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Resumé 
 

Dansk er et skolefag som undervises i islandske skoler. Det er andet frem-

medsprog og er en obligatorisk del af undervisningen i landets grundskoler 

og gymnasier. Formålet med undervisningen i dansk er at bibeholde og 

styrke de nordiske relationer, samtidigt med at bidrage til at islændinge har 

bedre mulighed for at søge uddannelse og arbejde i alle de nordiske lande. 

I den nationale studieplan for grundskolerne (i. Aðalnámsskrá 

grunnskólana), i kapitlet som omhandler fremmedsprogsundervisningen 

fremgår der hvilke kompetencekrav der forventes af eleverne ved den 

afsluttende eksamen. Disse krav er omfattende men bygger på at opnå en 

god kommunikativ kompetence på dansk. 

Det lader til at mange islændinge føler sig usikre på deres danskkunnen, på 

trods af mange års undervisning i faget i grundskole og gymnasiet. Usik-

kerheden ligger særligt i den mundtlige del, hvor mange synes hhv. at dan-

skerne er svære at forstå, men det er heller ikke nemmere at gøre sig selv 

forståelig på dansk. 

Problemfeltet ser jeg som en trekant: 1.) undervisningsministeriet 

og de krav der sættes for danskundervisningen, 2.) hvordan undervisningen 

praktiseres i landets skoler, og 3.) hvordan resultaterne af undervisningen 

bliver kontrolleret ved den afsluttende eksamen. 

Eleverne bliver eksamineret i deres læse- og lytteforståelse og 

skriftlighed, dvs. at der er ingen eksamination i mundtlighed. I denne op-

gave bliver dette problemfelt behandlet og hvilke konsekvenser det kan 

have for den mundtlige undervisning i dansk.  
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Ágrip á íslensku 
 

Í íslenskum skólum er danska kennd sem annað erlenda tungumálið og 

partur af námsskyldu í skólum landsins, bæði í grunnskólum og 

framhaldsskólum. Markmið dönskukennslunnar er at viðhalda og styrkja 

norrænu tengslin og á sama tíma efla íslenska nemendur í norrænu 

tungumálunum og gera þeim kleift að sækja nám eða vinnu í 

Norðurlöndunum. Í Aðalnámsskrá grunnskólanna, í kafla sem fjallar um 

kennslu á erlendum tungumálum koma fram hæfnikröfur sem nemendur 

eiga að uppfylla á lokaprófi við útskrift úr grunnskóla. Kröfurnar eru 

víðtækar en byggja á því að nemendur öðlast góða tjáskiptakunnáttu á 

dönsku. 

Það virðist vera að margir íslendingar séu óöryggir með 

dönskukunnáttu sína þrátt fyrir margra ára kennslu í grunnskóla og 

framhaldsskóla. Óöryggið gildir sérstaklega um tjáningarhlutann á dönsku 

þar sem mörgum finnst erfitt að skilja dönsku í ræðu en einstaklingar eiga 

einnig erfitt með að gera sig skiljanlega á dönsku. 

Vandamálið birtist/kemur fram í þremur þáttum: 1.) 

Menntamálaráðuneytið og þær kröfur sem eru fyrir dönsku sem erlent 

tungumál, 2.) Hvernig kennslan fer fram í skólum landsins og 3.) Hvernig 

árangur kennslunnar mælist í lokaprófum.  

Nemendur fara í próf í lestri, hlustunarskilningi og ritun en það er 

ekkert lokapróf sem viðkemur tjáningu á dönsku. Í þessari ritgerð verður 

fjallað um þetta vandamál og hvaða afleyðingar þetta kann að hafa á 

kennsluna hvað varðar tjáningu á dönsku. 
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Forord 
 

Denne bachelor-opgave er en afslutning på min B.A. uddannelse, ved Islands Univer-

sitet, hvor jeg har tænkt mig at fortsætte mit studie, og forhåbentlig en dag kan jeg 

kalde mig selv for gymnasielærer i dansk.  

 

Jeg har en brændende interesse, for at kunne sætte mit præg på danskundervisningen i 

Island, så eleverne føler en brugbarhed i sproget. I efteråret 2018 blev jeg introduceret 

til dansk fonetik i faget ”Danskur framburður og hljóðfræði“ hvor min underviser, 

Ann-Sofie Nielsen Gremaud, vækkede min interesse for netop dette emne. Jeg kunne 

se muligheder for, hvordan fonetikken kunne hjælpe mig som fremtidig lærer i under-

visningen samt de islandske elever og deres danskudtale.  

Af den grund valgte jeg at skrive min B.A.-opgave om dette emne og jeg vil gerne 

takke min underviser og vejleder Ann-Sofie Nielsen Gremaud, for den gode og kon-

struktive vejledning gennem hele skriveforløbet. Hun har virkelig været til stor hjælp 

og har sørget for at jeg holdte den røde tråd hele vejen igennem opgaven. 

 

Derudover vil jeg gerne takke min kæreste, Rúni Møller Petersen for hans opbakning, 

konstruktive kritik og gennemlæsning. Jeg vil også takke min bedste veninde Sunna 

Guðlaugsdóttir, for al hendes støtte, korrekturlæsning og gennemlæsning af hele op-

gaven med gode forslag til forbedringer, samt Derya Ozdilek for al den opbakning 

hun har givet mig. De har været en uundværlig del af min opgave. 
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Indledning 
I denne opgave vil jeg forsøge at besvare hvilke træk der gør, at islændinge har kan 

have svært ved mundtligt dansk med særligt henblik på de største udtalemæssige for-

skelle. Jeg vil også forsøge at besvare hvorfor den mundtlige del af sprogundervisnin-

gen i dansk lader til at blive sat til side i danskundervisningen i det islandske skolesy-

stem. I opgaven bliver der ikke gjort forskel på, om det er danskundervisning i grund-

skoler eller i gymnasier, eftersom mundtlighed og udtale altid bør være en fast del af 

sprogundervisningen, i det omfang det er muligt, hvis undervisningsministeriets for-

ventede resultater skal opnås. På dette område ligger der en fælles udfordring for sko-

lerne, der særligt ligger i den mundtlige del af undervisningen. Det lader til, at der er 

noget der ikke stemmer overens og fører derfor til følgende spørgsmål: 

- Er der overensstemmelse mellem ministeriets krav om mundtlige færdigheder i 

danskfaget og den reelle danskundervisning og eksamination i grundskoler og 

gymnasier? 

- Hvis ikke, hvilke konsekvenser kan dette forventes at have? Hvilke faktorer/år-

sager afspejles i manglende fokus på mundtlighed, og hvordan kan mundtligt 

dansk i højere grad gøres til noget positivt for eleverne? 

 

Emnets afgrænsning 
I skolen er fremmedsprogsundervisningen et fag, som skiller sig ud fra de andre fag. 

Den store forskel ligger i det, at der bliver undervist på et andet sprog end elevernes 

modersmål, om emner som eleverne ofte har kendskab til i forvejen. I selve fremmed-

sprogsundervisningen skal eleverne lade som om, at de har glemt den verden de allerede 

kender til. De skal pludselig glemme hvad klassekammeraterne hedder, hvor gamle de 

er og andre lignende udtalelser. Det virker kunstigt og disse sætninger kan blive genta-

get mange gange i en undervisningstime. 

Sprogundervisningen er en uhyre stor størrelse bestående af mange for-

skellige faktorer, der skal gå op. Pga.  denne opgaves omfang er der ikke plads til at 

behandle alle de forskellige undervisningsmetoder (grammatik og oversættelsesmeto-

den, den direkte metode, den audio-lingvale metode og den kommunikative metode1) 

                                                
1 Men vil gerne henvise til Auður Hauksdóttirs meget gennemførte gennemgang af de forskellige 
metoder (Hauksdóttir, 2001: 45-106) 
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og undervisningen bliver redegjort for i meget overordnede træk, uden særlig hensyn-

tagen til fx de mange forskellige elevers diverse udfordringer både skolemæssigt, men 

også på et personligt plan. Jeg tager udgangspunkt i, som det fremgår af problemfor-

muleringen, at danskundervisningen, og særligt den mundtlige del, skal være noget som 

eleverne kan føler sig trygge ved gennem bevidsthed om de største udtalemæssige for-

skelle på islandsk og dansk, samt hvilke faktorer er afgørende for at opnå en relativ god 

udtale på dansk. 

 

Dansk i islandske skoler 
Sprog fungerer som kort på hånden, jo flere kort vi har på hånden, desto stærkere er vi 

ude i samfundet, fordi gode sprogfærdighed kan åbne op for muligheder i livet. Globa-

liseringen har medført, at menneskets behov for sproglig kunnen er vokset som følge 

af brug af kommunikation på tværs af lande samt at mennesker rejser mere end nogen-

sinde (Graulund, 2018). Der er forskellige ting som man kan hente i udlandet, som fx 

uddannelse, arbejde eller blot oplevelser for at udvide sin horisont og prøve noget nyt. 

Islændinge har den oplagte mulighed at søge mod nogle af de skandinaviske lande, dels 

i betragtning af den kulturmæssige lighed, men også fordi de har flere kvalifikationer 

for at lære de nordiske sprog end mange andre pga. den fælles sproghistorie. 

I Island er engelsk det første fremmedsprog som der bliver undervist i, 

dansk er det andet. Det har ikke altid være sådan, for det var først efter 1999 at engelsk 

overtog pladsen som første fremmedsprog i de islandske grundskoler, og danskunder-

visningen blev rykket nogle år frem i undervisningsforløbet. I dag påbegynder de is-

landske elever deres engelskundervisning i 3./4. klasse og danskundervisningen i 6./7. 

klasse2. 

I den nationale studieplan for grundskolen (i. Aðalnámsskrá 

grunnskólanna), i det afsnitt der handler om danskundervisningen, står der at dansk 

skal fungere som en nøgle til de andre skandinaviske sprog hhv. svensk og norsk grun-

det forbundenheden. Eleverne skal kunne se ligheder og forskelle, der er til stede ved 

de forskellige sprog, som har denne historiske tilknytning. Formålet med undervisning 

i nordiske sprog i Island, er at bibeholde og styrke de nordiske relationer, samtidigt 

                                                
2 Her henvises der til islandske klassetrin i grundskoler; 1. – 10. klasse 
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bidrage til at islændinge har bedre mulighed for at søge uddannelse og arbejde i alle de 

nordiske lande (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013: 124) 

I forhold til kompetencekriterierne er de af samme form, hvad enten det 

gælder sproglig kompetence i engelsk eller dansk. De er delt op i syv forskellige fakto-

rer, hvor det er lytteforståelse, læseforståelse, kommunikation, mundtlighed, skriftlig-

hed, viden om kultur og læringsfærdigheder (i. hlustun, lesskilningur, samskipti, 

frásögn, ritun, menningarlæsi og námshæfni). Under kommunikationsrubrikken står 

der, at ved elevernes grundskoleafgang skal de være i stand til at føre en dialog om 

velkendte emner på mundret dansk, gøre brug af almindelige idiomer fra hverdagen, 

bruge høflige vendinger, gambitter og være i stand til at bruge forskellige taktikker (fx 

omformulering) til at gøre sig selv mere forståelig i situationer, hvor ordforrådet ikke 

er stort nok. I afsnittet som handler om mundtlighed lyder kravene således: 

”eleven skal kunne udtrykke sig veltalende om velkendte emner, 
anvende sproget nogenlunde præcist når det gælder regler om 

sprogbrug, udtale, tryk, rytme og ordvalg. Ytringerne skal være 

opbygget systematisk, hvad enten det gælder forberedt eller 

uforberedt indhold som eleven kender til, har lyttet til, læst om eller 

arbejdet med i skoleforløbet, komme med sin egen mening og 

forholde sig til spørgsmål. Fremføre en kort fortælling eller 

præsentation af forberedt materiale uden manuskript og med 

temmelig sikkerhed. Forfatte, indstudere og fremføre originalt stof fx 

kort scene eller historie, alene eller sammen med andre.“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013: 127-128) (Det er min egen 

oversættelse.) 

Eleven skal dermed kunne begå sig mundtligt på dansk uden store komplikationer, når 

det gælder velkendte emner. Disse krav til den enkelte elevs sproglige kompetence er 

ganske omfattende. På trods af det, så er mundtlighed den eneste af de fire sproglige 

færdigheder (læse, lytte, tale og skrive), der ikke er med til den afsluttende afgangs-

prøve. Det er meget tankevækkende, for hvordan kan det så bevises at eleverne har lært 

det som ministeriet forventer? Der er en tendens i undervisningen til at vægte de recep-

tive færdigheder (læse og lytte) mere end de produktive (tale og skrive) og især udtale-

undervisningen er blevet forsømt. Dette bliver belyst senere i opgaven. Hvad ligger til 

grund for den manglende fokus på de fire elementer som værende ligevægtige i sprog-
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undervisningen? Hvis der blev indført en mundtlig prøve, så kunne det tænkes at dansk-

undervisningens tilrettelæggelse blev justeret, så den mundtlige del fik mere opmærk-

somhed. 

 

Islandske elevers holdning til danskfaget 
Holdningen til danskfaget, og sproget i det hele taget, har ændret sig i årenes løb og har 

skiftende været positiv og negativ. Holdningen til danskundervisningen i dag hælder 

over til den positive side ifølge nyere undersøgelser (Ólafsdóttir, 2010; Eyvindarson & 

Guðmundsdóttir, 2010). Undervisningsmaterialerne er blevet forbedret, og der er blevet 

tillagt større fokus på at gøre danskundervisningen mere levende, sjovere, med en øget 

relevans for eleverne (Menntamálastofnun, 2018). 

Michael Dal, lektor i dansk på Islands Universitet, nævner i sin artikel 

„Når Jón og Sigurbjörg møder Bo, Ulrikke, Yrjö og alle de andre” (2003) at det har 

været svært at kæmpe mod det ry, dansk har haft, som værende et kedeligt fag. Han 

siger ”Her er vi oppe mod en ideologisk modvind, der næsten har orkanagtig styrke” 

(Dal, 2003: 9), og at faktum er, at undervisningsmaterialerne er blevet fornyet og radi-

kalt ændret siden 1995, hvor der blev taget en beslutning om at synliggøre danskunder-

visningen i skolerne. 

                   Den udvikling, som er sket med danskfaget, er positiv, men der skal stadig 

arbejdes for at vedligeholde udviklingen, hvis den skal fortsætte i samme retning. Den 

samarbejdskontrakt der er gældende mellem den islandske og den danske regering som 

omhandler danskundervisningen i Island, blev fornyet i foråret 2019. Kontraktens over-

ordnede mål er at støtte op om danskundervisningen i Island med særligt henblik på 

mundtlighed og at formidle dansk kultur i skolerne og dermed øge islandske elevers 

interesse for det danske sprog. Samtidigt skal de islandske elever bevidstgøres over 

relevansen i det få en god sprogforståelse i dansk (Menntamálastofnun, 2019). Det er 

det samme formål som står i Aðalnámsskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013: 127-128), som er bygget op omkring et ideal, for fungerer det nu også sådan i 

skolerne? Hvordan forsikrer den danske stat sig at målene i samarbejdskontrakten bli-

ver overholdt, og at støtten faktisk bliver brugt på en måde, der gør at målene og kon-

trakten bliver overholdt? Dette spørgsmål bliver ikke belyst i denne opgave, men det 

kunne være spændende at undersøge nærmere i fremtiden.  

Auður Hauksdóttir, ph.d. i dansk og professor ved Islands Universitet la-

vede en meget omfattende undersøgelse i forbindelse med sit ph.d.-studium:  ”Lærernes 
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strategier, elevernes dansk” (Hauksdóttir, 2001). I den beskriver hun, at der opnås et 

markant bedre eksamensresultat i de klasser, hvor størstedelen af eleverne er positivt 

indstillet over for danskundervisningen. Motivation spiller en væsentlig rolle i under-

visningssammenhæng, specielt i et fag som dansk som eleverne sjældent møder i dag-

ligdagen (Hauksdóttir, 2001: 4). Kvaliteten af undervisningen som eleverne får, har 

også stor betydning for holdningen og derved motivationen for at lære sproget (Hauk-

sdóttir, 2001: 375). 

 Mange islændinge er af den holdning, at de ikke føler, at de får det ud-

bytte ud af danskundervisningen, som de egentlig ønsker, nemlig at kunne begå sig i 

Danmark ved at forstå dansk og ikke mindst gøre sig forståelig på dansk. Det var noget 

som Dal (2003: 5) fandt ud af i en omfattende spørgeundersøgelse, hvor knap 3000 

elever, som skulle til at påbegynde deres gymnasiale uddannelse, skulle svare på hvad 

der var hhv. lettest, sværest og hvad de helst ville have lært bedre i dansk. Valget stod 

imellem de receptive og de produktive færdigheder i mundtlighed og skriftlighed. 65% 

af eleverne svarede at det var lettest at læse dansk, 64% synes at det var sværest at tale 

dansk, og hele 74% svarede at de helst vil lære at tale dansk. Problemet med kommu-

nikative situationer uden for klasseværelset er, at det tit går meget hurtigt, og det kræver 

en god kommunikativ kompetence. Det viser sig derfor at holdningen til at lære mundt-

ligt dansk er positiv, selvom sproget er udfordrende. 

Holdningen til danskundervisningen er vigtig i forhold til indlæringen, 

hvor det hænger nøje sammen med motivationen. Men hvad indebærer det at have en 

holdning til noget? Der er mange faktorer, der kan have betydning for hvilken holdning 

den enkelte person har til fx danskundervisning. Det, der bliver overført gennem men-

neskers sociale omgangskreds som forældres og venners mening, kan have meget stor 

indflydelse på den enkeltes holdning. Men andre faktorer som lærerens motivation, un-

dervisningsmetode og tilrettelæggelse for ikke at glemme kvaliteten, smitter også af på 

eleverne (Hauksdóttir, 2001: 244). Derfor er det en bekymring, at mange af de lærere, 

som underviste i dansk på det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev lavet, var mere eller 

mindre blevet tvunget ud i jobbet som dansklærer (Hauksdóttir, 2001: 245). Hvis lære-

ren ikke har de nødvendige forudsætninger indenfor sprogundervisningen af forskellige 

årsager som fx manglende kendskab eller selvtillid, smitter det uden tvivl af på under-

visningens kvalitet og elevernes holdning til dansk. 
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Dansk i hverdagen 
For islandske elever er et sprog som dansk noget, som de sjældent stifter bekendtskab 

med udenfor undervisningssituationen, så med de få antal timer der er til rådighed om 

ugen, er det naturligvis i særdeleshed svært at opnå fluency og støjfri udtale af dansk. 

                   Det er vigtigt at gøre eleverne bevidste om de største udtalemæssige for-

skelle og ligheder der ligger i de to sprog, dansk og islandsk, for ved at gøre det klart 

for eleverne, bliver det mere håndgribeligt (Brodersen, Raagaard og Volhardt, 2012). 

Eleverne er bevidste over hvilke udtalemæssige sprogforskelle der findes hhv. i engelsk 

og islandsk, men det er forårsaget pga. de hyppige møder med engelsk i hverdagen. 

Engelsk har den status at det er lingua franca, et internationalt hjælpesprog som kan 

hjælpe to personer, med hvert sit modersmål, med at kommunikere (Jarvad, 2001: 27). 

Der er visse områder som erhvervslivet, højere uddannelse og forskning som er truede 

af domænetab, fordi engelsk bliver erstattet med modersmålet bl.a. af praktiske årsager. 

Men der samme gør sig også gældende i teknologisk sammenhæng og diverse medier 

hvad enten det gælder film, serier, internettet eller styresystemer i computer og smart-

phones, så er sproget oftest engelsk. 

Eleverne er derfor så vant til de sproglige forskelle, der finder sted i de to 

pågældende sprog, islandsk og engelsk, at det er blevet instinktivt. De kan udtalen 

udenad og tænker ikke over bogstav og lyd relationen, når det kommer til at udtale 

ordene. Når det derimod kommer til at begå sig på dansk, så viderefører islandske elever 

alt for mange regler fra det islandske udtale- og lydsystem over til sit dansk, og resul-

tatet bliver dansk med en hård islandsk accent, som lyder ikke dansk. I udtaleundervis-

ningen er det vigtigt at rette fokus på de udtalemæssige forskelle. Eleverne skal med 

det samme gøres bevidste om, hvordan de selv lyder, og hvad de gør rigtigt og hvad 

kan gøres bedre. 

I de følgende afsnit vil jeg redegøre for de største udtalemæssige forskelle, der gør sig 

gældende på islandsk og dansk. Det gælder den prosodiske ramme, herunder tryk og 

stød, bogstav og lyd relation på dansk, schwa-assimilation og -reduktion, a-realisering 

og r-realisering. 

 

 

Træk ved dansk – udfordringer og muligheder i undervisningen 
Hvis eleverne skal kunne leve op til ministeriets krav om mundtlige færdigheder i 

dansk, så er det centralt at fokusere på udtale i danskundervisningen. I de efterfølgende 
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afsnit vil der blive gennemgået de vigtigste udtalemæssige træk af lydsystemet i dansk, 

med særligt henblik på hvad der kan være udfordrende for islandske elever og relatere 

til det som eleverne allerede kender til fra islandsk. Det er altid en god idé i fremmed-

sprogsundervisningen at fremhæve ligheder, for det giver et helt andet overblik for ele-

verne og overskud til at fokusere på forskelle mellem sprogene (Brodersen, Raagaard 

og Volhardt, 2012). 

 

 

Prosodien i centrum 
Sprogets prosodiske ramme er om noget lige så vigtig som ordforråd for at kunne me-

stre et sprog. Prosodi har først og fremmest noget at gøre med sprogets tryk, rytme og 

tonegang, men også stemmeklang, tempo, styrke og at vide hvornår der skal gøres 

pause, når der føres en samtale (Lau, s.d.). Ministeriets krav til mundtlige færdigheder 

berører også alle disse felter. Det er alt sammen faktorer, der er med til at få dansk til 

at lyde dansk i større eller mindre grad, alt efter hvor god en følelse sprogtilegneren har 

for dansk udtale. Prosodi handler om måden vi udtrykker os. Den prosodiske ramme er 

en form for ordskelet, dannet af forskellige faktorer som antal stavelser, betonede sta-

velsers placering i ordet og den betonede vokals længde. 

Forskning viser at prosodien skal tildeles en central rolle i sprogundervis-

ningen. Det viser sig, at afvigelser i prosodien har en mere afgørende indflydelse på, 

hvorvidt en fremmedsprogstalende bliver forstået eller ej end afvigelser på enkelte lyde. 

Sprogets prosodiske ramme udgør en form for et skelet for, hvordan et sprog skal lyde, 

og derfor er det vigtigt at den ramme bliver overholdt for at undgå kommunikationsbrist 

pga. misforståelser etc. Derfor anbefales det at tryk og tonegang prioriteres højt i udta-

leundervisningen (Grønnum, 2007: 42pp). 

Der anbefales en såkaldt top-down approach i den mundtlige del af un-

dervisningen. Der skal først fokuseres på rytmiske helheder, og derefter bevæger man 

sig ned i segmenterne i læringen. Først og fremmest skal der arbejdes på den prosodiske 

ramme, og når den er på plads, kan der efterfølgende arbejdes på eventuelle problemer 

i vokaler eller konsonanter (Kirk, 2008: 31). 
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Tryk  
Prosodi handler om sprogets tryk og rytme. Helt fundamentalt så har alle danske ord ét 

hovedtryk, men dansk har frit leksikalt tryk, som betyder, at ordenes hovedtryk ikke 

ligger det samme sted i alle ord. Der findes regler for, hvor trykket skal ligge på dansk, 

men disse regler er meget komplicerede, og det vil være for kompliceret at skulle gen-

nemgå på grundskole og gymnasieniveau. 

Islandsk har, modsat dansk, et fast leksikalt tryk som ligger på ordenes 

første stavelse. Selv låneord hvor trykket oprindeligt ikke ligger i den første stavelse, 

har islandsk trykket i første stavelse som fx ’tómatur, tomat [toˈmæˀd] og ’banani, ba-

nan [baˈnæˀn], ’súkkulaði, chokolade [ɕogoˈlæːðə]3, (Brodersen, Raagaard & Volhardt, 

2012: 161-162). 

Hvis vi tager udgangspunkt i dansk sprog, set i en sammenhængende hel-

hed i form af sætninger, så er det et trykrytmisk sprog, dvs. ligesom inden for musikken, 

hvor rytme er toner der bliver spillet efter et bestemt mønster der gentager sig, så gør 

det samme sig gældende inden for sproget. Der er tale om et bestemt mønster imellem 

trykstærke- og tryksvage stavelser, også kaldt for betonede og ubetonede stavelser. De 

betonede stavelser virker som kardinalpunkter for intonationen i udtalen, og dem foku-

serer modtageren mere på. De ubetonede stavelser er mindre vigtige i den store sam-

menhæng, og modtageren har derved nemmere ved at medtage de vigtigste detaljer af 

det, der bliver sagt. Det medfører at talt dansk lyder langt fra som det skrives. De ube-

tonede stavelsers kraft er lille, og det sker at de falder bort i spontan tale (Grønnum, 

2007: 42pp). For de islandske elever, som er vant til at der oftest bliver taget udgangs-

punkt i skriftsproget og ikke i mundtligheden, må man gå ud fra, at det kan være meget 

svært at adskille de to ting, når de lærer dansk som fremmedsprog. 

I forhold til undervisning i tryk, så mener jeg, at det vigtigste er at få slået 

fast for eleverne, at trykket ligger ikke konsekvent i første stavelse, som det gør sig 

gældende på islandsk. Derudover er det vigtigt at forklare eleverne, at dansk er et tryk-

rytmisk sprog, hvor placeringen af de betonede stavelser har stor indflydelse på hvad, 

der bliver sagt. Islandske elevers største udfordring er at lære at tale med færre tryk. 

 

 

                                                
3 Jeg bruger IPA (e. International Phonetic Alphabet) lydskriftssystemet og ikke Dania, af den simple 

grund at Dania bruges kun i Danmark og IPA er vidt udbredt i hele verden. 
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Stød 
Stød er noget af det mest karakteristiske ved dansk udtale og er noget, som formentligt 

er fremmed for de islandske elever. Det er en uregelmæssighed i stemmelæbernes 

svingninger, som danner en form for knirkestemme og er en af de kvaliteter, som kan 

være svære at tilegne sig i udtalen. Stødets kraftighed varerier meget. Når det er kraf-

tigst, så sker der et kort fuldstændigt stop i stemmelæbevibrationerne, men der sker kun 

en lille ændring i stemmekvaliteten, når et stød er svagt. Eleverne skal introduceres til 

fænomenet, så det bliver velkendt for dem. 

                   Danmark har mange forskellige dialekter. Dog har man ikke stød i alle 

danske dialekter, og der går en stødgrænse tværs over Danmark, hvor syd for grænsen 

har man stort set ikke stød (Kirk, 2008: 74pp). Det kan diskuteres ud fra disse fakta, om 

hvorvidt der skal undervises i stød i danskundervisningen, når faktum er, at ikke alle 

danskere bruger stød i sit sprogbrug. Stød er meget kompliceret og kræver en del træ-

ning for at få til at blive en naturlig del af sprogbruget. Derfor er det er ikke noget som 

skal bruges meget tid og ressourcer på i de få undervisningstimer, der er stillet til rå-

dighed for et sprog som dansk. Når det så er sagt, så har stød den egenskab at det ad-

skiller ordbetydningen. Ord som ellers er fuldstændigt identiske, enten i ordets stave-

måde eller på lydsiden kan ændre betydning alt efter om ordet har stød eller ej. Et ek-

sempel på dette er maler [mæːˀlʌ] (verbum) og maler [mæːlʌ] (substantiv), hvor stødet 

ligger på den lange vokallyd i verbet, men stødet er ikke en permanent egenskab ved 

ordet og kan forsvinde i sammenhængende tale, hvis der kommer noget efter verbet, 

som fx:  ”Jeg maler båden”. Det er pga. trykforholdene at ordet mister stødet. 

Som udgangspunkt skal der ikke lægges meget vægt på stød i undervis-

ningen, men det kan omgås på et metaplan, hvor eleverne kan drøfte hvordan dansk 

lyder i deres ører. Eleverne skal ikke nødvendigvis fokusere på at opnå en målsprogs-

nær udtale med stød, men det er vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på stødets til-

stedeværelse i mange af de danske dialekter. En anden grund, til at det kunne være en 

dårlig idé med decideret stødundervisning, er, at i forvejen føler mange elever det gan-

ske grænseoverskridende at skulle prøve at lave om på tryk og rytme i det talte sprog 

og udtale nye lyde, så med det danske stød kan det for mange blive for meget. 

 

Relation mellem bogstav (grafem) og lyd på dansk. 
For at eleverne skal kunne formulere sig på dansk, er det vigtigt at slå fast, at dansk har 

et meget lidt transparent ortografisk system og bogstav og lyd relationen er meget lille 
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på dansk. Hvis ikke eleverne er klar over det ofte lille samhør mellem bogstav og lyd, 

så kommer udtalen ikke til at være dansklignende. Islandsk har, i modsætning til dansk, 

et meget transparent ortografisk system, og det er forholdsvis let at tyde, hvordan ordet 

skal lyde ved at læse det4. Islændinge er vant til at gå ud fra, at et grafem stort set altid 

har en tilhørende lyd, som ikke ændres alt afhængigt af positionering. Af den grund kan 

det være meget svært for islændinge at vægte den lydlige side af sproget mere og tro 

mindre på det billede, de læser, end på de lyde de hører. Det giver et problem, ved 

oplæsning på dansk, eftersom de fleste bogstaver kan have mange forskellige lyde, og 

de samme lyde kan udtrykkes med forskellige bogstaver (Kirk, 2008: 40pp). 

                   De fleste islandske elever har kendskab til et andet sprog med et meget 

lidt transparent ortografisk system, nemlig engelsk. Det er ikke et ligeså stort problem 

i engelskundervisningen, at eleverne tror mere på billedet, de ser, end på de lyde de 

hører, og det er fordi, de møder engelsk næsten dagligt og er derfor vant til det uforud-

sigelige skriftbillede. Af den grund er det væsentligt, at eleverne bliver introduceret til, 

at det samme gør sig gældende på dansk. Idet eleverne ved, at der en lighed mellem 

engelsk og dansk, kan det gøre det nemmere at forbedre sig i dansk velvidende at de i 

forvejen kender disse egenskaber i engelsk. 
 

   

Vokaler 
Som det fremgik i sidste afsnit, så er bogstav og lyd relationen lille på dansk. Den 

mundtlige undervisning er derfor vigtig, for at eleverne lærer de forskellige lyde at 

kende, så de ikke bliver forskrækkede og kapitulerer, når de møder de danske bogstaver, 

som tilsammen danner ord og sætninger. Vokaler kan være en udfordring, hvis ikke 

man er klar over. hvor mange forskellige lyde den enkelte vokal kan lave alt efter pla-

cering i ordet. 

Dansk har 9 vokalbogstaver (a, e, i, o, u, y, æ, ø, og å), men en betydelig 

større del vokallyde. Faktisk er der ikke enighed om, hvor mange vokallyde der findes 

i det danske sprog. Ruben Schachtenhaufen, cand.mag. i lingvistik, skriver på sin blog 

Schwa.dk, at hvis man vil chokere, kan man påstå, at der findes 40-50 vokaler i dansk. 

                                                
4 Afvigelsen er -ng og -nk reglen, i/í eller y/ý 
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Han tilføjer dog, at når der lydskrives, så bruges der typisk omkring 20 forskellige vo-

kalsymboler5. Det er heller ikke alle danskere, der udtaler alle vokaler ens. Det kan 

variere fra dialekt til dialekt, men også fra person til person (Schachtenhaufen, 2009). 

 
Figur 1 – viser sammenlignende kardinalvokaldiagrammer af islandske og danske vokalers placering. Helt fra ven-
stre ligger fortungevokalerne og helt til højre er bagtungevokalerne. I midten i det danske vokalsystem ligger schwa 
[ə] og [ɐ] en urundet midttungevokal. Billedet har jeg lånt fra ”Kontrastiv udtalebeskrivelse, islændinges udtale af 
dansk og forslag til udtaleundervisningen” (Brodersen, Raagaard og Volhardt, 2012) 

 

Som det fremgår af Figur 1, så indeholder dansk en betydelig del flere vokaler, end det 

islandske lydsystem, og nogle af de samme lyde er ikke placeret på nøjagtigt det samme 

sted. Så selvom de to sprog har nogle af de samme lydskriftssymboler, så er det ikke 

ensbetydende med at de er ækvivalente. 

For eleverne vil der være en masse nye lyde, som de ikke er vant til, og 

det kræver øvelse og øget opmærksomhed på, hvordan de forskellige lyde skal realise-

res. Der er mange forskellige øvelser, man kan bruge i undervisningen, og det kan være 

en god idé at introducere vokalkvaliteten i et ord i tre trin. Først hvor hele ordet udtales 

[ˈløgəli], derefter hvor alle lyde efter vokalen bliver skåret væk [ˈlø] og til sidst lyden 

af den enkeltstående vokal [ø]. 

Her forneden er der et skema for lydene af de danske vokaler og eksem-

pler på ord hvor de forekommer. Vokalerne kan være lange, korte, med og uden stød. 

De deles op i fortunge- og bagtungevokaler, rundede- og urundede vokaler. Vokalerne 

er falske venner. Eleverne tror, at de kender dem, men udtales de som på islandsk, så 

er resultatet langt fra dansk. Det er typisk, at islandske elever udtaler det danske lyse a 

[a] som [ɑ], hvilket giver et helt andet lydbillede. Ud over det, så opfører vokalerne sig 

også meget forskelligt indenfor det samme sprog. Det kan ses i skemaet, at bogstavet a 

har tre forskellige lyde [a:] i kage, [a] i kandis, [ɑ] i kaffe, men også i ordet snegle 

forekommer den samme lyd som en lyd for bogstavet e. 

                                                
5 Nogle konsonanter kan få en vokallyd i ord – de kaldes for halvvokaler. 
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Lukket 
mund 

↕ 

Åben 
mund 

Fortungevokaler Bagtunge 
urundede rundede rundede 

[i] (is) [y] (lys) [u]  (tun) 
[e] (te) [ø] (øl) [o] (olie) 
[ɛː] (æble) [œ] (brød) [ɔː] (dåsemad) 
[æ] (hos nogle [α]) 
(græskar) 

[ɶ̈] (smør) [ɒː] (årgangsvin) 

[a:] (kage) “det lyse lange 
a” 

 [ʌ] (oksekød) 

[a] (kandis) “det lyse korte 
a” 

  

[ɑ] (snegle og kaffe) ”det 
mørke a” 

  

Tabel 1 - Det danske vokalskema 

 

Konsonanter og halvvokaler 
Konsonanterne opfører sig heller ikke altid ens på dansk, derfor er det også væsentligt 

at gennemgå dem i den mundtlige undervisning. I dansk er der konsonanter, der opfører 

sig som vokaler, forstået på den måde at de artikulatorisk set er vokaler, fordi der er fri 

luftpassage langs tungens midterlinje, men forbliver stadig konsonanter, fordi de kan 

ikke danne ord eller stavelser alene6. De kaldes derfor for halvvokaler og er typisk v, j, 

r og g. Disse halvvokaler kan danne, sammen med en vokal, det, der kaldes en diftong, 

hvor der forekommer to vokallyde i én og samme stavelse (rejse – [ˈʁɑɪsə], færge – 

[ˈfæɐ̯wə]). På dansk findes der sågar også triftong som i ordet jeg [ˈjɑj]. 

                   I Islandsk er der også diftonger. De har sit eget grafem (á, é, í, ó, ú, ý) og 

så er det sammensætningerne (au, ei, ey). De er derfor mere pædagogiske end de bro-

gede danske diftonger, fordi de danske diftonger har ikke et decideret grafem som de 

islandske, men det er placeringen af bogstavet, der er afgørende, for om det er en dif-

tong. 

Den vigtigste konsonant at få talt om er bogstavet r. Islandsk har det ka-

rakteristiske tungespids-r, også kaldt for rulle-r, og udtalen er altid ens i distinkt udtale, 

uanset bogstavets placering i ordet. Lyden bliver produceret med fortungen. Det samme 

gør sig ikke gældende på dansk, hvor lyden bliver produceret med bagtungen. /r/ bliver 

                                                
6 Dog kan visse danske konsonanter (sonorante konsonanter) være stavelsesbærende i forbindelse med 
schwa-assimilation, men det vil jeg komme mere ind på senere. Artikulatorisk set sker der en hindring 
for luftstrømmen når konsonanter bliver udtalt, i modsætning til vokaler hvor der er fri luftpassage. 
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realiseret afhængigt af position og kontekst og kan optræde som en konsonant [r] foran 

fuldvokal i ”rigtig” og efter konsonant som i ”fra” og ”frisk” et vokalisk [ɐ̯] efter vokal 

i ”mor” og ”bær” og halvvokalen [ɹ]. /r/ kan også sammensmeltes i ubetonede endelser 

der indeholder schwa og danner i stedet en [ɐ] lyd som i ”kigger” [’kigɐ] og ”løber” 

[’lø:bɐ]. Ud over det, kan /r/ falde helt bort eller lave enbagtungevokal som i ”karry” 

[kɑɪ] og ”vurdere” [vuɐ̯ˈdeˀɐ] (Brodersen, Raagaard og Volhardt, 2012) 

 
 

Schwa [ə] 
For at komme tilbage til prosodiens centrale rolle (jf. afsnittet ”Prosodien i centrum”) 

så er dansk, som sagt, et trykrytmisk sprog, og det betyder at nogle stavelser får tildelt 

en større opmærksomhed, i form af tryk, end andre. Det betyder, at de ubetonede/ tryk-

svage stavelser må vige for de betonede/trykstærke, Det sker meget tit i spontant talt 

dansk. For at ministeriets krav om at ”anvende sproget nogenlunde præcist når det gæl-

der regler om sprogbrug, udtale, tryk, rytme og ordvalg” (Mennta- og menning-

armálaráðuneyti, 2013: 128) kan blive overholdt, er schwa [ə] en elementær del af den 

mundtlige undervisning. 

Vokalskemaet (Tabel 1) indeholder ikke midttungevokalen schwa, som 

er en svagtryksvokal. Den beregnes ikke som en fuldvokal, fordi den kun kan optræde 

i ubetonede stavelser. Lyden bliver dannet med urundet læbestilling og tungemassen 

ligger placeret midt i munden hvor ”øh” lyden i fx hoppe [ˈhʌbə] er meget karakteristisk 

for dansk udtale. Det specielle ved schwa er, at i sammenhængende tale forsvinder ly-

den i de fleste tilfælde. I den trykfaste rytme i dansk, hvor der prøves at holde en vis 

afstand imellem hver trykstærk stavelse, må svagtryksvokalen bukke under og enten 

blive optaget af en nærliggende lyd (assimilation) eller forsvinde helt (reduktion) 

(Grønnum, 2007: 50pp)7. Schachtenhaufen (2011) skriver i sin blog at ca. 50% af alle 

schwa bliver assimileret, 25% bliver reduceret og kun 25% bliver udtalt distinkt i sam-

menhængende tale. 

Hvis man udtaler alle schwa, bliver ubetonede stavelser for tunge, og en-

der med ikke at lyde dansk, fordi den prosodiske ramme i dansk ikke bliver overholdt. 

Schwa assimilation og reduktion sker pga. farten i talesproget. Derfor er det enormt 

                                                
7 jf. ”Prosodien i centrum” og ”Tryk” afsnittene  
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vigtigt, at eleverne lærer om schwa, og hvor meget den lille ”ubetydelige” midttunge-

vokal kan have af betydning i den store sammenhæng. Schwa er noget af det mest ka-

rakteristiske ved dansk, så det kan ikke undlades i undervisningen. Der skal målrettet 

arbejdes på at opmærksomgøre eleverne på schwa, og det kan gøres ved hjælp af mange 

øvelser. 

Reglerne for, hvornår schwa skal assimileres eller reduceres, kan være 

meget komplicerede for sprogtilegneren. Men da det er en afgørende faktor for dansk 

prosodi, kan det ikke ignoreres i danskundervisningen. Ved at gøre eleverne opmærk-

somme på schwas forekomst i sproget, kan det også virke som en øjenåbner og hjælpe 

dem med at forstå ikke-distinkt dansk, da de bliver klar over, at bogstavet e bliver slugt 

af et nærliggende bogstav eller reduceret helt væk.  Det handler om hvilke omgivelser 

schwa befinder sig i. 

 

Schwa-assimilation 

Dansk udtale kan godt være utydelig, og specielt for dem som lærer dansk som frem-

medsprog kan dansk virke ret umulig at forstå i autentiske situationer, hvor det hele går 

meget stærkt. Derfor er det vigtigt at fortælle eleverne, at det er en af grundene til at 

dansk kan være svært at forstå. 

Som et af de mest karakteristiske udtalefænomener i dansk, er assimila-

tion noget som sker meget ofte i talt dansk. Det der sker er, at to lyde smelter sammen, 

men ordet beholder stadig den stavelse hvor schwa forekom. Det kan assimileres til en 

vokal som i svie [svi:i] eller lige [li:i] men også til sonorante konsonanter8 som i so-

len[soːˀln̩] og bade [ˈbæːð̩] (Grønnum, 2007: 50pp). 

 

Schwa-reduktion 

De usonorante konsonanter kan ikke bære en hel stavelse, derfor forsvinder hele sta-

velsen hvori [ə] befandt sig, som fx drikke bliver til [ˈdʁεg], hvor ordet går fra at være 

et tostavelsesord til et enstavelsesord. I sammenhængende tale prøver man at komme 

frem med sit budskab på så nem og tydelig en måde som muligt. Derfor kan man med 

fordel reducere de stavelser væk, der ikke betyder noget for sammenhængen. Det gør 

man for at gøre det nemmere for en selv, for hvis man konsekvent udtaler alle stavelser 

                                                
8 Sonorante konsonanter er, kort fortalt, dem som kan mærkes nede i halsen ved udtale. Det er 
halvvokalerne [ɐ̯] [w] [j], det bløde d [ð], nasalerne [n] [m] [ŋ] og likviden l [l] Pga. opgavens omfang 
og fokus vil jeg ikke komme nærmere ind på hvad sonorante konsonanter er. 
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distinkt, kan det til sidst blive mere utydeligt set i en stor sammenhæng. Vil du have 

noget at drikke? eller [ve.du.’ha.nɔːɔð.ʌ.ˈdʁɛɡ] som ligger meget bedre i munden. 

Det er vigtigt at introducere eleverne til disse hyppigt forekommende at-

tributter ved dansk udtale, for det øger bevidstheden omkring hvordan autentisk hver-

dagsdansk lyder. Det er også med til at understrege den faktor, at der er ofte meget lidt 

samhør mellem bogstav og lyd. 

                   Det kan være svært for islændinge at vænne sig til, at det ofte ikke er 

slutningen af ordet som er betydningsbærende, for i islandsk kodes grammatiske oplys-

ninger i høj grad i kasusendelser. Derfor er det meget vigtigt på islandsk at få udtalt 

dem nøje for at undgå misforståelser i det sagte. Sådan virker det danske sprog ikke, og 

det er i særdeleshed vigtigt at få styr på schwa-assimilation og -reduktion for at opnå 

en dansklignende sætningsmelodi (Volhardt, 2011) 

I islandsk udtale kender man også til reduktion, hvor pronomen bliver 

slugt af det foranliggende verbum fx ”Geturu hjálpamér“ i stedet for „Getur þú hjál-

pað mér?“. Det gør sig også gældende steder hvor der er præpositionsforbindelser 

„Ertu til‘í‘ða“ („Ert þú til í það?“). Det er noget, som de islandske elever kender til i 

deres eget sprogbrug, derfor er det oplagt at få eleverne til at reflektere over deres egen 

måde at udtale ordene på, når der tales distinkt, og når der tales i hverdagsagtige situa-

tioner. 

Mark Volhardt, cand.mag i lingvistik, lavede en undersøgelse i forbin-

delse med sin B.A.-opgave, hvor han var underviser i fonetik på Islands Universitet. 

Han underviste i kurset dansk fonetik, hvor han løbende lyttede til tre elevers danskud-

tale og observerede de forskellige træk ved udtalen, med særligt henblik på a-kvaliteter, 

tryk og schwa. Det viste sig, at alle eleverne forbedrede sig gevaldigt i løbet af seme-

steret og rykkede sig alle mindst 54% i forbindelse med schwa-reduktioner. Der var 

stor fokus på schwa hele semesteret, og det blev omtalt i næsten alle timerne. Der var 

også stor fremgang i a-kvaliteterne, hvor procentdelen af korrekt udtalte lyse a‘er af 

antal mulige blev målt. I forhold til trykplaceringer var det et gennemgående træk ved 

de tre elever, at ved de ord som de kendte fra engelsk, blev trykket også placeret samme 

sted som på engelsk (fx tra’ditionelle, ’problem, al’ternative) (Volhardt, 2012) 

Volhardts undersøgelse viser, at med målrettet undervisning kan der ske 

utrolige fremskridt på kort tid. En af eleverne havde betydeligt mindre erfaring i dansk 

end de andre to, eftersom de to havde været bosat i Danmark i noget tid. Den ene elevs 

forbedringer i schwa-reduktioner var enorme, hvor hun gik fra 11% reduktioner, i for-



 21 

hold til vurderet antal forekomster først i semesteret, til imponerende 99%! Det under-

streger problemstillingen i det manglende fokus på mundtligheden i undervisningen. 

Eleverne i undersøgelsen vidste hvilket mål, der var, for deres udtaleundervisning 

(schwa-reduktion, a-realisering og tryk), og med et prægnant syn på undervisningsmå-

lene var det håndgribeligt at opnå et godt resultat. 

 

Diskussion 
Vægtning af de forskellige komponenter i undervisningen 
Indenfor fremmedsprogsundervisningen bliver der bl.a. talt om fire færdigheder dvs. 

læse, lytte, skrive og tale. Ingen af de fire færdigheder er vigtigere end den anden, for 

sammen udgør de en helhed og indgår alle for at opnå en kommunikativ kompetence. 

Det er tankevækkende at se, at de fire færdigheder ikke er fordelt mere jævnt i dansk-

undervisningen i Island, i hvert fald når ifølge de spørgeskemaundersøgelser som 

Auður Hauksdóttir (2001) lavede. 

 
Figur 2 - Lærernes højeste prioriteringer af komponenter i undervisningen (Hauksdóttir, 2001) 

 

I den undersøgelse var læsefærdigheden den færdighed, som lærerne tildelte størst og 

mest ensartet vægt i undervisningen (Hauksdóttir, 2001: 253) At læse er en receptiv 

færdighed hvor eleven passivt modtager information, og ifølge forskningen har læsning 

en stor betydning for elevers ordforråd. Ordforråd kan deles op i passivt ordforråd, som 
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er alle de ord hvor betydningen af ordet er kendt, og aktivt ordforråd, som er alle de 

ord, som personer aktivt kan bruge både i tale og skrift. 

”Når der er tale om nært beslægtede sprog som fx dansk og islandsk, 

som ligner hinanden mere i skriftsprog end tale, får man hurtigt me-

get forærende gennem ekstensiv læsning. Her må man dog gøre sig 

klart, at der er stor forskel på receptiv og produktiv beherskelse af 

ordforråd, og at man ikke kan forvente, at den receptive færdighed, 

som eleverne erhverver sig gennem læsning, automatisk kan omdan-

nes til produktiv færdighed, dvs. at eleverne er i stand til at genkalde 

sig de ord, de har læst og bruge dem produktivt” (Hauksdóttir, 2001: 

377). 

Det er derfor vigtigt, at eleverne får mulighed for produktivt at bruge ordene selv, enten 

i tale eller skrift sammen med læsningen, så de får det fulde udbytte af ordbehandlingen. 

Ud over læsefærdigheden er der tillagt stort fokus på undervisning i gram-

matik og oversættelse for hhv. islandsk til dansk og dansk til islandsk, hvor det sidst-

nævnte tildeles langt større vægt i undervisningen sammen med grammatikundervis-

ningen (Hauksdóttir, 2001: 274). Det er bemærkelsesværdigt, at når der undervises i 

grammatik, foregår det oftest på modersmålet og ikke på målsproget. Ved oversættelse 

fra målsprog til modersmål (som her er fra dansk til islandsk) er der også meget fokus 

på modersmålet. Tilbage er der mindre tid, hvor der kan arbejdes med målsproget, som 

eksempelvis træning af talefærdighed eller lytteøvelser. Desuden kan brugbarheden af 

direkte oversættelse diskuteres, men det er bestemt en langsommelig proces, der ikke 

kræver betydeligt engagement fra elevernes side. Teksten er præfabrikeret, og eleverne 

behøver ikke at sætte sig ind i emnet eller tænke kreativt. Personligt engagement er 

vigtigt, og at eleverne beskæftiger sig med noget der knytter sig til deres interessefelt. 

Oversættelse bliver sjældent brugt i autentiske situationer, hvor sproget ellers er le-

vende. Autencitet er uhyre vigtig i sprogundervisningen, for det er på den måde, at 

eleverne mærker sprogets gyldighed uden for klasseværelset (Hauksdóttir, 2001: 276). 

Lyttefærdigheden blev også tildelt høj prioritet i undervisningen. Træning 

i lyttefærdighed har den fordel, at eleverne bliver fortrolige med målsprogets prosodi 

(Hauksdóttir, 2001: 59), hvilket har en klar fordel for elevernes udtaletilegnelse. Bog-

stav og lyd relationen er, som før nævnt, meget lille på dansk, derfor må eleverne møde 

sproget på både skrift og i lydform, for at begge dele bliver velkendte og sproget bliver 

én helhed. 
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Talefærdigheden bliver tildelt en meget bekymrende lille mængde op-

mærksomhed i tilrettelæggelsen af undervisningen. Der kan opnås andre resultater ved 

at fokusere på talefærdighed, fx hvor eleverne kan lave nogle autentiske situationer, 

hvor de bliver tvunget til at udvide sit ordforråd for at kommunikationen kan blive suc-

cesfuld. Desforuden viste resultatet af undersøgelsen, at de klasser som oftere arbejdede 

med forskellige taleaktiviteter, opnåede bedre resultater i den centrale afgangsprøve i 

dansk, selvom at talefærdighed ikke indgår i prøven, men kun de tre andre færdigheder 

(læse, lytte og skrive). Det understøtter det argument, at beherskelse af én færdighed 

støtter indlæringen af de andre færdigheder (Hauksdóttir, 2001: 370). I den sammen-

hæng spiller elevernes mulighed for at bruge sproget som kommunikationsmiddel en 

afgørende rolle, for det er netop brugen af sproget, der betragtes for at være drivkraften 

i elevernes sprogtilegnelse (Hauksdóttir, 2001: 376). 

 

 

Hvorfor er der så lidt mundtlighed? 
Ósa Knútsdóttir, dansklærer i gymnasiet Menntaskólinn við Sund (2008), undersøgte i 

forbindelse med sin cand.mag.-afhandling, hvad der ligger til grund for, at der bliver 

talt så lidt dansk i dansktimerne. Undersøgelsen byggede på udførlige interviews med 

fem gymnasielærere, der underviste i dansk. Undervisningskravene fra ministeriets side 

er at øge bevidsthed og fokus på at se sprog som værende et levende kommunikations-

middel. Eleverne skal kunne bruge sproget til at kommunikere med de nationaliteter, 

som taler det pågældende sprog, og samtidigt gøre brug af den strategiske kompetence 

for at undgå kommunikationsbrist på trods af mangler i de andre kompetencer (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013: 122pp) Hun ville undersøge, om det faktisk gjorde 

sig gældende i danskundervisningen i de islandske gymnasier. 

Som bekendt så møder islandske elever sjældent dansk i dagligdagen, og 

derfor ligger der et stort pres på undervisningen. Der er meget, der skal nås, og det viser 

sig at islændinge føler sig meget usikre, når de skal begå sig på dansk, da de ikke har 

opnået en stor nok erfaring som understøtter en bedre selvsikkerhed (Knútsdóttir, 

2008). Derfor er det vigtigt, at lærerne fokuserer på at få kvaliteten af mundtlige øvelser 

op og forsøger så vidt som muligt at skabe autentiske omstændigheder og omgivelser. 

Men realiteten er den, at det er meget sjældent i danskundervisningen at der udeluk-

kende bliver kommunikeret på dansk, lærer til elever og vice versa. Grunden til det var, 
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at lærerne oplevede mindre nærvær med sine elever. Eleverne kan føle det meget græn-

seoverskridende at kommunikere på et fremmedsprog som dansk, når læreren også er 

islandsk. Det kan medføre, at der bliver holdt en vis afstand mellem lærer og eleverne 

(Knútsdóttir, 2008). 

                   Det er derfor yderst vigtigt, at der bliver skabt en afslappet og positiv at-

mosfære i klasseværelset for at eliminere følelsen af akavethed i klassen og løsne op 

for hæmninger. Udtalen er tæt relateret til elevernes identitet og følelser, og det kan for 

nogle opleves meget ubehageligt at udtale ukendte lyde og endda nærmest virke iden-

titetstruende. Det handler om at have god identitetsfleksibilitet, som går ud på hvor god 

en person er til at tilpasse sig, og hvor fleksibelt personens ego er. Jo ældre man bliver, 

desto sværere er det at slippe hæmningerne, skabe sig og udtale nye lyde (Schumann, 

1975). Børn er mere vant til følelsen af at skulle lære nye ord og tager det ikke så tungt, 

hvis udtalen ikke er korrekt. Når de så bliver teenagere og senere hen voksne, ligger 

den følelse mere fjernt fra dem, og identitetsfleksibiliteten er mere forankret. En leg, 

skuespil eller andet lignende, hvor eleverne føler, at de kan påtage sig en anden rolle, 

kan være fordelagtig i sådanne situationer. Derudover har læreren en vigtig rolle i det 

at få opbygget denne afslappede og humoristiske atmosfære med opmuntring og moti-

vering af eleverne, hvor rettelse og kritik skal være konstruktiv (Kirk, 2008:  20; 39). 

Dansk udtale er omfattende, fordi den adskiller sig meget fra islandsk. 

Hvis lærerne ikke føler sig sikre i egen udtale, vil det uden tvivl have en negativ effekt 

på undervisningen. I Hauksdóttirs (2001: 355) undersøgelse beviser hun nemlig, at de 

to faktorer hænger sammen, dvs. lærerens interesse og engagement i undervisningen, 

og når de begge er til stede giver det et bedre eksamensresultat hos eleverne. Lærernes 

manglende interesse og engagement for den mundtlige undervisning kan fx være forår-

saget af manglende kvalifikation i dansk, sidestillet andre lærere der har valgt dansk 

som linjefag, eller har afsluttet en B.A.-eksamen. De lærere har dermed ikke et godt 

grundlag, mht. den fagspecifikke kompetence i faget, for at kunne undervise i mundt-

lighed. Fremmedsprogsundervisningen stiller store krav til læreren, særligt når det gæl-

der mundtlighed. Det kræves, at læreren selv er kommunikativt kompetent på målspro-

get og har en god viden om fagets didaktik (Hauksdóttir, 2001: 99; 374). 

Mangel på undervisningsmateriale, som særligt beskæftiger sig med træning af 

mundtlighed i dansk, er også med til at gøre den del af undervisningen til en udfordring. 

I Knútsdóttirs interview nævner én af lærerne, at det er lærerne selv der skal finde ma-

terialer som er spændende og vækker elevernes interesse for at begynde at samtale på 

dansk. Det medfører, at lærerne kommer på overarbejde, fordi det som eleverne finder 
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interessant i dag, kan allerede være forældet om en måned. Så det kræver meget af 

lærerne at skulle finde øvelser til mundtligheden, ud over den traditionelle undervis-

ningsforberedelse (Knútsdóttir, 2008). Men hvad består traditionel fremmedsprogsun-

dervisning af? Jeg vil mene, at mundtlighed, den kommunikative funktion ved sprog, 

burde tildeles størst vægt af de fire færdigheder i traditionel fremmedsprogsundervis-

ning. Alle fire færdigheder skal gives nogenlunde lige mængde opmærksomhed, men 

hvis der er én af dem, som får gavn af at få størst opmærksomhed, så er det mundtlighed. 

Sprog er defineret i Den danske ordbog som: ”system af ord, deres mundt-

lige og skriftlige udtryk og måde at kombineres på hvormed mennesker i et samfund 

udtrykker sig og kommunikerer med hinanden” (Det Danske Sprog- og Litteratursel-

skab, s.d.). Sprog er et kommunikationsmiddel og definitionen af kommunikation fra 

samme førnævnte steder: ”udveksling af informationer, budskaber og meddelelser mel-

lem personer, dyr eller maskiner, især ved benyttelse af tegnsystemer, fx sprog” (Det 

Danske Sprog- og Litteraturselskab, s.d.). Grunden til at vi lærer fremmedsprog som 

dansk i Island, er polyvalent (jf. ”Dansk i islandske skoler” afsnittet.)   

Hvis sprogundervisningen skal fungere som forberedelse til kommunika-

tion, bør der øges fokus på lytte- og taleøvelser, så eleverne lærer, at der på dansk er en 

stor forskel på skrift og lyd. Ved at de bliver klar over det, kan de begynde at bruge de 

redskaber, den pågældende lærer kan give dem, og med tiden virker autentisk dansk 

ikke lige så uforståeligt, som fx når schwa bliver reduceret eller assimileret hele 75% 

af gangene den forekommer i sammenhængende tale. 

 

Fokus på korrekthed frem for fluency 
Island har en stram sprogpolitik. En antagelse, man ofte møder hos islændinge, er at de 

anser det islandske sprog for at være meget kompliceret, nærmest umuligt at mestre for 

udefrakommende, medmindre de besidder et exceptionelt talent for at lære nye sprog. 

Selv mange islændinge har svært ved at tale grammatisk korrekt islandsk. Mange is-

lændinge lider af den såkaldte dativinfektion (i. þágufallssýki), hvor der bliver brugt 

dativ i stedet for akkusativ i sætninger, hvor verber som „langa“ og „hlakka“ optræder.  

En sætning som „Mér/henni/honum langar í bíó“ høres tit, specielt hos unge islæn-

dinge (Svavarsdóttir, 1982), hvor den grammatisk korrekte sætning skal lyde 

„Mig/hana/hann langar í bíó“. Grammatikpoliti (i. málfræðilögregla) er en titel, der 

bliver brugt om de islændinge, der ikke kan tåle grammatiske fejl hos andre og går 

meget op i at tale grammatisk korrekt islandsk. Titlen bruges både af dem selv og af 

andre. Selvfølgelig er grammatisk korrekt fremstilling vigtig, men det kan være lidt af 
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et problem ude i samfundet, hvis ikke der gives plads og tolerance for små og tit ube-

tydelige fejl i sproget, når det gælder om at få et budskab igennem. 

Stefanie Bader, undersøgte i sit ph.d.-studium islændinges holdning til is-

landsk med fremmed accent. Islandsk er af stor relevans i det islandske samfund pga. 

Islands sprogpolitik. Det viste sig, at holdningen til islandsk med accent var positiv, 

dog med en vis form for generalisering hvori det stereotypiske aspekt kommer til syne. 

Der er stor risiko for at blive ”set ned på”, specielt hvis du kommer fra østeuropæiske 

lande eller Asien (Bade, 2018). Hypotesen om sproglig stereotypi (e. linguistic stereo-

typing hypothesis) belyser det, at hvis der tales med bestemt accent som forbindes med 

en bestemt ringeagtet gruppe, så kan det have indtryk på holdningen til den talende. Så 

det kan have en negativ virkning på sociale, psykiske og økonomiske aspekter i livet 

blot pga. accenten (Kang & Rubin, 2009). 

                   Sproget er en del af menneskers sociale identitet. Det kan være svært at 

begå sig på et sprog, hvor man ikke har det samme ordforråd som på ens modersmål. 

Et menneske har forskellige sociale identiteter i forskellige situationer (Togeby, 2015). 

Det, ikke at kunne udtrykke bestemt viden eller lignende, vækker en følelse af identi-

tetskonflikt, og det kan medføre præstationsangst i indlæringen af nyt sprog. 

Det er et problem, for erfaring er vigtig i forhold til at skulle lære et nyt 

sprog, såkaldt ”learning by doing” hvor det er vigtigt at være en aktiv deltager i sprog-

læringen. Når småbørn skal lære at tale på sit modersmål, sker det ved at de lytter til 

det talte sprog og prøver at gentage, hvad der bliver sagt. Omkring 3-4-års alderen kan 

de fleste børn selv danne sætninger og dermed kommunikere med deres omverden. Det 

er noget, der sker uden særligt fokus på grammatik (Dr. Srivastava, 2014), så hvorfor 

tager fremmedsprogsundervisningen udgangspunkt i grammatik? 

 

Norsk og svensk er bedre end dansk 
Tilegnelsen af dansk talefærdighed, især udtalen, har altid været den faktor, der har 

givet islændinge størst besvær (Hauksdóttir, 2001: 136; 155). Der er mange forskellige 

årsager, som eksempelvis dansk prosodi samt schwa-assimilation og -reduktion, men 

først og fremmest vil jeg pointere, at mangel på undervisning på dette område åbenlyst 

ikke bidrager til at løse problemet. 

                   Én af lærerne i spørgeskemaundersøgelsen (Hauksdóttir, 2001) hævder, 

at det ville være en fordel for islandske elever at kunne vælge mellem svensk eller 

dansk, pga. at dansk udtale viser sig at være svær at tilegne sig. I den forbindelse nævner 

han, at det kan virke demotiverende for eleverne, at de ikke forstår det talte sprog, på 
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trods af at de har gjort sig meget umage med studiet, og at de har læst i bøgerne. Af den 

grund er der risiko for, at de opgiver og danner en negativ holdning overfor dansk, fordi 

de har bestemt sig for, at det er for svært at lære (Hauksdóttir, 2001: 317). 

                   Flere gange i undersøgelsen af lærerne taler lærerne mere positivt om un-

dervisning i nogle af de andre nordiske sprog. Lærerne mener ikke, at det er så vigtigt 

med genuin udtale af dansk, for erfaringen viser at dansk udtalt med den hårde islandske 

accent9 fungerer godt i norden hhv. Sverige og Norge (Hauksdóttir, 2001: 253). Men 

eleverne bliver ikke undervist i svensk og norsk, så hvorfor skal der være fokus på at 

imødekomme de to sprog? Det er ikke noget, der gavner islændinge i Danmark, i for-

hold til at blive forstået under kommunikative situationer, da den hårde islandske accent 

med rulle-r og et konsekvent brug af tryk i første stavelse, ikke stemmer overens med 

dansksprogets prosodiske ramme, blot for at nævne nogle eksempler. 

Det er svært for danskere at forstå, hvad der bliver sagt, når prosodien er 

så langt fra dansk standardudtale, og så gør islændinge sig en bjørnetjeneste ved ikke 

at prøve at mestre nogle af de udtalefærdigheder, der er typiske for det danske sprog. 

Det er for begrænsende at skulle bibeholde den hårde accent, for det mindsker mulig-

heden for at blive bedre forstået, eller forstået i det hele taget, i Danmark. Ved at øve 

udtale og talefærdighed øver man samtidigt også samtalefærdigheder, hvilket også be-

rører lyttefærdigheden. Hvis ikke man vedrører alle disse områder i danskundervisnin-

gen, så lærer eleverne kun et halvt sprog. 

  

Didaktiske overvejelser  
Øvelse gør mester. Det er en kliché, men det gør den ikke mindre sand i fremmed-

sprogsundervisningen. Det er uhyre vigtigt, særligt i udtaledelen, at eleverne øver sig. 

Øver sig i udtale af forskellige nye lyde, øver sig i at placere trykket det rigtige sted og 

øver sig i dansk prosodi. Dansk er det nordiske sprog, som er sværest at lære udtale-

mæssigt (Hauksdóttir, 2001: 186). Der er mange udtalemæssige faktorer, som er meget 

forskellige fra det, som islandske elever kender fra deres eget sprog, hvilket er ikke 

usædvanligt. Det samme gør sig gældende i engelsk, men eleverne skal bare gøres li-

geså bevidste om de sproglige forskelle og ligheder mellem dansk og islandsk, som de 

er omkring engelsk og islandsk. Det er svært at blive bedre til noget, hvis man ikke er 

                                                
9 Det islandske rulle-r, den mørke a-lyd og gennemgående brug af konsekvent tryk i første stavelse 
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klar over at det eksisterer, jf. Volhardts (2011) undersøgelse, hvor det viste sig, at med 

en målrettet undervisning i schwa-reduktion og -assimilation skete der en gevaldig for-

bedring, specielt hos den elev som klarede sig dårligst i den del af udtalen i starten af 

semesteret. 

Målsætningen for udtaleundervisningen bør ikke være, at eleverne opnår 

en autentisk dansk udtale, og eleverne skal være bevidste over, at det kræver et stort 

stykke arbejde, hvis udtalen skal være uden accent. Det er heller ikke altafgørende, for 

det kan virke demotiverende at gå efter en målsprogslignende udtale, og derfor er det 

ikke anbefalelsesværdigt at sætte målet så højt. Men elevernes mål bør være at kunne 

forstå dansktalende personer og blive forstået, når de selv taler dansk. (Kirk & Jørgen-

sen, 2006: 30). 

Forståelse som begreb kan være en uklar størrelse, da der er flere ting, der 

kan have indflydelse på forståelsen alt afhængig af situationen. Derfor er det vigtigt, at 

eleverne lærer at kunne hjælpe sig selv i situationer, hvor de kommer ud for nogle van-

skeligheder. Hvad enten det gælder udtaleproblemer (fx hvor trykket lægges forkert i 

et ord, eller manglende stød i ord, som har en betydningsmæssig forskel adskilt af stø-

det) eller at tage andre sproglige kompetencer i brug som fx omformulering. Eleverne 

skal være i stand til at hjælpe dem selv med forskellige metoder (Kirk, 2008: 171) 

Der er også forskel på, hvor dygtig lytteren er til at kunne forstå dansk, 

talt af mennesker med anden sproglig baggrund end dansk. Det kan volde kommunika-

tionsproblemer, fordi danskerne kan være følsomme for ændring i prosodien, i forhold 

til hvad der betragtes som autentisk dansk (Kirk & Jørgensen, 2006: 13). Islændingenes 

hårde accent med tryk i hvert ord, rulle-r, et konsekvent brug af det mørke-a, og dan-

skernes svage øre er derfor ikke en ønskværdig kombination. 

                   Sproget skal behandles på et metaplan i undervisningen, hvor eleverne 

skal være med til at diskutere sproget. Sprogtilegnelsen skal være effektiv på den måde, 

at eleverne skal inddrages i læringen. De skal handle aktivt, bruge sproget i stedet for 

blot at modtage det. Motivation er nøglen til læring, derfor er det vigtigt at elevernes 

motivation vedligeholdes. Det er en stor motivationsfaktor, hvis eleverne føler at de er 

gode til noget. Når eleverne mærker at de er gode til noget på et bestemt område eller 

føler en brugbarhed i undervisningen, så stiger glæden ved læringen parallelt med mo-

tivationen. Så bliver det også mere attraktivt at arbejde med noget i dybden (Henriksen, 

2011: 124). I den forbindelse er den manglende eksamination i mundtlighed med til at 

sende et forkert signal til både elever og lærere. Lærerne står overfor et dilemma, hvor 
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de skal vælge, om de vil vægte mundtlighed højt, som både kræver mere af dem selv, 

men også af eleverne, og som alligevel ikke bliver testet i sidste ende. 

 

Konklusion 
Ministeriets krav om mundtlige færdigheder i dansk, den faktiske undervisning og 

hvordan eksaminationen foregår, hænger ikke ordentligt sammen. Der er steder, hvor 

mundtligheden går tabt. Det er meget tankevækkende. at kompetencekriterierne er de 

samme for engelsk og dansk. Det sætter et enormt pres på læreren, og ikke mindst ele-

verne for at opnå de samme kvalifikationer som i engelsk, hvor undervisningen starter 

en del år før og udover det, som før nævnt, møder islændinge engelsk over alt i deres 

hverdag, og specielt ved at der mistes terræner med domænetab i børn og unges 

sprogbrug (computerspil og teknologi generelt). 

                   I forhold til eksaminationen i danskundervisningen, så er mundtligheden 

den eneste af de fire færdigheder, der ikke er en del af eksamen. Signalerne, der bliver 

sendt til hhv. lærerne og eleverne, kan ikke være helt positive. Det kan virke, som om 

færdighed i mundtlighed i dansk er uopnåelig, og at der ikke er besværet værd, fordi 

der ikke føres regnskab for, om kravene er opnået i faget. Konsekvensen er, at under-

visningen i mundtlighed bliver ikke fundet vigtig, fordi ved ikke at teste elevernes kun-

nen vises der indifference på, hvad resultatet måtte have været. 

                   For den engagerede lærer, som gerne vil have mere mundtlighed i sin un-

dervisning pga. de forskellige goder, det giver til den sproglige kompetence, kan det 

føles som tovtrækkeri og alt for risikabelt at sætte mere tid af til mundtligheden, både 

for læreren selv, men også for lærerens elever. Det er risikabelt, fordi undervisningen 

skal så vidt som muligt afspejle, hvad elevernes kunnen skal bestå af i sidste ende i en 

eksamenssituation (Hauksdóttir, 2001: 240). Når eksamenssituationen ikke indeholder 

afprøvning af elevers mundtlighed, men kun de andre tre færdigheder (læse, lytte og 

skrive), så er det vigtigt at eleverne føler sig sikre på disse områder, og derfor kommer 

der størst fokus på dem. Hauksdóttirs (2001) undersøgelse viste dog, at de lærere som 

fokuserede på mundtlighed, opnåede de bedste resultater til eksaminerne, på trods af at 

der ikke bliver eksamineret i mundtlighed. 

Undervisningsmaterialer som er beregnet til undervisning i mundtlighed, 

har der været mangel på, derfor har det krævet meget arbejde for lærerne at finde inte-

ressant undervisningsmateriale til timerne (Knútsdóttir, 2008). Kravene er store, men 

ressourcerne er få fra ministeriets side udover at der er ingen opfølgning, hvilket også 
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er tankevækkende. Måske vil det give lærerne incitament til at fokusere mere på det 

mundtlige, hvis der var en mundtlig prøve. 
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