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Rødgrød med fløde? 
Hvilke aspekter af dansk sprog kæmper L2-

talere med?



Dansk er svært!



Dansk er svært!

Normann Jørgensen (2013: 43):

Der er en mangeårig diskurs i Danmark om at dansk er et 
særligt svært sprog at lære på grund af dets unikke 
sproglige kvaliteter

Men hvad drejer det sig om?

• Grønnum (2003): Dansk fonologi er særegen

• Puzzle of Danish: Genkendelse af morfologi 
besværliggøres af fonologi/fonetik 

• Skovholm (1996): Pragmatik, fonetik/fonologi, sociale 
faktorer, undervisningen. 



Hvad gør sprogskolerne?

Kritik fra forskere:

Normann Jørgensen (2013: 43): det ”svære danske 
sprog” sorterer fårene (‘andenrangstalere’) fra bukkene

Kristiansen (1990: 13): tilegnelsen af dansk ses som 
fremmedsprog ses som ’de enkelte studerendes ansvar’



Forskningsspørgsmål

Hvad synes L2-talerne selv?

(1) Hvilke aspekter af sproget er sværest?
(2) Og hvad oplever de at sprogskolerne gør for at hjælpe 
kursister?



Metode og deltagere

Et engelsksproget spørgeskema sendt 1l kursister på danske 
sprogcentre

22 deltagere (ind1l videre)
- 5 med engelsk som L1 og 3 med hollandsk, ellers 1-2 L1-

talere af (mestendels) indoeuropæiske sprog 
- Har været på sprogskolerne mellem 4 måneder og 4 år 

(gennemsnit = 1,6 år)
- 20 af deltagerne er fra Lærdansk i Århus
- Over halvdelen er på modul 4 & 5 (ud af 6)



Spørgeskemaet



Resultater: overblik



Resultater



Resultater



Udtale!



Resultater



Resultater



Hypotese 1

Er det tilfældet at de ting der fokuseres på er kursisterne 
klar over er svære?
• Der er et fokus på tryk i undervisningen (Hejná)
• Men: grammatik! 
• K1: “Jeg synes desværre ikke vi har nok 

undervisningsmateriale der handler om udtale.”



Hypotese 2

Eller er det tilfældet at sprogskolerne mangler en 
systematisk og videnskabelig gennemgang af f.eks. 
udtaleregler?
• Hejná: tryk defineres aldrig i undervisningen og der 

opsættes aldrig regler



Hypotese 2

• K2: ”Jeg har ha, 4 forskellige undervisere og med undtagelse af 1 
har de alle brugt det at kursisterne gentager e,er dem som 
undervisning i udtale.”

• K3: ”Jeg lærer på en meget systemaBsk måde og Lærdansk-
undervisningen var alt for prakBsk for mig”

• K4: “Basale grammaBkregler som for eksempel sætningsstruktur 
blev udeladt og taget for givet…. Undervisningen var udelukkende 
baseret på udenadslære i begyndelsen”

• K5: “Jeg kæmpede med manglen på struktur, og den prakBske 
vinkling”

• Hejná: i løbet af en undervisningsBme forveksles blødt /ð/ og /l/
• Underviser: Nej, det er ikke et L
• Kursist: Så hvad er det? 
• Underviser: Øh, i hvert fald ikke et L



Udtale: Lærdansk



Sammenfatning

• Vores L2-talere synes udtale er markant sværere end 
grammatik og ordforråd
• Men samtidigt vurderer de også at udtale bliver dækket 

mindst i undervisningen (cf. Lærdansk)
• Det er især tryk og vokaler, der volder problemer 

(selvom tryk dækkes i undervisningen)
• Kursisternes kommentarer indikerer en mangel på 

systematik i undervisningen generelt
• Vi konkluderer at der er tegn på at undervisningen i 

udtale kan optimeres 



Næste skridt

1) Undersøge hypotese 1 og 2: gennemgå lærebøger
2) Inddrage undervisernes stemmer
3) Undersøge relevansen af fonetik for eksamen

---

4) Akustisk fonetisk evidens for dette foredrags resultater
5) Hvilke fonetiske elementer er særligt svære? 



Tusind tak!



Grammatik



Gramma%k



Lexis

connectors Vocabulary related to work



Lexis

connectors Vocabulary related to work



Det er ikke alle…

Hvad siger du [fra 1982] vægter udtalen meget højt. I 
tekstbilledet lægges mærke >l betoningstegn over 
dialogernes og øvelsernes tekstmateriale. Ud over 
fone>ske mål er øvelserne designet >l at indøve 
dialogerne og de i dialogerne brugte sprogfunk>oner. 
(Normann Jørgensen 1997)


