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Sammandrag 
Denna uppsats visar att både svenska och danska lärarstudenter utan erfarenhet av 

isländska har så pass mycket förkunskaper med sig från sitt eget modersmål, att de kan 

förstå det väsentliga av innehållet i enklare isländska texter som simultant presenteras i 

skrift och ljud. Texterna som användes vid denna grannspråksundersökning var dels ett 

avsnitt ur barnboken Hodja og töfrateppið och dels en artikel ur den isländska 

morgontidningen Morgunblaðið. Informanterna fick svara på frågor om innehållet. Det 

visade sig att tidningstexten förstods bättre än barnbokstexten, av såväl svenskar som av 

danskar. När det gällde barnbokstexten fanns markanta skillnader mellan svenskars och 

danskars resultat. Totalt sett hade svenskarna något bättre resultat på undersökningen, 

detta trots att svenskarna uppgav att de i skolan mottagit betydligt mindre mängd 

grannspråksundervisning än danskarna. Men detta kan ha att göra med att 

undersökningens ringa omfattning.  
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1.1 Inledning 
Finns det fog att tala om en nordisk språkförståelse, och finns det behov av att kunna 

kommunicera med våra nordiska grannar på andra språk än engelska? Den första frågan 

kommer att besvaras i denna uppsats medan den andra kommer att behandlas mer som 

underlag för diskussion och reflektion. 

Traditionellt sett har grannspråksundervisning varit ett obligatoriskt inslag i 

svensk och dansk skola, både på högstadiet och på gymnasiet. Men i kursplanerna för 

gymnasiets kurser i Svenska A och Svenska B står det inget om att eleverna ska få en 

orientering i de övriga nordiska språken (Skolverket 2010) vilket det däremot gör i 

kursplanen för Danska A (Undervisningsministeriet 2010) och i ämnesplan för ämnet 

svenska (Skolverket 2011). Deklarationen om nordisk språkpolitik från 2006 (Nordiska 

ministerrådet 2007) slår fast att alla nordbor ska kunna kommunicera med varandra, i 

första hand på ett skandinaviskt språk. I artikeln �”Lär ut danska i skolan!�” frågar sig 

Olle Josephson om någon bryr sig om den deklarationen, när utbildningsledare och 

skolpolitiker tror att globalisering är det samma som mer engelska (Josephson 2008). 

Josephson menar att det är kompetensslöseri att det inte undervisas systematiskt i 

danska och norska i svenska grundskolor, eftersom eleverna redan har så mycket gratis 

från svenskan. Han anser att engelskan har sin plats som språk för �”inledande kontakt, 

tillfälliga möten och kanske också alltmer de fina konferenserna�” (Josephson 2008). 

Men samtidigt hävdar han att de nordiska grannspråken stärker sin ställning vid 

långvariga kontakter.  

Denna debatt stimulerade mig att tänka vidare på grannspråken i 

skolundervisningen och ledde fram till undersökningen av svenskars och danskars 

förståelse av grannspråket isländska. Att isländskan fick bli referenspunkten motiveras 

av att en jämförelse mellan dessa nordiska språk, två skandinaviska och ett ö-nordiskt, 

kastar ljus över åtskilliga parametrar av språkförståelse i allmänhet och 

grannspråksförståelse i synnerhet, till exempel skillnader i morfologi, lexikon och uttal i 

mellan språken idag och mellan språken jämfört med tidigare språkhistoriska skeden. 

Kanske är inte isländskan en så avlägsen släkting till svenskan och danskan som 

man kanske kan tro. För att undersöka denna fråga och för att se om svenskar och 

danskar har lika stora förutsättningar att förstå isländska, resonerar jag om likt och olikt 

i de tre språken. Efter detta görs en morfo-lexikalisk analys av två olika isländska texter. 
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Slutligen testas en grupp svenska och en grupp danska lärarstudenter i språkförståelse 

av de två texterna.  

Möjligen kan denna undersökning något öka förståelsen för släktskapet mellan de 

nordiska språken och öka kunskaperna om deras olikartade utveckling. Denna ambition 

kan i bästa fall leda till en fördjupad debatt om grannspråksundervisningens roll i skola 

och samhälle. 

Undersökningsområde 
Ämnet för denna uppsats är alltså grannspråksförståelse i Norden. Ämnet avgränsas dels 

genom sitt fokus på tre av de totalt fem nordiska språken svenska, danska och isländska, 

dels genom att det endast är svenskars och danskars förståelse av isländska som 

undersöks. Som ett förstudium ges en beskrivning av isländskan utifrån ett 

skandinaviskt perspektiv. 

Syfte och problem  

Syfte  
Syftet med uppsatsen är att jämföra några svenska och danska lärarstudenters (med 

språk som huvudämne) faktiska förståelse av enklare isländska texter. Först görs en 

allmän beskrivning av likheter och olikheter mellan de tre språken. Därefter görs en 

morfo-lexikalisk analys av svårighetsgraden i de två undersökningstexterna. Att försöka 

hitta orsaker till eventuella skillnader (såsom Danmarks långa koppling till Island, 

grannspråksundervisning i skolan osv.) ligger däremot utanför denna uppsats fokus men 

berörs ändå i diskussionsavsnittet. 

Forskningsfråga/problemformulering 
 Hur långt ifrån svenskan och danskan ligger isländskan (syntaktiskt, lexikalt, 

morfologiskt och fonologiskt/ortografiskt)? 

 Hur mycket förstår undersökningsgrupperna (svenska respektive danska 

lärarstudenter) av relativt lätta isländska texter? 

 Vilka skillnader i förståelse kan eventuellt finnas mellan svenskars och danskars 

förståelse av isländska?  
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2 Bakgrund 
I följande avsnitt behandlas för denna undersökning relevant forskning i ämnet 

grannspråksförståelse i Norden. Vidare ges en språklig och språkhistorisk bakgrund till 

svenskan, danskan och isländskan. Avslutningsvis fördjupas perspektivet när det gäller 

språkförståelse i Norden. Vilka svårigheter har man att förstå varandra och vilka 

förkunskaper har man eventuellt med sig från sitt modersmål? 

Språkförståelse i Norden 
Språkforskaren Arne Torp använder termen skandinavisk grannspråksförståelse och 

menar då kommunikationen svenskar, danskar och norrmän emellan, eftersom 

skandinaver kan förstå varandras modersmål (Torp 2004:101). Även om isländskan och 

färöiskan också är nordiska språk är avståndet mellan dessa språk och de skandinaviska 

så stort att de klassas som avståndsspråk. Det betyder till exempel att en svensk som 

turistar på Island förmodligen kommunicerar på engelska. Men hur väl eller illa skulle 

en skandinav egentligen förstå isländska om inget annat alternativ gavs? Exemplen 

nedan visar att isländska i vissa fall ligger väldigt nära skandinaviska språk och i andra 

fall långt ifrån. 
 

isländska (skrift) konan talaði við manninn sinn um bílinn 

isländska (ljud) /ko:nan ta:laði vi:ð man:in sin Y m bi:lI n/ 

danska  konen talte med sin mand om bilen 

svenska  kvinnan talade med sin man om bilen 

 

isländska (skrift) kerlingin mætti tröllinu á fjallinu 

isländska (ljud) /kj rdlI gjin  maiht:i trødlinY  au fjadlinY / 

danska  konen mødte trolden på fjeldet 

svenska  gumman mötte trollet på fjället 

 

isländska (skrift) sjónvarpið bilaði þegar ég var að horfa á fréttirnar 

isländska (ljud) /sjou:nvarpið bI :laðI  þ : ar j  va:r að horva au frj ht:I rdnar/ 

danska  fjernsynet gik i stykker mens jeg så nyhederne 

svenska  teven gick sönder medan jag såg på nyheterna 

 

Antagligen var första meningen enklast att förstå, den andra mellansvår och den tredje 

svårast. De tre exemplen ovan illustrerar tydligt Torps tes, att den mest avgörande 
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förutsättningen för språkförståelse är att själva orden liknar varandra, antingen i tal eller 

skrift, men helst i bådadera. Han hävdar även att syntaktiska skillnader är viktigare än 

morfologiska (Torp 1998:48). Men trots detta kvarstår faktum att kasusböjningarna och 

omljuden i isländskan i vissa fall kan förvränga orden intill oigenkännlighet och därmed 

avsevärt försvåra betydelsen.  

Tidigare forskning  
Arne Torp ger i Nordiske språk i nordisk og germansk perspektiv och i Nordens språk 

med rötter och fötter en bra översikt över tidigare forskning inom grannspråkförståelse i 

Norden (1998, 2004). De undersökningar av språkförståelse som gjorts, kan enligt Torp 

(1998:103), delas in i olika nivåer. För det första kan de delas in efter vad som är 

objektet för undersökningen; handlar det om förståelse av skrift- eller talspråk. För det 

andra kan undersökningarna delas in utifrån om det är den rapporterade eller faktiska 

förståelsen som undersöks.1 Vid rapporterad förståelse berättar informanten själv vad 

vederbörande har förstått av ett grannspråk (2004:104). Vid faktisk förståelse svarar 

informanten på frågor om innehållet av vad de läst eller hört. Dessa undersökningar ger 

mer objektiva resultat men är samtidigt mer tidskrävande (2004:105). För det tredje kan 

undersökningarna delas in utifrån om undersökningssituationen är naturlig eller 

konstruerad (1998:103). De flesta av de gjorda undersökningarna har handlat enbart om 

muntlig förståelse. De få som gjorts av talspråk visar att skriftspråk överlag förstås 

bättre än talspråk (1998:103f).  

Einar Haugen utförde 1953 en frågeschemaundersökning, och Øyvind Maurud 

utförde 1976 en undersökning av både rapporterad och faktisk förståelse. I båda fallen 

undersöktes svenskar, danskar och norrmän. Torp nämner även en undersökning av Bø, 

som visar att massmedia kan ha en viss effekt på grannspråksförståelsen men att andra 

faktorer också var viktiga, och arbeten av Ulla Börestam Uhlmann, som under nittiotalet 

undersökte hur den nordiska språkkommunikationen fungerar i praktiken (1998:105). 

Lars-Olof Delsings och Katarina Lundin Åkessons forskningsrapport från 2005, 

Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, 

svenska och norska, är en fortsättning på och utveckling av Øyvind Mauruds. De 

undersöker den rapporterade förståelsen av de skandinaviska språken (även ungdomar 

på Island och på Färöarna), för att få svar på om språket håller ihop Norden, och deras 

                                                 
1 Vid undersökning av rapporterad språkförståelse redovisas endast det som förståtts. Vid undersökning av 
faktisk förståelse ställs frågor på innehållet.  
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slutsats är jakande. Språket håller ihop Norden, men inte lika bra som för trettio år 

sedan (Delsing & Lundin Åkesson 2005:149). Generellt sett är engelska lättare att förstå 

än ett grannspråk. De söker förklaringar i språken i sig (inomspråkliga), i attityder och i 

vana vid grannspråk. När det gäller vana framgår att de som har haft 

grannspråksundervisning (om än lite) klarar grannspråkstesten betydligt bättre 

(2005:105).  

Isländska, svenska och danska – likt och olikt 
I detta avsnitt görs en översiktlig beskrivning och jämförelse av isländskan, svenskan 

och danskan utifrån kategorierna syntax, lexikon, morfologi och fonologi/ortografi. 

Isländskan har utvecklats ur den västnordiska dialekt som norska utvandrare 

talade när de anlände till ön under slutet av 800-talet (Barðdal m.fl. 1997:48). Språket 

har förstås utvecklats under de 1200 år som gått sedan dess, men av de nordiska språken 

har isländskan förändrats minst. Detta beror dels på att Island inte har någon geografisk 

gräns till någon annan nation och därmed är språkligt isolerat. Men det beror även på 

islänningarnas stolthet över sitt språk. Denna bottnar i kampen för självständighet 

gentemot Danmark (1997:112), och man �”ansåg att språket återspeglade identiteten och 

nationen, och om islänningarna verkligen ville bli självständiga så var de följaktligen 

tvungna att vårda och rensa sitt språk från all utländsk påverkan�” (1997:112). Den 

nuvarande isländska språkvårdspolitiken, som är puristisk och mycket restriktiv mot 

snabba förändringar, formades under senare delen av 1800-talet (1997:112). 

Både svenskan och danskan har på flera plan avlägsnat sig långt från det 

gemensamma fornnordiska ursprunget, men på sinsemellan olika sätt. Både svenskan 

och danskan har blivit utbyggnadsspråk, det vill säga språk med standardiserad 

grammatik, ortografi och standardiserat uttal. I förhållande till de skandinaviska 

betecknas isländskan som ett avståndsspråk (Torp 2004:36). 

Syntax 
Syntaktiskt ligger isländskan nära både svenskan och danskan (Barðdal m.fl. 1997:347). 

Med sitt satsschema visade dansken Paul Diderichsen 1935 att danskan och de övriga 

nordiska språken generellt sett har en fast ordföljd. Men det finns dock en del skillnader 

mellan språken. En av dem är bisatsordföljden. I isländskan kommer satsadverbialet inte 

före det finita verbet, som i svenskan och danskan. Detta gör att den så kallade BIFF-
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regeln (Platzack 1987:81) inte fungerar i det isländska språket. I exemplet nedan är 

satsadverbialet understruket i respektive mening (1997:356): 

 
isländska hún sagði að þau gætu ekki náð í bækurnar í dag 

svenska   hon sa att de inte kunde hämta boken idag 

danska  hun sagde at de ikke kunne hente bogen i dag 

 

När det däremot gäller placeringen av det finita verbet är det svenskan som skiljer sig 

från danskan och isländskan (Christensen: 2007:114): 

 
isländska hvað ertu sæt (f.)/sætur (m.) 

svenska  vad söt du är 

danska  hvor er du søt2 

 

I svenska står ordet sådan efter obestämd artikel och i isländskan finns ingen obestämd 

artikel: 

 
isländska ég vill ekki eiga svona ljótan bíl 

svenska  jag vill inte ha en sådan ful bil 

danska  jeg vil ikke have sådan en grim bil 

 

I svenskan placeras verbpartikeln mestadels före objektet medan det i danskan och 

isländskan placeras efter (Kristenson & Brink 1986, Christensen 2007:111): 

 
isländska hún sparkaði boltanum út 

svenska  hon sparkade ut bollen 

danska  hun sparkede bolden ut 

 

En annan syntaktisk egenhet är att isländskan har kvar bruket av efterställda possessiva 

pronomen, till exempel húsið mitt (mitt hus) (Barðdal m.fl. 1997:360). 

 
isländska móður mín kemur á morgun  

svenska  min mor kommer i morgon 

danska  min mor kommer i morgen 

 

                                                 
2 Søt betyder oftare vänlig än söt på danska. 
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Ytterligare en utmärkande syntaktisk egenhet i isländskan är utelämnat 

platshållarsubjekt på ställen där svenskan och danskan inte har det (Torp 1998:68, 

Barðdal m.fl. 1997:188): 

 
isländska rignar úti  

svenska  det regnar ute  

danska  det regner ude 

 

På andra ställen är emellertid svenskans platshållartvång mindre än isländskans (och 

danskans):  
 

isländska ég veit það ekki 

svenska  jag vet inte 

danska  jeg ved det ikke 

 

Något speciellt för isländskan är �”förekomsten av de så kallade oblika subjekten. Dessa 

är syntaktiskt att betrakta som subjekt, men de står i ett annat kasus än nominativ�” 

(Barðdal m.fl. 1997:296). Detta illustreras i exemplen nedan där mig är den isländska 

ackusativformen och mér dativformen. I exemplen har inte danskan tagits med eftersom 

den härvidlag fungerar som svenskan: 

 
isländska mig langar (mig längtar) 

svenska  jag längtar 

 

isländska mér leiðist (mig uttråkas) 

svenska  jag har tråkigt 

 

isländska mér er kallt (mig är kallt) 

svenska  jag fryser 

 

Trots dessa olikheter är den grundläggande syntaxen gemensam i de nordiska språken.  

Lexikon 
Lexikalt finns både stora likheter och stora skillnader mellan svenska, danska och 

isländska. Formorden (pronomen, prepositioner, konjunktioner, räkneord, artiklar och 

hjälpverb) är på många sätt lika (om man bortser från att isländskan både genus- och 

kasusböjer pronomen och räkneord). Men ordförrådet avseende innehållsorden har 
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förändrats i olika avseenden genom historien. Skillnaderna kan sammanfattas i tre 

punkter: ord som till formen är lika har fått olika betydelse, olika val har gjorts vid inlån 

från andra språk (och olikheter i vilka ord som försvinner ur ordförrådet) och 

bildmässiga uttryck kan utvecklas åt olika håll (Barðdal m.fl. 1997:149). 

Både svenskan och danskan har genomgått stora förändringar genom påverkan 

utifrån. I och med kristnandet trängde latinska lånord in i språken. Under hela 

medeltiden blev ordförrådet starkt påverkat av lågtyska (plattyska), både ett stort antal 

helt nya ord, men även de numera mycket vanliga prefixen be- och för-, till exempel 

danska betale, bestille, forsøge, forholde och de svenska motsvarigheterna betala, 

beställa, försöka och förhålla (Christensen 2007:170f). I många fall ledde det lågtyska 

inflytandet till att svenskan och danskan utvecklade skillnader sinsemellan, eftersom det 

naturligtvis inte alltid var samma ord som lånades in i de två språken. För danskans del 

blev inflytandet av högtyska senare stort, vilket inte i samma grad var fallet med 

svenskan. Under 1600- och 1700-talet blev både svenskans och danskans ordförråd 

påverkat av franskan. Under 1900-talet påverkades (och påverkas än) både svenskan 

och danskan massivt av engelska, danskan förmodligen i ännu högre grad än svenskan. 

Det är dock en myt att isländskan inte har lånat in några ord alls i språket. Men 

ord som lånas in omstavas alltid efter isländskt mönster, till exempel bíll, rómantík, 

jeppi (jeep), sjoppa (shoppa) (Torp 1998:50). Det finns flera danska lånord i isländskan, 

till exempel koja, salat och sko (av d. sgu = sv. ju) och en del från latin (till exempel 

asni = åsna). (Barðdal m.fl. 1997:145). Men det stämmer att islänningarna hellre 

nybildar ord än lånar in utländska. För nybildning finns det tre principer: nya ord bildas 

av stammar som redan finns i språket, gamla ord får ny betydelse och lånord anpassas 

till det isländska ljud- och böjningssystemet (1997:149). 

Morfologi 
Vad gäller morfologin har isländskan, till skillnad från svenskan och danskan, kvar 

systemet med tre genus (isl. kyn) och fyra kasus (isl. fall).3 Detta sammantaget gör att 

böjningsformerna blir åtskilligt fler än i svenskan och i danskan. 

Kasusböjningsprinciperna i isländskan är komplicerade, då inte bara substantiven får en 

kasusändelse utan även tillhörande adjektiv, pronomen, räkneord och artikel 

(Sigurðsson 2005:2). Nordiska arvord (som i sin grundform är lätta att känna igen) kan 

                                                 
3 I svenskan finns en del rester av kasusböjningen kvar i stelnade fraser som till havs, till bords 
(genitivformer), ljusan låga, högan sky (ackusativformer), stundom, lagom, utom, inom (plural dativformer).  
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vara svåra att identifiera eftersom kasusböjningen tillfogar en ändelse till ordstammen 

och därmed förändrar hela ordet. Inte bara morfologin påverkas utan även vokalismen. 

(Se vidare om omljud på sidan 13.) Systemet med kasusändelser är centralt i isländskan, 

men är man bara medveten om att det endast är ändelsen som förändras, går det lättare 

att navigera som skandinav på Island. 

Det som avgör vilket kasus ett substantiviskt ord (inklusive attribut) ska stå i är 

om det har subjekts-, objekts- (dativ eller ackusativ) eller genitivfunktion, men även 

vilken preposition eller verb substantivet föregås av är avgörande. I vissa fall kan ett 

verb �”ta�” eller �”styra�” antingen ackusativ eller dativ beroende på om det handlar om 

riktning eller befintlighet, på samma sätt som i exempelvis latin eller tyska. Ett verb kan 

även ta genitiv (till exempel. isl. að skammast sín = sv. att skämmas), men dessa verb är 

inte så många. Vilken form kasusböjningarna sedan får beror på vilket genus ordet har 

och om böjningen är stark eller svag.4 

 

Genus 

Genus betyder i språkliga sammanhang kort och gott �”art�” eller �”slag�” (Barðdal m.fl. 

1997:285). Modern svenska och danska har endast två genus, utrum (en-ord) och 

neutrum (ett-ord), medan isländskan har bevarat det gamla tregenussystemet med 

maskulinum, femininum och neutrum.  

Att grammatiskt genus enbart handlar om vilken böjningskategori ett substantiv 

tillhör, och inte om referentens faktiska kön, är förmodligen ovant för de svenskar som 

en gång i skolan förvillats att blanda ihop sexuellt eller animellt genus med grammatiskt 

(Platzack 1987). Esaias Tegnér d. y. reder stringent ut begreppen: 

 
Detta slag av genus [grammatiskt] beror varken (såsom det sexuella eller animella) på det 
omtalade föremålets egen beskaffenhet, ej heller bestämmes det (såsom poetiskt genus) av 
den talande individens uppfattning av föremålets karaktär. Ett ords grammatiska genus måste 
på rent mekanisk väg inhämtas, antingen genom aktgivande på andra människors sätt att tala 
eller ock genom studier i lexikon och grammatik. (Tegnér 1892:12f.).  
 
 

Lägg märke till att det i isländskan inte finns något utrum-genus. Alltså existerar inte 

pronomenet den i isländskan. På isländska heter det i stället (översatt till ordagrann 

                                                 
4 Vid beskrivningen av isländska och fornnordiska substantiv brukar man dela upp böjningarna i 
kategorierna stark respektive svag. Starka substantiv slutar på konsonant medan svaga slutar på vokal. Dessa 
kategorier böjs sedan på olika sätt.  
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svenska): Boken ligger på bänken. Hon är mycket tjock. Detta upplevs antagligen som 

främmande för skandinaver som kommer i kontakt med isländskan.  

 
maskulinum  isländska  fiskurinn hann (sv. han) 

utrum   svenska  fisken den 

 

femininum isländska  bókin hún (sv. hon) 

utrum  svenska  boken den 

 

neutrum  isländska  barnið það (sv. det) 

neutrum  svenska  barnet det 

 

Både svenskt och danskt skriftspråk förlorade under medeltiden maskulint och feminint 

genus i samband med att de båda språken utvecklade ett nytt utrumgenus (Tegnér 

1892:138ff, Barðdal m.fl. 1998:297, Christensen 2007). Idag finns rester av 

tregenussystemet kvar endast i vissa dialekter. Om man som vissa grammatiker hävdar 

att svenskan har fyra genus blandar man ihop grammatiskt genus med sexuellt genus. 

Utöver genus finns i svenskan och danskan en uppdelning av substantiven i 

böjningskategorier (deklinationer). Dessa har stora likheter med isländskans 

grammatiska genus, som brukar underindelas i starka och svaga substantivböjningar 

(beroende på om orden slutar på konsonant eller vokal). I svenskan brukar vi räkna med 

fem deklinationer.  

 

Tabell 1. Isländska substantiv 

genus maskulina feminina neutrala 

 starka svaga starka svaga starka svaga 

obest. form 

singular 

(nominativ) 

strákur (sv. 

pojke) 

bíll (sv. bil) 

bolti (sv. 

boll) 

mynd 

(sv. bild) 

stelpa (sv. 

flicka) 

blóm (sv. 

blomma) 

teppi (sv. 

matta) 

obest. form plural 

(nominativ) 

strákar 

bílar 

boltar myndir stelpur blóm teppi 

genus i dagens 

svenska 

utrum utrum utrum utrum neutrum neutrum 
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I tabellen ovan framgår uppdelningen av det som motsvaras av svenskans deklinationer. 

Lägg märke till att endast nominativ-kasus har tagits med. Lägg märke till att 

isländskans pluraländelse -ur (svaga femininer) motsvaras av svenskans - or.  

 

Kasus 

I den vedertagna svenska grammatiken (Ljung & Olander 1971, Ballardini m.fl. 1999, 

Jörgensen & Svensson 1986) hävdas genomgående att dagens svenska har två kasus; 

nominativ och genitiv.5 Detta är dock en sanning med modifikation. I verkligheten har 

svenskan kvar tre kasus när det gäller pronomen. Vi säger ju till exempel: Han gav min 

boll till henne. Han står här i subjektsform, min i genitiv och henne i objektsform. 

 

Tabell 2. Isländska personliga pronomen jämförda med svenska och danska 

 isländska svenska danska 

nominativ hann hún han hon han hun 

ackusativ hann hana 

dativ honum henni 

 

honom6 

 

henne 

 

ham 

 

hende 

genitiv hans hennar hans hennes hans hendes 

 

I tabellen ovan framgår hur isländskan har kvar de äldre fornnordiska formerna medan 

ackusativ- och dativformer har smält samman till en objektsform i svenskan och 

danskan. Notera att de svenska och danska objektsformerna är de äldre dativformerna.  

När det gäller substantiv ser det lite annorlunda ut. Tabellen nedan illustrerar 

skillnaden i substantivböjning mellan isländska å ena sidan och skandinaviska å andra. 

Uppställningen ska inte uppfattas som om de skandinaviska språken har kvar 

fyrkasussystemet, utan uppställningen tjänar enbart som jämförelse. 
 

Tabell 3. Isländsk kasusböjning av det maskulina ordet hestur 

 isländska skandinaviska (svenska) 

 singular obest. plural obest. singular obest. plural obest. 

nominativ hestur hestar häst hästar 

                                                 
5 Ibland ser man dock att svenskan fortfarande skulle ha fyra kasus, då det direkta objektet kallas 
ackusativobjekt och det indirekta objektet kallas dativobjekt (Ljung & Olander 1971). 
6 Svenskan och danskan använder numera den gamla dativformen som objektsform och skiljer inte på 
ackusativ eller dativ. 
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ackusativ um7 hest um hesta häst hästar 

dativ frá hesti frá hestum häst hästar 

genitiv til hests til hesta häst hästar 

  

När ett adjektiviskt ord i isländskan kopplas till ett substantiv får även detta automatiskt 

samma kasus som substantivet:  

 
isländska   hér er rauður hestur  

svenska  här är en röd häst 

danska  her er en rød hest 

 

Rauður och hestur står här i nominativ eftersom er (presens av vera) alltid följs av 

nominativ. Även efter orden heita (sv. heta), verða (sv. bliva) eru kallað/kallaður (sv. 

kallas), alltså efter samma verb som följs av så kallad predikatsfyllnad i den klassiska 

skolgrammatiken, följer nominativ. I den isländska varianten av meningen nedan står 

orden rauðum och hestum i dativ eftersom prepositionen frá styr dativ.  

 
isländska  ég hlaupi frá rauðum hestum  

svenska  jag springer från en röd häst 

danska  jeg løber fra en rød hest 

 

I meningen nedan står samma ord i ackusativ:  

 
isländska  víð tölum um rauðan, góðan hest 

svenska  vi talar om en röd, bra häst  

danska  vi taler om en röd, god hest 

 

Sammantaget kan alltså ordet häst (liksom väldigt många andra ord) i isländskan se ut 

på många fler sätt än i svenskan och i danskan. Men ordets stam hest (det som blir kvar 

när ändelsen är borta) förändras aldrig.  

När det gäller genitivkasus kan man hävda att svenska och danska substantiv böjs 

i nominativ eller genitiv. Men man kan likt Arne Torp likväl hävda att 

genitivfunktionen i svenskan och danskan blivit så uppluckrad att den i princip inte 

längre existerar som ett eget kasus:  

                                                 
7 Preposition har satts ut som styr kasus. På svenska motsvaras dessa prepositioner av om, från och till. 
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Många anser att genitiv fortfarande existerar som kasus i modern skandinaviska i form av den 
välkända s-ändelsen som i Gunnars häst, som på norrönt skulle kunna heta antingen Gunnars 
hestr eller hestr Gunnars. Men det s-et uppför sig mer som ett eget ord än som en ändelse på 
själva substantivet, för om det är Gunnar på Lidarende som äger hästen, så säger vi på modern 
skandinaviska »Gunnar på Lidarendes häst«. Där ser vi alltså att s-et anknyter till hela 
ordgruppen Gunnar på Lidarende. På norrönt �– och modern isländska �– blir det där- emot: 
»hestr (isländska: hestur) Gunnars á Hlí arenda«. Här ser vi då att s-et fortfarande bara 
anknyter till huvudordet Gunnar. Det är dessutom bara som possessiv genitiv vi kan använda 
s-form; i alla andra användningssätt (t.ex. efter vissa prepositioner) används inte genitiv 
längre (t.ex. till staden, inte till stads, däremot har genitiv bevarats i fasta vändningar som till 
lands, till fots osv.) (Torp 2004:61). 

 

Isländskan har hela fem olika genitiv-ändelser. �”Vid en del starka maskulina och alla 

neutrala ord i singular används -s och i andra maskulina och alla feminina ord med stark 

böjning används -ar. Maskulina och neutrala ord med svag böjning har i singular -a och 

feminina -u. I plural används -a och vid svaga femininer och neutrer -na.�” (Barðdal 

m.fl. 1998:293). I svenskan finns dessa genitivformer kvar i vissa stelnade 

sammansättningar som till exempel i gatukorsning och hästabett och i stelnade fraser 

som ett herrans oväder (1997:294). Men denna funktion är inte längre produktiv. Vi 

säger till exempel inte att vi ska fara till Lundar (genitivform av Lund) eller att vi ger en 

glass till Önnu (omljudsförändrad dativform av Anna).  

Genitiv används i isländskan för att markera samhörighet, för att markera direkt 

objekt efter vissa verb (genitivobjekt) och på substantiv som följs av vissa 

prepositioner. Genitiv i svenskan och danskan används däremot inte längre för annat än 

att markera samhörighet (men även i detta fall ersätts det oftast av prepositionsfraser). I 

svenskan och danskan har genitivfunktionen begränsats till att markera samhörighet.  

 

Verbböjning 

Fornnordiskans varierade verbböjning har förenklats i svenskan och danskan medan den 

behållits i isländskan.  
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Tabell 4. Isländsk verbböjning jämförd med svenska och danska 

isländska svenska danska 

ég tala jag talar jeg taler 

þú talar du talar du  taler 

hann, hún, það 

(M, F, N) 

talar han, hon, 

den, det 

talar han, hun, 

den, det 

taler 

við tölum vi talar vi taler 

þið  talið ni talar I taler 

þeir, þær, þau 

(M, F, N) 

tala de talar de taler 

 

Som framgår av tabellen ovan personböjer svenskan och danskan inte verben alls 

längre. 

Konjunktivformer av verb, som i svenskan är i princip borta, finns kvar oförändrat 

i isländskan (både presens konjunktiv och preteritum konjunktiv). Konjunktiv används 

som bekant när man talar om något hypotetiskt, exempelvis Om jag finge en kvinna. 

Vissa verb som böjs starkt i svenskan, till exempel skriva, böjs svagt i isländskan. 

Fonologi och ortografi 
Det finns i isländskan (Hannesdóttir 1992:5f) språkljud (med tillhörande grafem) som är 

främmande för modern svenska och modern danska. De två mest utmärkande är ð (eð, 

vilket utmärker tonande läspljud) respektive þ (þorn, vilket utmärker tonlöst läspljud). 

Bokstaven æ finns som bekant även i danskan, men på isländska uttalas den inte ä utan 

aj. Ursprungliga långa vokaler i isländskan har med tiden diftongerats och utmärks nu 

med så kallat komma (isl. terminologi, sv. = akut accent) över. Av den anledningen 

uttalas till exempel ordet grá (sv. grå) grau. Övriga diftonger i isländskan är ó, é, ú, ý 

och så í. Utöver dessa finns diftonger som markeras på annat sätt. Au uttalas öj. 

Andra specifika egenheter är att hv uttalas som kv (till exempel hvítkölkuð > 

�”kvitkölkuth�”) som i svarsmeningen till undersökningens fråga två. Dubbeltecknat l 

uttalas för det mesta som tl (som i namnet på den nu världsberömda vulkanen 

Eyjafjallajökull, uttalas ungefär �”Ejjafjattlajökuttl�”). Före l uttalas f som p (Kristinsson 

1988:52). Därför uttalas Keflavík, flygplatsen utanför Reykjavik, som �”Kjäpplavik�”. 
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Kombinationen fn uttalas pn. Därför uttalas Hafnarfjörður som �“Happnarfjörthur�” (med 

th som tonande läspljud). 

Något annat som skiljer isländskan från svenskan är uttalet av g efter vokal. I 

isländskan är det mjukt, till exempel ég (sv. jag). Däremot uttalas g hårt om det följer 

efter n till skillnad från svenskans mjuka ng-ljud. Uttalet av h före j är �”väsande�”, till 

exempel hjóla (sv. cykla) medan det i svenskan inte längre hörs alls. Dubbelt n i ord 

som einn (maskulinform av räkneordet en) uttalas ungefär �”eitn�” med en luftstöt genom 

näsan på slutet (Kristinsson 1988:47f.). Utmärkande för isländskan är också konsekvent 

tungspets-r och betoning på första stavelsen i ordet.  

Omljuden, som finns i nord- och västgermanska språk, kan precis som 

kasusböjningen förändra orden så att en ovan inte ser sambandet med ursprunget 

(Barðdal m.fl.1997:224f).8 Omljud innebär att en vokal påverkas av en annan vokal, 

vanligen den närmast följande. U-omljud gör att det isländska ordet gata (svag feminin i 

nominativ) blir götu och inte gatu i ackusativ, dativ och genitiv. Av samma anledning 

förändras namnet Anna till Önnu när det står i andra kasus än nominativ. I isländskan är 

u-omljudet fortfarande en aktiv process som innebär �”att nya ord i språket får u-omljud i 

böjningen om de uppfyller vissa krav. Namnet på chokladen mars blir i puralis mörs 

precis som land blir lönd” (1997:225). Under ett skede i den svenska språkhistorien 

hade i- och j-omljudet stor betydelse och skapade de nya vokalfonemen /ä/, /ö/ och /y/ 

(Pettersson 1996:66). Men i dagens svenska och danska är inte omljud någon aktiv 

process, utan talarna av en viss dialekt har lärt sig att använda olika stamformer i ett 

böjningsparadigm�” (1997:225). I isländskan är även i-omljudet aktivt i vissa 

nybildningar (1997:224). Därför ändrades lånordet teknik efter ett tag till tækni, 

eftersom man tyckte att det blev naturligare med i-omljudsvokal (1997:225). 

3 Metod 
Målet med undersökningen är att jämföra hur svenska och danska lärarstudenter förstår 

enklare isländska texter. Metoden är att låta informanterna läsa och samtidigt lyssna på 

två olika isländska texter (som genomgått en svårighetsklassificering) och sedan svara 

på frågor om innehållet. Utifrån denna kombinerade läs- och hörförståelse (med tonvikt 

på skriften) dras sedan slutsatser om den faktiska språkförståelsen (Torp 1998:105). 

Frågorna har konstruerats med fokus på ordförståelse eftersom det enligt Torp 

                                                 
8 Omljud innebär att en vokal påverkas av en annan, oftast i efterkommande stavelse. I svenskan gör 
omljudet att det heter fot men fötter. På isländska blir det fótur/fætur. 
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(1998:48) är denna sida ihop med uttalet som är viktigast för språkförståelsen. 

Anledningen till att fonologi fått en nedtonad roll i denna undersökning beror på att 

hörförståelsen i detta fall mer fungerar som ett komplement och en hjälp för att kunna 

tolka skriftbilden.  

Att förstå texter i skrift förutsätter en dechiffrering av ordförrådet. Ju fler ord som 

avkodas, desto större förståelse. Naturligtvis kan isländskans morfologiska mångfald 

(fyrkasussystemet) göra att gemensamma arvord i värsta fall blir nästintill 

oigenkännliga. Därför är gränsen mellan lexikon och morfologi något flytande. Av den 

anledningen kommenteras de textställen där ordstammen är lika men böjningsändelsen 

förändrar ordet (även omljud som förändrar vokaler inne i ordet har kommenterats). 

Eventuella syntaktiska skillnader mellan svenska, danska och isländska är så marginella 

att de knappt försvårar förståelsen alls. Ortografi och fonologi, som på flera sätt är unika 

för isländskan, kan förstås förvilla vid de fall då man antingen har endast skriftbild eller 

ljud att utgå ifrån. I vissa fall är det lättare att förstå skriftbilden, i andra det talade ordet. 

Eftersom informanterna i denna undersökning kunnat få stöd av ett korrekt uttal 

samtidigt som de haft skriftbilden framför sig, bör detta ha underlättat förståelsen. 

För att kunna bedöma svårighetsgraden på frågorna till texterna har följande 

modell utvecklats. Ordstamsmodellen är baserad på den tredelade kategoriseringen av 

nordiska ordstammar som görs i Nordiska – våra språk förr och nu (Barðdal m.fl. 

1997:126f). Ordstammarna kategoriseras utifrån: 

 

 Identitet, där ordstammarna liknar varandra (betecknat med =). 

 Partiell likhet, där ordstammarna har samma innehåll men avviker i fråga 

om form (betecknat med ). 

 Olikhet, där ordstammarna helt saknar anknytning till varandra (betecknat 

med ). 

 

Undersökningen är i första hand kvantitativ, om än med en ringa korpus (totalt 48 

informanter). Man kan därför ifrågasätta tillförlitligheten något. Men som en 

fingervisning om grannspråksspråkförståelse kan den ändå äga relevans.  

Undersökningen avgränsades genom att ingen vikt lades vid informanternas ålder, 

kön eller sociala tillhörighet. 
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Urval 
Undersökningen gjordes på en svensk och en dansk grupp. Båda bestod av 

lärarstudenter, en grupp vid ett sydsvenskt universitet (inriktning: svenska mot de 

senare åren och gymnasieskolan) och en på ett större danskt universitet (inriktning: 

danska och ett annat ämne). Huvuddelen av dem avslutar sina studier efter fem år och 

får då titeln Cand. Mag.9 i danska (och ett annat ämne). Den svenska gruppen innehöll 

tjugo personer (arton kvinnor och två män) mellan tjugo och tjugonio år, den danska 

tjugoåtta personer (tjugotvå kvinnor och sex män) mellan tjugo och trettiotvå år. 

I svenska gruppen svarade endast 6 av 20 ja på frågan om de läst något nordiskt 

grannspråk i skolan. Detta svar betyder att 30 % hade tagit del av någon form av 

grannspråksundervisning i danska eller norska, någon enstaka svarade även isländska. I 

danska gruppen svarade 17 av 28 ja på samma fråga. I genomsnitt blir detta 61 %. 

Dessutom informerade gruppens lärare om att samtliga i den danska gruppen hade 

kommit kontakt med �”oldnordiska�” texter i �”sprog og litteraturundervisningen�”. Detta 

borde, i analogi med Delsing & Lundin Åkesson (2005:106) innebära ett bättre resultat 

för danskarna. 

Metodkritik 
Undersökningen gick ut på att få svar på frågan hur mycket svenskar och danskar 

förstår av isländsk text, om det är någon skillnad mellan grupperna och hur denna 

skillnad yttrar sig. Metoden, som utformades för just detta är tydlig och har hög 

validitet; den undersöker verkligen det som frågeställningen kräver. Det låga antalet 

informanter sänker dock undersökningens reliabilitet (tillförlitlighet). Egentligen bör 

man ha minst det dubbla antalet när man gör liknande undersökningar. Metoden med tre 

svarsalternativ gör att möjligheterna att gissa rätt per fråga är så stora som 33,33 %, 

även om man gissar. Detta är att beakta vid bedömningen. Men undersökningen kan 

ändå ge en fingervisning om svenskars och danskars förståelse av isländska och 

samtidigt peka framåt mot nya, mer fördjupade undersökningar. 

Det är den faktiska språkförståelse av i första hand skriftspråket som undersöks. 

Informanterna får svara på frågor om innehållet. Detta ger mer objektiva resultat som är 

lättare att jämföra än när den relativa språkförståelsen undersöks. Samtidigt är denna typ 

av undersökning mer tidskrävande (Torp 1998:105).  

                                                 
9 Detta motsvarar en engelsk Master of Arts. 
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Själva testsituationen är något konstlad eftersom det inte är en naturlig språklig 

situation som undersöks. Resultaten visar bara hur hög den passiva språkförståelsen är, 

inte hur informanterna själva kommunicerar på ett grannspråk (1998:103).  

Även bedömningen av de två undersökningstexternas likheter med svenska och 

danska kan vara något missvisande eftersom det oftast är de så kallade formorden som 

är lika mellan de nordiska språken. För ett mer rättvisande resultat hade metoden behövt 

utvecklas så att skillnaden mellan formord och innehållsord hade framgått. 

Valet av en dansk text för danska informanter kan eventuellt synas olämpligt 

eftersom de kan gynnas av förkunskaper, men eftersom Ole Lund Kirkegaards böcker är 

allmänt kända och spridda har antagligen även svenska barn läst dem. 

Ytterligare en av svårigheterna har varit att skapa ett rättvisande test som på ett 

tydligt sätt visar vilka nivåer av språket som behärskas; syntax, lexikon, morfologi, 

fonologi/ortografi.  

Etiska aspekter  
I enlighet med de forskningsetiska principerna informerades informanterna om att 

deltagandet var frivilligt, att de hade rätt att bestämma över sin medverkan, att de 

utlovades anonymitet och att uppgifterna och resultaten endast skulle användas till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2010).  

Uppläggning och genomförande 
Undersökningen innehåller två kortare texter av olika karaktär. Den första är 

inledningen till den danska barnboken Hoðja og töffrateppið (sv. Hodjas flygande 

matta) (Kirkegaard 1970), och den andra är en artikel ur den isländska morgontidningen 

Morgunblaðið (2009).  

Text ett (Hodja-texten) är betydligt längre än text två (nyhetstexten) men har å 

andra sidan ett enklare språk. LIX-värdet ligger på 16 (barnböcker hamnar normalt 

mellan 0�–25). Text två är ur läsbarhetssynpunkt en typisk normaltext/skönlitterär text. 

Frapperande är att barnbokstexten har högre nominalkvot, men detta gör antagligen inte 

texten mer svårläst. De flesta substantiv är nämligen korta, konkreta namn på saker som 

de flesta barn känner till (möjligen med undantag av orden fez och vattenpipa).  
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Tabell 5. Data om undersökningstexterna  

 Text 1, Hodja… Text 2, Morgunblaðið 

Antal ord 205 156 

LIX-värde10 16 34 

Nominalkvot11 1,6 1,45 

 

Frågor konstruerades som meningar vilka vardera innehöll tre kursiverade ord/fraser. En 

av kursiveringarna passade in i texten och skulle strykas under. Den ursprungliga 

avsikten var att ställa fem innehållsfrågor per text. Det blev i stället sex frågor på den 

längre text ett och fyra på text två, men efter undersökningens genomförande plockades 

fråga tre på text två bort, sedan det upptäckts att två svarsalternativ där kunde vara 

möjliga. Anledningen till det valda upplägget var att det skulle vara lättast och mest 

tillförlitligt, både att rätta och att jämföra. För att inte göra läsförståelsen alltför 

förutsägbar stod inte svaren till frågorna att finna kronologiskt i texterna.  

Informanterna informerades om undersökningens upplägg och om etiska 

ställningstaganden och fick ta ställning till sin medverkan i undersökningen. Sedan 

delades ett häfte ut med instruktioner, de isländska texterna och frågorna.12 Efter det 

fick informanterna höra första texten läsas på autentisk isländska.13 Därefter fick de fem 

minuter för att svara och vid behov gå tillbaka och läsa delar av texterna på nytt. 

Proceduren upprepades med text två. Avslutningsvis fick eleverna fyra minuter på sig 

att besvara några få frågor om huruvida de läst nordiska språk tidigare och i vilken 

omfattning. Undersökningen tog tjugo minuter i anspråk.  

Text 1 – Ur Hodja og Töfrateppið 
Frågorna till texterna är konstruerade så att varje svar kan hittas i en avgränsad mening. 

Dessa totalt tio meningar har analyserats enligt ordstamsmodellen, beskriven i 

metoddelen. Huvudtanken är att ju fler ordstammar som liknar (i första hand helt och i 

andra hand partiellt), desto lättare är texten att förstå. Eftersom endast meningarna där 

svaret finns har analyserats, gäller inte resultatet texterna som helhet. Detta har dock 

                                                 
10 LIX, eller läxbarhetsindex, räknar man ut med hjälp av formeln: LIX = O/P + Lx100/O (O = antal ord, P 
= antal meningar, L = antal ord med fler än sex bokstäver) 
11 Så kallad enkel nominalkvot har använts. Antalet substantiv har således dividerats med antalet verb. 
12 Susan Englund på Komvux Södervärn i Malmö hjälpte till att översätta instruktionerna och frågorna i 
undersökningen till danska.  
13 Ljudfil som spelades upp från dator. Inläsare: Draumey Aradóttir, lärare i isländska på Folkuniversitetet i 
Lund. 

19 



 

mindre betydelse för undersökningen men väl för bedömningen av texterna som lätta 

eller svåra. Bedömningen har kompletterats med kommentarer till de fall då omljud 

eller kasusändelser förändrat ord väldigt mycket och på så sätt försvårar förståelsen. 

Likaså problematiseras de fall då eventuellt syntax eller fonologi/ortografi skiljer sig 

från svenskan och danskan. Kriterierna för bedömning av hur likt ordförrådet är ser i 

övrigt ut så här: 

MYCKET HÖG LIKHET �– då antalet lika ordstammar överstiger 40 % samtidigt 

som antalet partiellt lika ordstammar överstiger 40 %. (MHL). 

HÖG LIKHET �– då antalet lika ordstammar överstiger 40 % (HL), eller att lika 

och partiellt lika ordstammar tillsammans uppgår till mer än 90 %. 

LIKHET �– då antalet lika och partiellt lika ordstammar tillsammans överstiger 70 

% (L). 

OLIKHET�– då antalet olika ordstammar överstiger 40 % (O). 

 

Dessa frågor ställdes till text 114: 

1. Byn där handlingen utspelas heter Pjort/Búlgoslavíu/Hodja. 

2. Hustaken där är spetsiga/platta/små. 

3. När kvällarna är svala händer det att karlarna sitter på taken/slätten/loftet och 

röker vattenpipa. 

4. Gatorna i byn är många/bra/trånga. 

5. Husen i byn är svarta/rödvita/vita. 

6. Vissa nätter kan männen ligga knäpptysta och känna doften av apelsinträden 

och titta på stjärnorna/känna doften av apelsin från soffan/känna doften av 

apelsin från andra sidan gatan. 

 

Svaret på fråga ett hittar man i följande mening: 
Í landinu Búlgoslavíu er bærinn Pjort og í Pjort átti drengur að nafni Hodja heima.  
 
I landet Bulgoslavien ligger staden Pjort och i Pjort bodde en pojke som hette Hodja. 

 

Syntaktiskt finns här inga olikheter mellan svenska, danska och isländska. Men orden 

bærinn, átti (preteritum av verbet eiga) och að ställer troligen till det för en svensk eller 

en dansk eftersom de skiljer sig så markant. Men eftersom det i frågan ändå framgår att 

                                                 
14 Den danska versionen av enkäten har placerats som bilaga. I den ingår de två isländska 
undersökningstexterna. Som bilaga finns även mina kompletta översättningar av de isländska texterna. 
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det är en by eller stad som efterfrågas får informanten vägledning av kontexten. För en 

dansk borde ordet drengur vara lättare att förstå än för en svensk, även om 

nominativändelsen -ur är främmande. En svensk däremot associerar nog spontant 

snarare ordet drengur med en bonddräng än en pojke, men även i det här fallet har man 

hjälp av kontexten. Resten av orden är förmodligen inte svåra varken för svenskar eller 

danskar (även om ordet og skiljer sig i stavning från svenska och). Ordet landinu är 

neutralt och står i bestämd form. Att det har ändelsen -inu, som beror på att det står i 

dativ, förändrar ändå inte ordet så mycket. I och med att informanterna både får läsa och 

höra texten har de viss hjälp när det gäller ordförståelsen, även om antagligen det 

visuella intrycket dominerar, eftersom texten lästes endast en gång. Uttalet av 

bokstäverna æ, á och ð försvårar i det här exemplet nog inte förståelsen.15 

 

Tabell 6. Text 1, svarsmening 1 

texten svenska danska 

Í = = 

landinu = = 

Búlgoslavíu = * (namn på 

fantasiland) 

= * (namn på 

fantasiland) 

er = = 

bærinn  byn, staden  byen, landsbyen 

Pjort = * (namn på 

fantasistad) 

= * (namn på 

fantasistad) 

og  och = 

í = = 

Pjort = * = * 

átti  ägde  ejede 

drengur  pojke = 

að  vid  ved 

nafni  namn  navn 

Hodja =  =  

heima.  hemma  hjemme 

   

resultat:   

                                                 
15 Notera att æ finns i danskan men uttalas som svenskt ä. 
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lika 8  53 % 10 67 % 

partiella 3 20 % 2 13 % 

olika 4 27 % 3 20 % 

 

Slutsatsen är att det här finns hög likhet (HL) mellan svenskan/danskan och isländskan. 

Danskan har högre frekvens lika ordstammar medan svenskan har högre frekvens 

partiellt lika. Svenskan har högre frekvens olika ordstammar. 

 

Svaret på fråga två hittar man i följande mening: 
Öll húsin í Pjort eru hvítkölkuð og með slétt þök. 
 
Alla hus i Pjort är vitkalkade och har platta tak. 
 

Inte heller här finns några syntaktiska krångligheter. När det gäller ordförrådet finns två 

särskiljande egenheter. Att ordet öll (uttalat �”öttl�”) egentligen är samma som det 

svenska pronomenet alla är på grund av omljudet inte lätt att se. Slétt þök (sv. platta16 

tak) blir svårt på grund av omljud och uttal. Resten av orden i den isländska meningen 

är emellertid lika de skandinaviska varianterna. Det finns inga kasusändelser som 

försvårar i detta exempel. Antagligen ställer inte heller eru till det (pluralform av verbet 

vera). Bokstaven þ (þorn) kan för en skandinav nog felaktigt lätt tas för ett p, och då blir 

avståndet till det svenska ordet tak (da. tag) genast större. Men här hjälper förmodligen 

örat informanten. Uttalet av ordet hvítkölkuð (hv = kv) skulle ha varit svårt om 

informanterna endast fått lyssna. Skriftbilden gör det härvidlag enklare för danskarna 

som fortfarande har kvar hv för v i skriftbilden.  

 

Tabell 7. Text 1, svarsmening 2 

texten svenska danska 

Öll (omljud)  alla  alle 

húsin = = 

í = = 

Pjort =  =  

eru  är  er 

hvítkölkuð (omljud)  vitkalkade   hvitkalkede 

                                                 
16 Jfr med det svenska adjektivet slät. 
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og  och = 

með = = 

slétt  släta (platta)  flade  

þök. (omljud)  tak   tage  

   

resultat:   

lika 4 40 % 5 50 % 

partiella 6 60 % 4 40 % 

olika - 0 % 1  10 % 

 

Slutsatsen är att det här finns mycket hög likhet (MHL) mellan svenskan/danskan och 

isländskan. Den danska översättningen har större andel lika ord medan den svenska har 

större andel partiellt lika ord.  

 

Svaret på fråga tre hittar man i följande mening: 
Á kvöldin – þegar sólin er að setjast bak við fjöllin handan við ána og loftið verður svalt og tært – þá 
sitja karl-mennirnir stundum uppi á sléttum hús-þökunum og reykja vatns-pípurnar sínar. 
 
På kvällen �– när solen är på väg ner vid fjällen på andra sidan ån och luften blir sval och torr �– då 
sitter karlarna ibland uppe på de platta hustaken och röker vattenpipa.  
 

Den enda syntaktiska egenheten i denna långa mening är nominalfrasen med det 

efterställda reflexiva pronomenet vattenpiporna sina i slutet av meningen. Vad gäller 

ordförrådet finns flera ord som helt skiljer sig från modern svenska och danska: Þegar, 

verður, setjast, fjöllin, handan, sléttum hús-þökunum. Ordet hús kan dock något 

förenkla förståelsen av denna sammansättningskonstruktion. Ord som skiljer sig mindre 

är loftið, tært, þá, ána. Lägg märke till att ordet luft (isl. loft) på isländska är neutralt. 

Därför slutar ordet i bestämd form på -ð och inte -n som på svenska och danska. Þá som 

betyder då blir lättare om man vet att á i princip alltid motsvaras av å på svenska och 

danska. Vet man detta blir även ordet ána lättare att koppla till ån. Vidare kan 

kasusändelsen -um på både adjektiv och huvudord (sléttum þökunum = plural dativ) 

försvåra förståelsen. Det isländska uttalet av orden fjöllin och karl kan förvilla 

skandinaver. Orden uttalas som tidigare nämnts �”fjöttlin�” respektive �”kattl�”.  

 

Tabell 8. Text 1, svarsmening 3 
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texten svenska danska 

Á  på  i, til, for 

kvöldin  kvällen  aftenen17 

þegar  när  når 

sólin = = 

er = = 

að  att = at 

setjast  går ner   går ner 

bak  bakom  bag 

við = vid = 

fjöllin (omljud)  fjällen 

 

 fjeldene 

 

handan  på andra sidan  på den anden side 

við = = 

ána  ån  åen 

og  och = 

loftið18  luften 

 

 luften 

verður  blir  bliver 

svalt = = 

og  och = 

tært  torr  tør 

þá  då  da 

sitja  sitta  sidde 

karl-mennirnir  karlarna  mændene 

stundum = stundom 

(ålderdomligt) 

 af og til  

uppi = = 

á  på  på 

sléttum (kasusböjning)  släta   flade  

hús-þökunum (omljud, 

kasusböjning) 

 hustaken   hustagene  

og  och = og 

                                                 
17 Kvælden finns i danskan men har en gammaldags stilton.  
18 Ordet är neutralt på isländska. 
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reykja  röka  ryge 

vatns-pípurnar  vattenpiporna  vandpiberne 

sínar.  sina  deres 

   

resultat   

lika 7 22,6 % 10 32 % 

partiella 20 64,5 % 12 39 % 

olika 4 13 % 9 29 % 

 

Slutsatsen är att det här finns likhet (L) mellan svenskan/danskan och isländskan. Den 

danska översättningen har högre andel lika ordstammar medan den svenska har högre 

andel partiellt lika ordstammar. Danskan har fler ord som är helt olika. 

 

I fråga fyra handlar det om att komma underfund med att göturnar betyder gatorna och 

att þröngar och brattar betyder trånga/smala och branta. Svaret hittar man i följande 

menings första del: 
Göturnar í Pjort eru þröngar og brattar – já, sumar þeirra eru svo brattar að það varð að setja í þær 
tröppur. 
 
Gatorna i Pjort är så trånga och branta �– ja, somliga av dem är så branta att det har satts trappor i 
dem. 
 

Inte heller denna mening borde vålla några problem rent syntaktiskt (ev. bortsett från 

sumar þeirra, sv. somliga deras). Hur mycket skiljer sig då ordförrådet? Omljud och i 

viss mån den annorlunda ortografin, gör, vilket tidigare nämnts, att några av de 

gemensamma arvorden blir svåra för skandinaver, till exempel göturnar, þröngar, 

tröppur. 

 

Tabell 9. Text 1, svarsmening 4 

texten svenska danska 

Göturnar  Gatorna  Gaderne 

í = = 

Pjort =  =  

eru  är  er 

þröngar  trånga  trange 
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og  och = 

bratta  branta  stejle 

já  ja  ja  

súmar  somliga  nogle (sv. några) 

þeirra  deras  deres 

eru  är  er 

svo = så = så 

brattar  branta  stejle 

að = att = at 

það  det  det 

varð  blev  blev 

að = att = 

setja  sätta  sætte 

í = i = i 

þær  dem  dem 

tröppur  trappor  trapper 

resultat:   

lika 6 29 % 7 33 %  

partiella 13 62 % 10 48 % 

olika 2 9 % 4 19 % 

 

Slutsatsen är att det här finns hög likhet (HL) mellan svenskan och isländskan och likhet 

(L) mellan danskan och isländskan. Den svenska översättningen har fjorton procent 

högre andel partiellt lika ordstammar än den danska. Danskan har betydligt fler 

ordstammar som är helt olika. 

 

Svaret på fråga fem hittar man i samma mening som gäller fråga två. 

Svaret på fråga sex hittar man i följande mening: 
Þá geta menn legið grafkyrrir í myrkrinu og fundið ilminn af blómum appelsínutrjánna og horft á 
stjörnurnar áður en þeir sofna.  
 
Då kan männen ligga tysta som i graven i mörkret och känna doften av apelsinträdens blommor och 
titta på stjärnorna innan de somnar.  
 

Denna långa mening ska inte vålla några större syntaktiska problem, trots det 

efterställda attributet i blómum appelsínutrjánna. Lägg märke till supinumformen efter 
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verbet geta (sup. legið, fundið). Jämför med svenskan som alltid har supinum efter 

verbet ha: �“ha spelat�” men inte efter verbet kunna. Meningen innehåller flera svåra ord; 

geta, legið, grafkyrrir, ilminn, fundið, horft, áður. Ordet sofna kan eventuellt förväxlas 

med det svenska ordet soffa (vilket är ett av svarsalternativen).  

 

Tabell 10. Text 1, svarsmening 6 

texten svenska danska 

Þá  då  da 

geta  kunna  kunne  

menn = = 

legið  legat (supinumform)  ligget  

grafkyrrir  knäpptysta  meget tavse 

í = = 

myrkrinu  mörkret  mørket  

og  och = 

fundið  känna  føle 

ilminn  doften  duften 

af =  =  

blómum = = 

appelsínutrjánna  apelsinträden   appelsintræerne  

og  och = 

horft  tittar  kigge  

á  på  på 

stjörnurnar  stjärnorna  stjernerne 

áður  innan, före  inden, før 

en  än  endnu, end 

þeir  de  de 

sofna.  somna  falde i søvn 

   

resultat   

lika 4 19 % 6 28,6 % 

partiella 11 52,4 % 9 42,8 % 

olika 6 28,6 % 6 28,6 % 
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Slutsatsen är att det här finns likhet (L) mellan svenskan/danskan och isländskan. Den 

danska översättningen har större andel lika ordstammar medan den svenska har större 

andel partiellt lika ord. 

Text 2 – ”Ástarbréf Karls til sölu” ur Morgunblaðið 
Lexikalt finns många facktermer och andra svåra ord och meningarna är långa. Å 

andra sidan ger de många årtalen, namnen på personer och platser en hel del värdefull 

hjälp för förståelsen.  

 

Dessa frågor ställdes till text 2: 

1. Karls/Alicias/Janets kärleksbrev är till salu. 

2. Janet Jenkins jobbade inte alls/på kontor/i affär. 

3. Janet Jenkins bodde i Montreal/i Los Angeles/utanför 

Montreal mellan 1976�–1980. 

4. Janet sägs ha sålt/sett/stulit breven. 

 

Svaret på fråga ett hittar man i följande mening: 
Sex ástarbréf, sem Karl Bretaprins skrifaði til kanadískrar konu þegar hann var ungur, eru nú til 
sölu á uppboðsvefnum eBay á netinu. 
 
Sex kärleksbrev, som brittiske prins Karl skrev till en kanadensisk kvinna när han var ung, är nu till 
salu på auktions-siten eBay på Internet.  
 

Här gäller det att lista ut vem som sålt brev. Att Karl, ástarbréf och skrifaði är subjekt, 

objekt och predikat i den inledande bisatsen, är inte långsökt eftersom ordföljden är den 

samma som i svenskan och i danskan. Att ástarbréf betyder kärleksbrev (och att detta är 

till salu) framgår av frågan. Fraserna hann var ungur och eru nú til sölu är lika både 

svenska och danska. Ordet sölu är egentligen samma som svenskans salu, men u:et i 

isländskan förändrar föregående a till ö (u-omljud). Verbet skrifaði har svag böjning i 

isländskan. De ställen där ortografi och uttalskiljer sig åt är karl som uttalas �“kattl�” och 

vefnum som uttalas �“veppnum�”. 

 

28 



 

 
Tabell 11. Text 2, svarsmening 1 

texten svenska danska 

Sex =  Seks 

ástarbréf  kärleksbrev 

(sammansättning där 

ena ledet är 

igenkännbart) 

 kærlighedsbreve 

sem  som  som 

Karl = = 

Bretaprins  (sammansättning där 

ledet prins är likt) 

 den engelske prins 

skrifaði19  skrev  skrev 

til = = 

kanadískrar  kanadensisk  kanadensisk 

konu  kvinna = 

þegar  när  når 

hann = = 

var = = 

ungur = = 

eru  är  er 

nú = nu = nu 

til = till = 

sölu (omljud)  salu  salg  

á  på   på  

uppboðsvefnum  auktions-siten  auktions-sajt  

eBay =  =  

á  på  på 

netinu.  nätet  nettet 

   

resultat   

lika 9 41 % 9 41 % 

partiella 8 36 % 9 41 % 

olika 5 23 % 4 18 % 

                                                 
19 Detta verb böjs svagt på isländska. 
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Slutsatsen är att det här finns hög likhet (HL) mellan svenskan/danskan och isländskan. 

Andelen lika ordstammar är exakt lika stor och andelen olika ordstammar 5 % högre i 

den svenska översättningen. 

 

Svaret på fråga två hittar man i följande mening: 
Jenkins starfaði á skrifstofu breska ræðismannsins í Montreal þegar hún kynntist prinsinum. 
 
Jenkins arbetade på kontoret vid det brittiska konsulatet i Montreal när hon lärde känna prinsen.  
 

Med erfarenhet från svenska eller danska och en viss språklig fantasi kan man lista ut att 

starfaði är ett verb, att á är en preposition och att skrifstofu är ett substantiv (sv. kontor, 

�“skriv-stuga�”).  

 

Tabell 12. Text 2, svarsmening 2 

texten svenska danska 

Jenkins = egennamn = egennamn 

starfaði  arbetade  arbejdede 

á  på  på 

skrifstofu  kontor  kontor 

breska  brittiske  engelske  

ræðismannsins  konsulatet  konsulat 

í = = 

Montreal =  =  

þegar  när  når 

hún  hon  hon 

kynntist  lärde känna  lærte kende 

prinsinum. 

(kasusböjning) 

 prinsen  prins 

   

resultat   

lika 3  25 % 3 25 % 

partiella 3 25 % 3 25 % 

olika 6 50 % 6 50 % 
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Slutsatsen är att det här finns olikhet (O) mellan svenskan/danskan och isländskan och 

att olikheten är precis lika stor. 

 

Svaret till fråga tre hittar man i följande långa mening: 
Alicia Carrol, sem rekur verslun í Los Angeles þar sem boðið er upp á varning sem tengist 
konungsfjölskyldum, segir að Karl prins hafi skrifað bréfin til konu í Montreal, Janet Jenkins að 
nafni, á árunum 1976 til 1980. 
 
Alicia Carrol, som driver en affär i Los Angeles, där man säljer varor som har koppling till 
kungafamiljer, säger att prins Karl skrev breven till en kvinna i Montreal, vid namn Janet Jenkins, 
mellan 1976 och 1980.  
 

Trots att meningen är väldigt lång, vilket borde försvåra förståelsen, är ett långt parti 

från mitten till slutet väldigt lik (från �“segir að...�”). Förstår man den passagen kan man 

komma fram till svaret på frågan. Danskarna har en fördel eftersom kvinna heter kone 

på danska. Att ordet árum är en kasusböjd form av ár är för en ovan inte lätt att se, även 

om stammen i princip är identisk med svenska år (eftersom som tidigare nämnts 

isländskans á i de allra flesta fall motsvaras av å i svenskan och danskan). Inledningen 

av meningen är i princip obegriplig för en skandinav med fraser som rekur verslun och 

þar sem boðið er upp á varning. 

 

Tabell 13. Text 2, svarsmening 3 

texten svenska danska 

Alicia =  =  

Carrol =  =  

sem  som  

rekur  driver  har 

verslun  affär  forretning 

í = = 

Los Angeles = = 

þar  där  der 

sem  som  som 

boðið  tillbudet, erbjudandet  tilbudet 

er = = 

upp = upp =  

á  å, på, för  på, for 
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varning  varor  varer 

sem  som  der 

tengist  är kopplade till  er koblede til 

konungsfjölskyldum  kungafamiljer  kongelige familier  

segir  säger  siger  

að  att   (här använder man 

inte subjunktion på 

danska) 

Karl =  =  

prins = =  

hafi  har  har 

skrifað  skrivit (isländskan har 

svag böjning) 

 skrevet 

bréfin  breven  brevene 

til = = 

konu  kvinna = 

í = = 

Montreal =  =  

Janet =  =  

Jenkins =  =  

að  vid  ved 

nafni  namn  navn 

á  på, under  på 

árunum  åren  årene 

1976 =  =  

til = till = til 

1980. =  =  

   

resultat   

lika 15 40,5 % 17 46 % 

partiella 15 40,5 % 12 32, 4 % 

olika 7 19 % 8 21, 6 % 
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Slutsatsen är att det här finns likhet (L) mellan svenskan/danskan och isländskan. Den 

svenska versionen har sammanlagt en högre frekvens av partiellt lika ordstammar 

medan de danska har sammanlagt en högre frekvens av lika ordstammar.  

 

Svaret på fråga fyra hittar man i följande mening: 
Hún er sögð hafa selt Carrol bréfin fyrir sjö árum. 
 
Det sägs att hon sålde breven till Carrol för sju år sedan.  
 

 
Syntaxen skiljer sig något från skandinavisk till exempel med konstruktionen Hún er 

sögð hafa selt (sv. direktöversatt �“Hon är sagd hava sålt�”). I ordförrådet finns inga ord 

som är helt olika medan det morfologiskt sett finns en del svårigheter som omljud 

(sögð, sjö) och kasusböjning (árum = plural dativ). När det gäller fonologi/ortografi 

finns tecknen (med vidföljande uttal) ú och ð och á. 

 

Tabell 14. Text 2, svarsmening 4 

texten svenska danska 

Hún = = 

er = = 

sögð  sagd  sagt  

hafa  ha  have 

selt  sålt  solgt  

Carrol =  =  

bréfin  breven  brevene  

fyrir  för  for 

sjö (omljud)  sju   syv 

árum. (kasusböjning)  år  år 

   

resultat   

lika 3 30 % 3 30 % 

partiella 7 70 % 7 70 % 

olika - 0 % - 0 % 

 

Slutsatsen är (trots omljud och kasusböjning) att det här finns hög likhet (HL) mellan 

svenskan/danskan och isländskan. 
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Texternas ordstamslikhet 
Vilka slutsatser går det då att dra av denna ordstamslikhetsjämförelse? Man kan få en 

relativt god bild av den del i språket som är viktigast för förståelsen, alltså ordförrådet. 

Men det är ändå svårt att dra generella slutsatser, både om likheter i ordförrådet och 

ordförrådet i förhållande till andra delar av språket som kan vålla förståelseproblem.  

Även om orden i sig ser likadana ut kan likheten bedra. Användningen av orden 

kan variera språken emellan. Ord kan med tiden ha fått väldigt olika nyanser. I en del 

fall (sv. falska vänner, d. lumske ligheder) har betydelsen blivit diametralt motsatt (till 

exempel sv. rolig �– da. rolig). Ett annat exempel där språken skiljer sig är vid valet av 

prepositioner.  

 
Tabell 15. Överblick, ordstamslikhet svenska och danska 

text fråga svenska danska kommentar 

Hodja 1 HL HL S högre andel partiellt lika ordstammar 

S högre andel olika ordstammar 

D högre andel lika ordstammar  

- 2 MHL MHL S högre andel partiellt lika ordstammar 

D högre andel lika ordstammar  

- 3 L L S högre andel partiellt lika ordstammar  

D högre andel lika ordstammar  

D högre andel olika ordstammar 

- 4 HL L  S högre andel partiellt lika ordstammar  

D högre andel olika ordstammar  

- 5 MHL MHL (som fråga 2) 

- 6 L L S högre andel partiellt lika ordstammar 

D högre andel lika ordstammar  

Morgunbl. 1 HL HL S högre andel olika ordstammar 

D högre andel lika ordstammar 

- 2 O O  

- 3 L L S högre andel partiellt lika ordstammar, 

D högre andel lika ordstammar 

- 4 HL HL  

 

Man ser ovan lätt att resultaten följer varandra tätt. Bara på fråga fyra finns en skillnad 

mellan svenska och danska. Texten om Hodja är mer ordstamslik än texten ur 
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Morgunblaðið. Det framgår också tydligt att svenskan/danskan överlag är mer lik än 

olik isländskan avseende ordstammar. Detta bekräftar Barðdals m.fl. erfarenheter: 

�”Isländskan är därmed inte så totalt avvikande som man kanske kunde vänta. [�…] De 

positiva resultaten är emellertid i praktiken något missvisande när det gäller 

samhörigheten mellan de nordiska språken [�…] De flesta ord som är identiska är 

nämligen de mer betydelsefattiga formorden, dvs. pronomen, prepositioner och 

konjunktioner. De mer betydelsefulla ordklasserna, dvs. substantiv, adjektiv och verb, är 

i stor utsträckning representerade när det gäller de partiellt identiska och helt olika 

orden�” (Barðdal m.fl. 1997:130).  

Resultaten från ordstamsundersökningen kommer att ligga till grund för 

tolkningen av informanternas resultat. Blir resultaten de förväntade? Finns det 

avvikelser och kan de förklaras med hänvisning till andra delar i språket (morfologi, 

syntax, fonologi, ortografi)? 

4 Resultat  

Beskrivning av data/empiri  
I följande avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. Först ges individuella svar 

inom respektive grupp (tabell 16 och 17), sedan visas medelvärdet av svenskars och 

danskars antal rätta svar, text för text och till sist båda texterna sammantaget (tabell 16 - 

18).  

Rätt svar i tabell 16 och 17 har markerats med 1 och felsvar med bokstav a, b eller 

c, där a representerar fel på första frågan och så vidare. (Vilket svarsalternativ som är 

det rätta kan fås genom uteslutningsmetoden). Att det framgår vad informanten valt vid 

felsvar är av intresse vid en jämförelse svenskar och danskar emellan. Då kan man se 

om svenskar och danskar har problem med olika saker. I de fall då inget svar strukits 

under eller ringats in av informanten har detta markerats med -.  

Ingen i den svenska gruppen har svarat rätt på alla frågor (se bilaga 1) men två har 

fått 9 rätta svar. Ingen i gruppen har haft sämre resultat än 5 rätta svar. 

Av danskarna har två personer svarat rätt på alla frågor samtidigt som sju personer 

har lägre antal rätt än 5 (se bilaga 2). Två personer har så lågt som 3 rätt. Alltså visar en 

jämförelse mellan grupperna att spridningen är större i den danska gruppen men att 

genomsnittet inte avviker mer än tio procent.  

35 



 

Analys 
Vad kan man då utläsa av dessa siffror? I följande avsnitt ska de ligga som underlag för 

en analys dels av hur svåra texterna varit att förstå för skandinaver (både svenskar och 

danskar ihop) men också för att se om det finns några skillnader mellan den svenska och 

den danska gruppen. 

I tabell 18 ställs de två gruppernas svar på text 1 mot varandra. 

 
Tabell 16, Resultaten av text 1. Procentuell andel rätta svar 

 

 

Frågorna till text 120 

1. Byn där handlingen utspelas heter Pjort/Búlgoslavíu/Hodja. 
2. Hustaken där är spetsiga/platta/små. 
3. När kvällarna är svala händer det att karlarna sitter på taken/slätten/loftet och 

röker vattenpipa. 
4. Gatorna i byn är många/bra/trånga. 
5. Husen i byn är svarta/rödvita/vita. 
6. Vissa nätter kan männen ligga knäpptysta och känna doften av apelsinträden 

och titta på stjärnorna/känna doften av apelsin från soffan/känna doften av 
apelsin från andra sidan gatan. 
 

De danska informanterna klarade fråga ett (se ovan) bättre än de svenska, vilket passar 

ihop med att danska översättningen av meningen där svaret stod att söka, hade fler 

ordstammar som var helt lika. Frågan verkar dock inte ha varit svår för någon av 
                                                 
20 Här presenteras endast den svenska versionen. 
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grupperna. Notera de stora skillnaderna på fråga två och fyra. Svarsmening två hade 

mycket hög ordstamslikhet för både svenskar och hög för danskar. Den danska 

översättningen hade större andel helt lika ordstammar, och danskarna borde därför ha 

haft bättre resultat än svenskarna. Förklaringen till den stora skillnaden måste alltså 

sökas i någon annan del av språket än ordförrådet. Danskarnas felsvar är jämt fördelade 

mellan svarsalternativ a (10) och c (6). Fråga tre klarade varken svenskar eller danskar 

så bra. Ordstammarna i svarsmeningen uppvisar likhet, så det generellt låga resultatet är 

något överraskande. Meningen är lång (31 ord) och detta kan förstås påverka 

förståelsen. Skillnaderna mellan svenskar och danskar på fråga fyra följer det 

förväntade (men skillnaden borde ändå inte vara så stor). Danskarnas felsvar är ojämnt 

fördelade, 15 a och 3 b varav en informant har garderat med både a och b. Resultatet på 

fråga fem följer det förväntade. Ordstammarna i svenska och danska versionen av 

svarsmeningen har här mycket hög likhet med isländskan, men andelen helt lika 

ordstammar är högre i den danska versionen. Fråga sex har förväntat jämnt men oväntat 

högt resultat. 

Så här långt går det att konstatera att det förväntade och det faktiska resultatet inte 

helt går hand i hand. Hur frågorna har konstruerats kan förstås förklara varför vissa 

frågar har klarats bättre och andra sämre, men det kan inte förklara skillnader mellan 

svenskar och danskar. Gränsen mellan helt lika och partiellt lika ordstammar kan 

däremot ha en annan betydelse än vad som antagits i undersökningen. 

 

I tabell 19 ställs båda gruppernas svar på text två mot varandra. 
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Tabell 17, Resultaten av text 2. Procentuell andel rätta svar 

 

 

Frågorna till text 2 

1. Karls/Alicias/Janets kärleksbrev är till salu. 
2. Janet Jenkins jobbade inte alls/på kontor/i affär. 
3. Janet Jenkins bodde i Montreal/i Los Angeles/utanför 

Montreal mellan 1976�–1980. 
4. Janet sägs ha sålt/sett/stulit breven. 
 

Resultaten här är jämnare. Fråga ett (se ovan) var uppenbarligen väldigt lätt för både 

svenskar och danskar. Fråga två klarades sämre generellt men tio procent bättre av 

svenskarna. Både denna diskrepans och det relativt höga resultatet överraskar med tanke 

på att ordstammarna uppvisar olikhet. Att resultatet på fråga 3 är bättre generellt sätt var 

väntat eftersom ordstammarna här uppvisar likhet, men däremot inte att svenskarna fick 

högre resultat än danskarna (eftersom danskarna har en högre andel helt lika 

ordstammar). Där var också ordstamslikheten mindre än i de övriga frågorna. Fråga fyra 

har som förväntat klarats bra av både svenskar och danskar. 
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Tabell 18, Det totala resultatet av text 1 och 2. Procentuell andel rätta svar 

 

 

I tabell 20 ovan framgår att både svenskar och danskar klarade tidningstexten bättre än 

barnbokstexten. Detta stämmer inte med teorin om ordstamslikhet, eftersom texten om 

Hodja är den mest ordstamslika. Man ser också att svenskarna fick ett något bättre 

resultat totalt sett. Men den viktigaste slutsatsen är att både svenskar och danskar hade 

ett medelvärde på rätt antal svar mellan 55 och 75 %. Detta talar sitt tydliga språk. 

Skandinaver kan faktiskt förstå stora delar av lättare isländska texter.
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5 Diskussion  
Resultaten av undersökningen visar att både svenskar och danskar utan vidare 

förkunskaper kan förstå väsentliga delar av isländska som simultant presenteras i tal och 

skrift.  

Trots att tidningstexten hade ett LIX-tal på 34, vilket motsvarar 

normaltext/skönlitteratur, förstod båda grupperna den bättre än barnbokstexten (och 

resultatet var samtidigt betydligt jämnare mellan svenskar och danskar). Detta kan ha att 

göra med att det i tidningstexten finns många ord för platser, personer, siffror och 

engelska lånord där inte bara ordstammarna utan hela orden är fullständigt 

genomskinliga.  

Anledningarna till att grupperna (men även individer inom grupperna) klarat 

undersökningen olika bra, kan självklart vara individuella och bero på hur mycket 

språköra individen har. De kan bero på om man har ett nordiskt språk som modersmål 

eller om man fått någon grannspråksundervisning i skolan. Enkätsvaren visar att detta 

kan variera väldigt mycket från person till person både hos svenskar och hos danskar. 

Anmärkningsvärt är att svenskarna hade fått endast halva mängden 

grannspråksundervisning men ändå klarade frågorna generellt sett något bättre. Men 

detta skulle kunna förklaras av undersökningens ringa omfattning. Skillnader i resultat 

kan även bero på mängden kontakt man haft med det isländska språket.  

Att resultaten överlag är så jämna och höga tolkar jag som att svenskar och 

danskar har väldigt lika språkliga förutsättningar att förstå isländska. Detta borde i hög 

grad ha att göra med att skandinaviska och isländska har en hög andel liknande 

ordstammar. Där svenska och danska gruppen haft markant olika resultat har även i de 

flesta fall ordstamslikheten mellan språken varit olika. På så sätt bekräftas Arne Torps 

tes om att det är förståelsen av orden som betyder mest vid grannspråksförståelse.  

Både positivt och negativt resultat i en grannspråksundersökning anser jag kunna 

vara skäl (tillsammans med andra, till exempel nyttoaspekter) till att 

grannspråksundervisning borde ha plats i skolan. Att redan förstå varandra ganska bra 

borde skapa motivation att utveckla möjligheten till kontakt och utbyte på olika plan 

(kulturellt, socialt, ekonomiskt) ännu mer. Att inte förstå varandra så bra är även det ett 

argument till grannspråksundervisningens försvar.  

Det är intressant att jämföra svenska och danska kursplaner i svenska A respektive 

danska A (gymnasienivå). I den svenska står det ingenting om 
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grannspråksundervisning. I danska A ingår det däremot att läsa svenska och norska 

texter på originalspråket. Den svenska skolan har alltså ännu inte tagit politikernas 

ambitioner om målet med kommunikation på grannspråken på allvar. Dessa ambitioner 

handlar om ökade kunskaper i svenska, danska och norska, alltså de skandinaviska 

språken. De språken är så lika att de rent språkvetenskapligt kan definieras som olika 

dialekter av samma urspråk. Det går att förstå varandra utan att ha studerat varandras 

språk, även om det både finns regionala och personliga språkliga skillnader. Däremot är 

avståndet till isländskan (och färöiskan) betydligt större. Ska det då även vara 

obligatoriskt att i skolan studera isländska, som skiljer sig så mycket från de 

skandinaviska språken och endast talas av drygt 300 000 människor? Även om svenska 

kursplaner i nuläget inte säger något om undervisning i nordiska språk, har många 

läroböcker i svenska fortfarande med ett kapitel om grannspråken (inklusive isländska 

och färöiska). Detta ger en vink om att traditionens makt är stark när det gäller 

läromedel och vilka moment som anses viktiga i en kurs (Waje m.fl 1989, Hedencrona 

m.fl 2005, Josephson m.fl. 1997). 

Att låta även isländskan få ett visst utrymme bland de övriga nordiska språken i 

skolans svensk- respektive danskundervisning anser jag är motiverat. Detta borde kunna 

ge en fördjupad förståelse av de övriga nordiska språken. Eftersom isländskan är det 

nordiska språk som förändrats minst och således har kvar både tregenus-, 

fyrkasussystemet och personböjning av verb, borde ett visst studium av detta tungomål 

dessutom öka möjligheterna till förståelse av exempelvis svenskan eller danskan ur ett 

språkhistoriskt och grammatiskt perspektiv men även underlätta vid inlärande av andra, 

mer avlägsna språk.  

Vidare forskning 
Denna undersökning försöker lägga fram så mätbara resultat som möjligt. Att hitta 

bakomliggande orsaker (historiska, sociala, kulturella, individuella, skolpolitiska) till de 

överlag små (men på några frågor stora skillnaderna mellan svenskar och danskar) 

skulle vara intressant att studera närmare. 

Undersökningen skulle även kunna utvecklas kvantitativt och göras på flera 

grupper. Ett alternativ är att undersöka om en kortare introduktion i isländsk fonologi 

och ortografi skulle påverka resultatet. Detta skulle i så fall kunna stödja eller 

ifrågasätta tanken med grannspråksundervisning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Den svenska gruppens svar 
informant text 1 

frågor 

text 2 

frågor 

  % 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 kön, 

ålder 

antal 

rätt 

 

1 c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 k 9 90 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 b 21 k 9 90 

3 b 1 1 1 b 1 1 1 1 1 20 m 8 80 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 c c 29 k 8 80 

5 1 1 c 1 1 1 1 - 1 1 21 k 8 80 

6 b 1 1 1 1 1 1 1 1 b 25 k 8 80 

7 1 1 b 1 a 1 1 1 1 1 25 k 8 80 

8 1 1 1 1 1 - b 1 c 1 22 k 7 70 

9 1 1 b 1 b 1 1 c 1 1 22 k 7 70 

10 1 1 c 1 1 c 1 1 1 b 21 k 7 70 

11 1 1 c 1 b 1 1 a 1 1 23 k 7 70 

12 1 1 1 1 b b 1 1 c 1 22 m 7 70 

13 b 1 c 1 b 1 1 1 b 1 22 k 6 60 

14 1 1 c 1 b b c 1 1 1 29 k 6 60 

15 1 1 b - a 1 1 1 b 1 23 k 6 60 

16 1 a b 1 1 1 1 a 1 b 24 k 6 60 

17 b 1 c c 1 1 1 a 1 1 20 k 6 60 

18 c 1 b 1 a 1 1 1 1 b 26 k 6 60 

19 1 c b 1 b b 1 a 1 1 21 k 5 50 

20 b a c 1 1 1 1 a 1 c 24 k 5 50 

antal rätt: 13 17 7 18 10 15 18 13 15 13    

% 65 85 35 90 50 75 90 65 75 70   70 % 

 

Bilaga 2 – Den danska gruppens svar 
informant text 1 

frågor 

text 2 

frågor 

  % 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 kön, 

ålder 

antal 

rätt 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 k 10 100 
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2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 k 10 100 

3 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1 24 k 9 90 

4 1 1 1 a 1 1 1 1 1 c 24 m 8 80 

5 1 a c 1 1 1 1 1 1 1 22 k 8 80 

6 1 1 1 a a 1 1 1 1 1 21 k 8 80 

7 1 1 c 1 1 b 1 1 1 1 24 k 8 80 

8 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 24 k 7 70 

9 1 - 1 a 1 1 1 c 1 1 21 k 7 70 

10 1 c 1 a 1 1 1 1 c 1 22 k 7 70 

11 1 c 1 b 1 1 1 c 1 1 21 k 7 70 

12 1 c 1 a 1 1 1 1 c 1 24 k 7 70 

13 1 1 b 1 1 1 1 - b c 24 m 6 60 

14 b a b 1 a 1 1 1 1 1 20 k 6 60 

15 1 1 1 a 1 1 c a c 1 21 k 6 60 

16 1 a b 1 b 1 1 1 b 1 20 k 6 60 

17 1 c c a 1 1 1 c 1 1 21 k 6 60 

18 b a b b 1 1 - 1 1 1 25 k 5 50 

19 c a c a b 1 1 1 1 1 21 k 5 50 

20 1 c b a 1 1 1 a 1 c 23 k 5 50 

21 1 a b a, b 1 1 1 c c 1 22 m 5 50 

22 b a c a 1 1 1 1 c b 22 m 4 40 

23 1 a c b b 1 1 a 1 c 22 k 4 40 

24 1 a c a b b 1 1 b 1 32 m 4 40 

25 b c c 1 b c 1 c 1 1 23 k 4 40 

26 1 a c a 1 c 1 a 1 c 26 k 4 40 

27 1 a c a 1 b 1 c c b 23 m 3 30 

28 1 c b a a c 1 a 1 b 21 k 3 30 

antal rätt: 23 8 11 8 20 22 26 15 19 20    

% 82 29 39 29 71 79 93 54 68 71  6,14 61,4% 

 

Bilaga 3 – Læseforståelse i islandsk 
 

Dansk  

Alder:______________  

Køn:______________  

Tid: 20 minutter 
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Læs teksten igennem mens du lytter. Besvar derefter spørgsmålene (du har 5 

minutter). Derefter gentages proceduren med tekst 2. Til sidst får du 2 minutter 

til at besvare spørgsmålene bagerst i hæftet. 

 

Text 1 

Í landinu Búlgoslavíu er bærinn Pjort og í Pjort átti drengur að nafni Hodja 

heima. 

Þessi saga segir frá honum.  

Frá honum og rauða teppinu.  

En áður en ég segi þér meira frá honum Hodja ætla ég fyrst að segja ögn 

frá bænum sem hann átti heima í. 

 

Pjort er eins og allir aðrir smá-bæir í Búlgóslavíu. Hann stendur við litla 

mórauða á og handan árinnar blasa fjöllin við. 

Öll húsin í Pjort eru hvítkölkuð og með slétt þök. Á kvöldin �– þegar sólin 

er að setjast bak við fjöllin handan við ána og loftið verður svalt og tært �– þá 

sitja karl-mennirnir stundum uppi á sléttum hús-þökunum og reykja vatns-

pípurnar sínar. 

Það kemur líka fyrir að fólkið í Pjort sefur uppi á sléttum þökunum. Þá 

geta menn legið grafkyrrir í myrkrinu og fundið ilminn af blómum 

appelsínutrjánna og horft á stjörnurnar áður en þeir sofna. 

Göturnar í Pjort eru þröngar og brattar �– já, sumar þeirra eru svo brattar 

að það varð að setja í þær tröppur. 

Og hér og þar í Pjort eru lítil, skítug torg. 

Þar sitja kaup-mennirnir, skó-smiðirnir og teppa-salarnir í skugganum 

undir sól-skyggunum sínum og bíða þess að einhver komi og versli við þá. 

Í Pjort eru karl-mennirnir næstum allir með fez. 

 

Landsbyen hvor historien finder sted bliver kaldt  

Pjort/Búlgoslavíu/Hodja.  
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Hustagene der er spidse/platte/små.  

Når aftenen er cool sker det at mænd sidder på tagene/sletten/loftet og ryger 

vandpibe. 

Gaderne i landsbyen er mange/gode/stramme.  

Husene i landsbyen er sorte/røde og hvide/hvide.  

Nogle nætter kan mænd være vanvittigt rolige og mærke duften af appelsintræer 

og se på stjernerne/føle duften af appelsin fra sofaen/føle duften af appelsintræer fra den 

anden side af gaden. 

 

Text 2  

(Morgunblaðið 7 mars 2009) 

 

Ástarbréf Karls til sölu 

Sex ástarbréf, sem Karl Bretaprins skrifaði til kanadískrar konu þegar 

hann var ungur, eru nú til sölu á uppboðsvefnum eBay á netinu. 

 

Alicia Carrol, sem rekur verslun í Los Angeles þar sem boðið er upp á varning 

sem tengist konungsfjölskyldum, segir að Karl prins hafi skrifað bréfin til konu 

í Montreal, Janet Jenkins að nafni, á árunum 1976 til 1980. Jenkins starfaði á 

skrifstofu breska ræðismannsins í Montreal þegar hún kynntist prinsinum. Hún 

er sögð hafa selt Carrol bréfin fyrir sjö árum. 

 

Í einu bréfanna, sem var skrifað 8. júní 1980 - aðeins átta mánuðum áður en Karl 

prins tilkynnti að hann hefði trúlofast Díönu prinsessu - kvartaði hann yfir því 

að fast væri lagt að honum að finna eiginkonu. �„Ég sé að ég þarf að kvænast 

eins fljótt og kostur er og þá getur þetta fólk ef til vill slakað svolítið á! Ég tel 

bestu lausnina þá að kvænast einni stúlku frá hverju landi Samveldisins,�“ 

skrifaði prinsinn. 
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Karls/Alicias/Janets kærlighedsbreve er til salg.  

Janet Jenkins arbejdede ikke/på kontor/i forretning.  

Karl forlovede sig med Diana 1980/1981/1982.  

Janet Jenkins boet i Montreal/i Los Angeles/udenfor Montreal mellem 1976- 1980. 

Janet siges at have ha solgt/set/stjålet brevene. 

 

Afsluttende spørgsmål: 

1. Har du læst et eller flere nordiske nabosprog i skolen?_______ (Hvis ja, 

besvar da de resterende spørgsmål)  

2. Hvilket/ hvilke?___________  

3. Hvornår var det?___________ 

4. Hvor meget undervisning modtog du?_______________  

5. Tror du at dette har hjulpet dig til at forstå de islandske tekster?_____ 

 

Bilaga 4 – Egen översättning av barnbokstexten 
 

I landet Bulgoslavien ligger21 byn Pjort och i Pjort bodde en 

pojke som hette Hodja.22  

Denna berättelse handlar om honom.23  

Om honom och den röda mattan.24  

Men innan jag berättar mer om Hodja ska jag först berätta 

något om byn som han bodde i.  

 

                                                 
21 Egentligen är. 
22 En mer ordagrann översättning hade varit: ... och i Pjort ägde (en) pojke vid namn Hodja hemma. 
23 Lägg märke till att substantivet saga på isländska bara betyder berättelse, inte den betydelse ordet nu har 
på svenska. Verbet som hör till substantivet saga är segja (sv. säga). 
24 På isländska finns ingen obestämd artikel. Jag har valt att lägga till den på svenska. Den svenska 
(officiella) översättningen av Hodja är ganska fri.  
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Pjort är precis som alla andra småbyar i Bulgoslavien. Den25 

ligger vid en liten ljusbrun å och på andra sidan ån tar fjällen vid.  

Alla husen i Pjort är vitkalkade och med slätt tak. På 

kvällen �– när solen är på väg ner bakom fjällen på andra sidan ån 

och luften blir sval och torr �– då sitter karlarna stundom uppe på 

de släta hustaken och röker vattenpipa.26  

Det händer lika ofta att folket i Pjort sover uppe på de släta 

taken. Då kan männen ligga tysta som i graven i mörkret och 

känna doften av apelsinträdens blommor och titta på stjärnorna 

innan de somnar.  

Gatorna i Pjort är trånga och branta �– ja, somliga av dem är 

så branta att det har satts trappor i dem.27  

Och här och där i Pjort finns små, smutsiga torg.28  

Där sitter köpmännen, skomakarna, mattförsäljarna i 

skuggan under sina solskydd och väntar29 tills dess att någon 

kommer och handlar med dem.  

I Pjort har nästan alla karlar fez. 

 

 

Min översättning av text 2 

 

Karls kärleksbrev till salu 

Sex kärleksbrev, som brittiske prins Karl skrev till en 

kanadensisk kvinna när han var ung, är nu till salu på aktions-

siten eBay på Internet.  

 

Alicia Carrol, som driver en affär i Los Angeles, där man säljer 

varor som har koppling till kungafamiljer, säger att prins Karl 

                                                 
25 På isländska är substantivet by maskulint. Därför heter det �”Han [byn] ligger [eg. står] vid en liten 
ljusbrun å�…�”. 
26 Egentligen �”vattenpiporna sina�”. Lägg märke till att det possessiva pronomenet kommer efter 
substantivet. 
27 En mer ordagrann översättning (dock inte nusvenskt korrekt) hade varit: �”...somliga av dem äro så branta 
att det vart (denna form av verbet verða = bliva, lever kvar i en del svenska dialekter) att sätta i dem 
trappor�”.  
28 Egentligen skitiga, men detta ord är i svenskan, precis som verbet att pissa, inte längre neutralt i stilen och 
kan därför sticka ut för mycket i vårdat skriftspråk. 
29 Att vänta heter alltså að biða på isländska. Nusvenskan har kvar samma verb i frasen �”att bida sin tid�”. 
Och på engelska finns ju motsvarande �”bidin’ ones time�”. 
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skrev breven till en kvinna i Montreal, vid namn Janet Jenkins, 

mellan 1976 och 1980. Jenkins arbetade på kontoret vid det 

brittiska konsulatet i Montreal när hon lärde känna prinsen. Det 

sägs att hon sålde breven till Carrol för sju år sedan.  

 

I ett av breven, som är skrivet den 8 juni 1980 �– endast åtta 

månader innan prins Karl meddelade att han hade förlovat sig 

med prinsessan Diana �– klagade han över att man pressade 

honom hårt för att han skulle finna en fru. �”Jag är medveten om 

att jag behöver gifta mig så snabbt som möjligt och tycker att folk 

borde slappna av lite! Jag anser att den bästa lösningen är att gifta 

sig med en flicka från varje land som tillhör det brittiska 

imperiet�”, skrev prinsen.  
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