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På svenska, norska, och danska har den bestämda formen av ett kvantitetsord i
superlativ (e.g. de flesta, det mesta) en proportionell tolkning (ungefär ‘mer än
hälften’), medan den obestämda formen (e.g. flest, mest, minst) har en relativ
tolkning (vilket Teleman et al. (1999) kallar för ‘indirekt urval’). Gloria har
besökt flest kontinenter betyder inte att hon har besökt fler än hälften av kon-
tinenterna utan att hon har besökt fler än alla hon jämförs med (se Coppock
& Josefson 2015). På engelska är det ungefär tvårtom; de flesta can översättas
med most och flest med the most. På tyska är det alltid die meisten (Hackl,
2009). Här presenterar vi data från fler skandinaviska språk för att komplet-
tera bilden, baserad på fältarbete i Älvdalen och en översättningsenkät med 17
meningar och circa 6 deltagare per språk.

Faröiskas superlativa kvantitetsord liknar svenskans. De flesta barnen över-
stätts i nominativ som (tey) flestu børnini, med eller utan bestämd artikel, med
bestämd kvantitetsattribut. Med relativ tolkning förekommer ingen bestämd-
hetsmarkering: flest kakor blir flest smákøkur på faröiska, utan böjning, eller
flestar smákøkur, med stark böjning för akkusativ femininum pluralis. Isländ-
ska är mer lik engelska. De flesta barnen kan översättas som flestir krakkana i
nominativ, med obestämd (stark) kvantitetssuperlativ trots att substantivet är
obestämd. (Den bestämda (svaga) formen är flestu.) Med relativ tolkning är
även substantivet alltid obestämd som på svenska, med böjning på flest (flestar
kökur).

I både älvdalska och orsamål saknas någon motsvarighet till flest (Åkerberg,
2012). Mjässt ‘mest’ finns, och används med dividuativa substantiv i t.ex. Ans ar
druttşeð mjässt (åv) kaffi ‘Hans har druckit mest kaffe’. Men till skillnad från
most på engelska är mjässt ganska obekvämt med individuativa substantiver,
trots att det verkar vara det bästa alternativet som finns: Det är jag som äter
flest kakor översätts med tveksamhet som Eð er ig so jät mjässt kakur (eller
mjässt åv kakum). Ordet mjässt kan också användas i översättningar av de
flesta och det mesta men hellre som en modifierare av oll ‘all’ med betydelsen
‘nästan’: Mun bäkäð kakur för dan og ig åt upp miäst oller ‘Mamma bakade
kakor igår och jag åt upp de flesta av dem [nästan alla]’.

Det finns alltså många olika system för att formera och tolka kvantitetsut-
tryck bland skandinaviska språk. En möjlig anledgning till detta är att kvan-
titetsord ligger i gränslandet mellan två ordklasser: adjektiv och determinerare.
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