æfdæᶉ α

ån ge α ɔg æ

i hαᶉ hǝᶉd dæd sɔ æᶉ æ αl ɔ i

nætɔ hαᶉ αl

æ numæᶉ vælkɔm indfɔᶉ i αᶃ]

93

el α

gαl i høᶉǝ ɔm æd ɔj ǝ leg ɔ
α mu

ɔᶉ αj lɔ ɔs våfɔᶉ mαmα

Bilag 4.3.4 Simon, 19

Fonetisk transkription: Simon, 19
[ɔ jæᶃ æᶉ telbaᶃǝ igæn hæᶉ i

u ǝn mæð yᶉ αðly ǝn αj n

æ

glα

a n æn

ku∙lǝpænǝ ɔ æn påsd ed sɔ jæᶃ æᶉ klα ᶉ el α lα

æn hæᶉ udsændæls tel diᶃ

jαj hαᶉ hɔld æn fɔᶉlαŋ

æ i ɔɹ αᶃ æ

igæn kαn mαn kαl ǝ æ

αᶃ på uᶃǝn jaj æn ǝ po ulαj ᶉ sɔ jæᶃ hαᶉ αᶃ i

αᶉ jo æn i ǝ

glæ ǝ meᶃ iðǝn i a α α

gulǝ

i sdu ǝn igæn i αᶃ ɔ lα ǝ ænǝ uð æn ǝl ǝ el iᶃ
ɔ jæᶃ vel siᶃǝ αlᶉa ǝ nu

æ

li æᶉ æn

lαn ǝ

po

lɔj æᶉ

i hαᶉ no∙lǝ

αl æᶉhisdoriæᶉ i gαl igænæm ɔ sɔ hαᶉ jæᶃ ɔᶃsɔ æn lil ɔvæᶉ gælǝ æ ny ælǝmæn
i po ulαj ᶉ sɔm jaj el pᶉαj ǝn æᶉ deᶃ fɔᶉ led senæᶉæ
ɔm æd ɔj leg kiᶃæᶉ α mu

gal mαmα aᶃǝn i jæj ɔᶉ e hαn gαl ɔᶉ ælǝ meᶃ led

ɔm mαmα ni∙ kαj l ægǝ æn ni uᶃǝ bætydæᶉ jo αl
hæᶉ uᶃǝ hαᶉ mαmα αl

(α ) æn ni kαj lǝ αj gǝ ɔ i dæn

æ αni hæn æ numæᶉ mαj kɔ

høᶉǝ ɔm æd ɔj leg ɔ æfdæᶉ α

i hαᶉ hɔᶉ

fɔᶉ αj læᶉ ɔs hvåᶉfɔᶉ mαmα næ ɔ hαᶉ αl

æ

ån gi α ɔg æ

(α ) æᶉ æ αl ɔ i

el α

gαl i
α mu

æ numæᶉ vælkɔmǝn en ǝn åᶉ i αᶃ]
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