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Forstår vi hverandre i Norden  
– eller gjør vi ikke det?

Tre av språkene i Norden blir ofte omtalt som 
skandinaviske og framstilt som om de er gjen-
sidig forståelige. Men er de det? 

Temaet har vært diskutert i mange år og 
i mange sammenhenger, og det har vært un-
dersøkt vitenskapelig uten at noen har truk-
ket en entydig konklusjon. I Finland skal alle 
lære svensk. I Island var dansk inntil for noen 
år siden første fremmedspråk. Grønland og 
Færøyene er formelt underlagt Danmark og 
det undervises derfor i dansk i skolen der. I 
denne artikkelen vil derfor «nabospråk» og 
«nabospråksforståelse» bli brukt om forståelse 
av dansk, norsk og svensk. 

De fleste som ser nærmere på hvordan det 
står til med nabospråksforståelsen i de nord-
iske landene, har understreket hvor viktig det 
er å møtes fysisk. Når man vil, skal eller må 
kommunisere med en eller flere personer fra 
et annet nordisk land, tar man i bruk ulike 
strategier for å bli forstått og selv forstå. Når 
det gjelder å forstå et nabospråk, skiller ikke 
bruken av digitale medier seg fra andre måter 
å kommunisere på: man bruker skrift eller tale, 
og det gjelder også for de digitale kanalene. 

Fellesskap med gevinst
I den nordiske språkdeklarasjonen fra 20061 
er nabospråksforståelse ett av de områdene 
språknemndene i Norden framhevet som 
svært viktig å ta vare på og arbeide for å be-
holde. Nordisk ministerråd har sluttet seg til 
språkdeklarasjonen og fulgt opp med å prio-
ritere nabospråksforståelse hos barn og unge 
i tildeling av midler til sine ulike arbeidspro-
grammer, blant annet i Nordpluss språk. Det å 
forstå naboene våre uten å måtte gå veien om 
andre språk eller oversettelser gir oss mange 
fordeler: adgang til flere kulturtilbud, flere 
utdanningstilbud og et større arbeidsmarked. 

Danmark, Norge og Sverige har alle læ-
replaner som tilsier at elevene i grunnskolen 
skal lære litt om de andre to språkene alt fra 4. 
årstrinn2. I alle de tre landene starter elevene 
med å lytte til opplesinger på nabospråkene, 
og elevene går videre med korte tekster som 
de selv skal lese og forstå. Målet er at dette 
skal gi et grunnlag for å forstå språkene i na-
bolandene. I en nordisk undersøkelse av nabo-
språksfortåelsen hos ungdommer mellom 15 
og 20 år fra 20053 rapporterte ungdommene 

Denne artikkelen tar for seg noen ferske undersøkelser av hvordan tilstanden er når 
det gjelder å forstå våre naboer i Norden. Resultatene viser at kontakt er avgjørende for 
forståelsen, men også motivasjon til å forstå. Når man bor og arbeider i et naboland, 
strekker man seg langt for å forstå samtalepartenes respektive språk, og man tyr til 
engelsk som siste utvei. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes i digi-
tale medier der man kan kommunisere direkte med hverandre skriftlig eller muntlig. 
Strategiene som fører fram til forståelse, varierer, men det er tydelig at når man kan 
spørre eller omformulere, leder det oftest fram til forståelse.
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selv at de har fått liten eller ingen undervis-
ning i nabospråkene gjennom sin skolegang. 
En undersøkelse blant norsklærere fra 20104 
viser at lærerne i den norske skolen i varie-
rende grad underviser i dette emnet, og de 
oppfatter det heller ikke som viktig. 

Men hvor godt forstår vi  
naboene våre? 
Undersøkelsen fra 2005 viste at det ikke står 
særlig bra til med nabospråksforståelsen i 
aldersgruppa 15–20 år. Ungdommene som 
deltok i undersøkelsen, gikk på videregående 
skole (gymnas), og de fikk lytteoppgaver, opp-
gaver der de skulle lese og forstå tekster og 
spørsmål om betydningen av enkeltord. Ikke 
overraskende var det de danske og svenske 
ungdommene som kom dårligst ut på testene. 
Færøyingene og nordmennene var de som 
best forsto sine naboer. 

Det blir konstruert kunstige kommuni-
kasjonssituasjoner når man blir bedt om å 
lytte til opplesing og besvare skjemaer som 
uttrykk for hva man har forstått. Det er uklart 
hva man egentlig måler i en slik situasjon. Det 
er mulig å si noe om tendenser, men ikke så 
mye om det som skjer når en person er i en 
reell språkbrukssituasjon og ønsker å forstå og 
selv bli forstått. 

Forklaringen på at færøyingene og nord-
mennene forstår mest, kan være at de er vant 
til å gjøre seg forstått og selv forstå personer 
som ikke snakker likt dem selv. Færøyingene 
er vant til å bruke «gatedansk» (dansk uttalt 
uten stød) i omgang med dansker og andre 
nordboere. De har også en omfattende under-
visning i dansk, og de reiser ofte til Danmark 
for å få høyere utdanning i fag som ikke tilbys 
på det færøyiske universitetet. I Norge er det 
utstrakt aksept for å bruke dialekter i formelle 
og uformelle situasjoner. Det betyr at nord-
menn er vant med store variasjoner i språket, 
og naturlig bruker samme strategi for å forstå 
språket i møte med svensker og dansker. 

Forut for Nordiske mediedager 2012 ble 
det undersøkt hvordan det står til med voks-
nes forståelse av språkene i Danmark, Norge 
og Sverige5. Resultatene var varierende: 83 % 
av nordmennene forstår talt svensk, tilsva-

rende tall for danskene er 48 %. Talt norsk 
blir forstått av 79 % av svenskene og 64 % av 
danskene. Dansk er det verre med: Halvparten 
(50 %) av nordmennene forstår talt dansk, 
mens tallet for svensker som forstår dansk 
tale, er 36 %. 

Disse resultatene viser at det ikke står så 
dårlig til med nabospråksforståelsen som 
undersøkelsen blant ungdommene tilsier. 
Medieundersøkelsen fra 2012 omfattet også 
avislesing, og personer som ofte leser aviser 
fra andre nordiske land, vil opplagt forstå mer 
av de andre språkene enn personer som ikke 
kommer i kontakt med dem. En del av forkla-
ringen kan være at vi har med et generasjons-
skille å gjøre, en annen del at det er forskjell 
mellom det talte og det skrevne språket. Talt 
svensk er lett å forstå for nordmenn, mens 
skrevet dansk er lettere for oss enn talt dansk 
(skriftspråket er ikke så ulikt norsk bokmål).

Nabospråk i praksis
I perioden januar til juni 2016 gjennomførte 
Nordisk språkkoordinasjon en undersøkelse 
av nabospråksforståelse blant 31 unge (under 
30 år) fra hele Norden6. Målet for undersøkel-
sen var å finne ut hvordan kommunikasjonen 
foregår når man har bruk for å kommunisere 
med andre nordboere. Undersøkelsen omfat-
tet også spørsmål i intervjuene om hvordan 
den enkelte gikk fram for å forstå det aktuelle 
nabospråket. De unge skulle ha bodd og arbei-
det i et naboland i minst et halvt år. I tillegg 
var kravet at de ikke skulle ha jobbet i noe 
nordisk organ, og det skulle være spredning 
på kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn, yrke og 
nåværende geografisk bosted. 

Tre overordnede temaer ble belyst gjennom 
spørsmålene: Hvilke strategier brukes i begyn-
nelsen av oppholdet i nabolandet, hva karak-
teriserer kompetansen i nabospråkskommu-
nikasjonen etter en tid og hvilken rolle spiller 
engelsk i kommunikasjonen? 

Det overordnede funnet var at alle tilpasser 
sitt eget språk til målspråket i en eller annen 
grad, og alle hadde samme strategihierarki. 
De startet med å snakke tydelig og langsomt. 
Deretter prøvde de å unngå visse ord og ut-
trykk fra sitt eget språk. De valgte så uttrykk i 
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målspråket som også finnes i deres eget språk. 
Å ta inn ord fra målspråket som ikke fantes i 
deres eget språk, var neste trinn før de så til-
passet uttalen til målspråket og til slutt prøvde 
å snakke målspråket. Alle oppga at engelsk 
var siste utvei om man ikke klarte å gjøre seg 
forstått på annen måte, men mange tydde til 
engelsk i formelle situasjoner for sikre seg at 
de oppfattet riktig og ble forstått riktig. 

I løpet av de to første månedene av opphol-
det i nabolandet økte forståelsen av nabosprå-
ket vesentlig. Islendingene og de finsktalende 
finnene brukte noe lenger tid: fra 3 måneder 
til et og et halvt år. Færøyingene og grønlen-
dingene bruker skandinaviske språk aktivt, 
finsktalende finner og islendinger bruker dem 
passitvt. Færøyingene nevner uoppfordret at 
gatedansk er et funksjonelt førstevalg for å bli 
fortstått i Norge og Sverige. Skandinavisk rår i 
sosiale sammenhenger og engelsk er sistevalg 
eller valget i mer formelle situasjoner. 

Kodeveksling som strategi
TV-programmet Skavlan er godt kjent som en 
del av fredagsunderholdningen for den svens-
ke og norske befolkningen. Språket i program-
met og hvilke strategier programleder Skavlan 
bruker, ble undersøkt i en masteroppgave ved 
Universitetet i Oslo i 20157 og presentert i en 
artikkel til årsskriftet Språk i Norden 20168. 
Hva gjør Skavlan for å gjøre seg forstått eller 
for å forebygge mulige misforståelser? 

En intervjusituasjon på TV kan være en 
vanskelig form både for intervjuer og den som 
blir intervjuet. På den ene siden skal det være 
løst og ledig fordi det er et underholdnings-
program, samtidig må partene forstå hveran-
dre. Programlederen har ansvar for å ivareta 
en god relasjon til gjestene og gjestene i mel-
lom. Alle som har sett programmet, har lagt 
merke til at Skavlan ”svorsker”: han bytter ut 
enkeltord i norsk med ord fra gjestens språk. 

Tidligere forskning har vist at svensker for-
står norsk talespråk dårligere enn nordmenn 
forstår svensk. Ser man nærmere på Skavlans 
vekslinger, er det tydelig at han i større grad 
tilpasser norsk for svenske tilhørere enn mot-
satt. ikke noen opplagt konklusjon. Skavlans 
vekslinger viser at de primært har som mål å 

bygge og opprettholde relasjonen til gjesten. 
Han bruker gjerne svenske former av ord som 
er ganske like på norsk og svensk, noe som 
like gjerne kan oppfattes som en høflighetsgest 
overfor gjesten. Det er mulig han velger bort 
noen norske ord han vet svensker har proble-
mer med å forstå, men mange ganger bruker 
han de norske ordene og omformulerer heller 
når han ser at samtalepartneren ikke forstår.

Hva forstår svensker av  
norske dialekter?
Det har i flere år nå vært mange unge svensker 
som har fått seg jobber i Norge, og flestepar-
ten har havnet i Oslo og Østlandsregionen. 
Gode kommunikasjoner til og fra vestkysten 
av Sverige til Østlandet gjør at det er enkelt for 
dem å komme seg fram og tilbake. De jobber 
oftest i servicenæringer som butikk, restau-
rant og hotell. I jobben må de forholde seg til 
nordmenn (og selvfølgelig kunder med andre 
språk). Nordmenn er vant til å bli forstått om 
de bruker sin egen dialekt i alle situasjoner og 
det gjelder også når de handler, er på utesteder 
eller på hoteller.

I hvilken grad unge svenske arbeidsmi-
granter forstår norske dialekter og hvilke 
holdninger de har til bruken av dialekter, har 
blitt undersøkt. Resultatene er presentert i en 
masteravhandling ved Universitetet i Oslo9 og 
i en artikkel i Språk i Norden 201610 som er 
basert på avhandlingen. 

Undersøkelsen vektlegger målt og selv-
rapportert lytteforståelse og sammenligner 
resultatene med resultatene fra undersøkel-
sen av ungdommers språkforståelse som ble 
gjort i 2005. Resultatene bekrefter det som er 
funnet i andre undersøkelser, nemlig at økt 
eksponering for språket øker forståelsen av 
det. Når det gjelder den målte forståelsen av 
dialekter, viser det seg at personene forstår 
mindre enn det de selv har rapportert når det 
gjelder sentraløstlandske dialekter. Men det er 
verd å merke seg at de undervurderer seg selv 
når det gjelder å forstå andre norske dialekter 
– og her er det ingen dialekt som skiller seg ut 
som spesielt vanskelig. 

Hvor lenge personene har bodd i Norge, 
har klart betydning for språkforståelsen – noe 
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som også var forventet. Et annet poeng som er 
verd å kommentere, er at man i undersøkelsen 
også spør om planer for framtida. Om perso-
nen ser for seg en framtid i Norge, er vedkom-
mende mer motivert for å lære norsk, og det 
gir tydelig utslag i økt forståelse av språket.

Hva må til for å forstå?
I Nordisk råd kommer de ansatte fra alle de 
nordiske landene, og selv om administrasjo-
nen ligger i Danmark, er kravet at man må 
forstå dansk, norsk og svensk, og kunne skrive 
ett av de tre språkene. De samme kravene stil-
les til ansatte i andre nordiske organer. Un-
dersøkelsene som er referert over, tilsier at det 
er faktiske kommunikasjonssituasjoner som 
gir utslag når det gjelder å forstå hverandre. 
Lese- og lytteforståelse kommer gjennom å 
være i miljø der språket blir brukt. Når man 
lærer fremmedspråk, i alle fall på universitets-
nivå, blir man oppmuntret til å oppholde seg 
en periode i et land der språket brukes. 

Når det gjelder de skandinaviske språkene, 
har vi alle et godt grunnlag i vårt eget språk 
som tilsier at terskelen er lav og vi trenger 
ingen opplæring for å forstå de andre to. Vi 
trenger litt tid, men så fungerer det. Selvsagt 
er det også avhengig av en positiv holdning, et 
ønske og en vilje til å forstå og selv bli forstått. 

I Finland lærer elever i grunnskolen finsk 
og svensk blant annet gjennom å bli utsatt for 
«språkbad»: alt de leser, hører og ser, er på 
språket de skal lære. Den metoden kan vi også 
bruke for å holde det nordiske språkfellesska-
pet levende. Et lite steg på veien er å få tilgang 
til litteratur på nabospråkene i våre respektive 
land, tilgang til tv og radio fra nabolandene, 
og å høre og lese nabospråkene i egne radio- 
og tv-kanaler. 

Den norske rikskringkastinga (NRK) sen-
der ofte radioinnslag med nyheter fra andre 
land der de bruker svenske journalister. Dis-
se innslagene blir ikke oversatt til norsk, og i 
de fleste tilfellene gir heller ikke den norske 

programlederen noe sammendrag på norsk. 
Om programlederen bruker engelskspråklige 
innslag, blir hovedinnholdet gjengitt på norsk. 

Hva med digitaliseringen?
Digitale kanaler gir oss uante muligheter til å 
lese og lytte til våre nabospråk i forhold til før 
den digitale tidsalderen. Lite av nabolandenes 
kulturelle uttrykk har vært tilgjengelig annet 
enn som oversatt. Dagens digitale kanaler gir 
mulighet både til å lese, lytte og lære andre 
språk enn vårt eget, så også de nabospråkene 
i Norden. 

Vi kan lære språk via en app på mobilen, 
slå opp på nettet og lese eller få lest opp det 
som står der, men strategiene og –prosessene 
for å forstå er de samme som når vi leser eller 
snakker sammen.

En nordisk identitet? 
Vi har nordiske avtaler som gjør det enkelt å 
flytte over grensene: ta utdanning, arbeide, 
betale skatt og opparbeide pensjon. Avtalene 
tilsier også at vi kan bruke våre egne språk i 
kontakten med myndighetene i nabolandene11. 

Lenger sør i Europa blir ofte Norden om-
talt som en enhet der språkbarrierene er lave 
og der folkene som bor der, har en felles kul-
tur og identitet. Vi har vokst opp med at det 
nordiske er en del av vår identitet og kulturelle 
arv, og det å forstå naboens språk og bruke 
sitt eget språk i møter med naboene, gjør at 
denne identiteten og den felles kulturarven 
kan holdes vedlike og utvikles. 

Og: vi forstår når vi vil eller må! – og digi-
tale kanaler endrer ikke på dette: vi må fortsatt 
forstå det som skrives eller det som tales i den 
aktuelle kommunikasjonssituasjonen! 

Torbjørg Breivik, seniorrådgiver og nord-
isk sekretær i det norske Språkrådet. Hun er 
for tiden hovedredaktør for Språk i Norden, 
og arbeider ellers med språk og IKT (tekno-
logi, mest språkteknologi).
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