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Måi&Mæle • l 
22. årgang , maj 1999 

Uønsket frihed 
Den grøtm e Retskrivningsordbog bliver tit kritiseret 
for at have for mange valgmuligheder. Er der nogen 
mening i den kritik? Hvor mange og hvilke slags 
dobbeltformer drejer det sig egentlig om? Hvordan 
skal man bære sig ad hvis man vil reducere i antal
let af dobbeltformer? Side 4 

Sprog og erkendelse 
Der må være en sammenhæng mellem den måde vi 
erkender på og den måde vi sætter ord på vores 
erkendelser. Ved at se på sproget kan man finde 
frem til generelle træk ved erkendelsesprocesserne. 

Side Il 
Ordblindhed 
Der er en tydelig sammenhæng mellem børns læse
færdighed og deres evne til at høre forske lle og lig
heder mellem sprogets lyde. Læs om en ny undersø
gelse af sammenhængen mel lem små børns oplevel
se af sproglyde og deres evne ti l at lære at læse. 

Side 16 
Kroppens billedsprog 
Det er nærliggende at bruge kroppens og dens dele 
når vi beskriver omverdenen. Vi har alle sammen en 
krop, og den er lige ved hånden. Derfor opstår 
udtryk som tage benene på nakken, få noget fra 
hånden, bide tænderne sammen. Side 21 

Dig og mig og os to 
Hedder det hende med solbrillerne er min kusine -
eller er hun med solbrillerne bedre? De vi kalder 
eksperte1~ er uenige - eller dem vi kalder eksperter? 
Det er et problem som går adskillige århundreder 
tilbage, og der er ingen udsigt til løsning lige med 
det første. Side 26 

Sprogligheder ...... ... 2 

Ud med 
dobbeltformerne? .. 4 

Fuldtræffer eller 
ram forbi? ........ ....... 11 

Er der ri ordblind? . 16 

Av min arm ...... ... ..... 21 

Subjektakkusativ .... 26 

Fra ·dobbelt til 
enkelt - hvis du 
skulle vælge ... ..... .... 32 

N aar Sprogbrugen fin
des at være i Strid med en 
sætning i Sproglæren, da 
mene strax de fl este, at Fej
len ligger hos Sprogbru
gen, og denne vil de derfor 
ændre; men de færreste vil 
søge Fejlen i Sproglærens 
sætning og ændre den efter 
Sprogbrugen . Skal dette 
Misforhold hæves, kan det 
kun ske ved, at Skolen gjor 
Modersmaalet se lv til 
Gjenstand for sin Un
dervisning paa en anden 
Maade end hidtil. 

H. H. Lefolii 1877 



Er der r i ordblind? 
Har børns evne til at fornemme ligheder mellem sprogets lyde 
betydning for deres læseudvikling? 

Josef er kæreste med Josefine. Og An
ders med Andersine. Mikkel gi 'r den 
med Mikkeline. Hvad skal vi så kalde 
Oskars kæreste? 

Jeg sidder i mødelokalet på en folke
skole og noterer hvad en række elever 
fra 5. klasse mener om dette interes
sante spørgsmål. Jeg har en lang liste 
med navne på drenge der mangler en 
kæreste. 

De fleste børn svarer at Oskars kæ
reste hedder Oskarine. Det jeg noterer 
mig, er om r'et i Oskarine udtales kon
sonantisk: »Oskar-Rine«. Eller om ar-

• 

- 1 

lyden til sidst i Oskar er uforandret: 
»Oskar-Ine«. Når eleverne udtaler et 
konsonantisk r i endelsen -rine, må det 
være fordi de mener at der gemmer sig 
et r i ar-lyden til sidst i Oskar. For der 
var jo ikke noget r i Josefine, Andersi
ne og Mikkeline. Endelsen i disse ek
sempler var -ine, og ikke -rine. Derfor 
må r'et i endelsen -rine stamme fra 
Oskar. 

Jeg vil gerne vide om kendskabet til 
dette r i Oskar skyldes elevernes kend
skab til skriftens r. Eller om kendska
bet til r'et i Oskar simpelt hen er en 

Ifølge skriften er ar-lyden til sidst i Oskar sammensat af a + r. Bekræftes denne opfattel
se af ar-lyden hvis Oskar tilføjes hunkønsendelsen -ine? 
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del af den viden man har når man har 
lært at tale dansk. Men Oskarine viser 
sig at være et genstridigt pigebarn! 

Skriftsprog og talesprog 
Der er et kompliceret samspil mellem 
skriftsprog og talesprog. For nogle fo
rekommer det indlysende at Oskar 
ender på r - ikke bare i skriften men 
også i udtalen. Det kan være ganske 
overraskende at opdage at der til skrif
tens -ar ikke svarer to lyde, men kun 
en - den samme slags åbent a som fx i 
ordet ham. Vores kendskab til skriften 
kan udøve en kraftig påvirkning af 
opfattelsen af talesproget. 

Der kan også være en påvirkning i 
den modsatte retning. Skriften er jo i 
høj grad en afbilding af ordenes udtale . 
Mange stavefej l skyldes netop proble
mer med at lære skriftsproglige kon
ventioner (fx stunm1e bogstaver) som 
ikke afspej ler udtalen på en simpel 
måde. 

På den anden side er der til synela
dende ikke nogen sammenhæng mel
lem tilegnelsen af hhv. talesproget og 
skriftsproget. Vi lærer at ta le længe in
den vi lærer at læse. Og de børn som 
får problemer med at lære at læse og 
skrive, har normalt ikke tilsvarende 
problemer med deres talesprog. 

Imidlertid har læseforskningen man
ge gange i de senere år vist at der fak
tisk er en sammenhæng mellem børns 
talesprog og deres læseudvikling. Den 
viser sig bare ikke umiddelbart i deres 
beherskelse af talesproget, men i deres 
evne til at blive opmærksomme på de 
talte ords lyd lige opbygning. 

Denne sam menhæng er i grunden 
ikke så overraskende. Skriftsprogets a l
fabetiske princip går jo netop ud på at 
opdele ord i »lydlige atomer« og for
binde disse med bestemte bogstaver. 
Hvis man har let ved at erkende at 

ordene mus og mand har en (i sig selv 
meningsløs) m-lyd tilfælles, så kan 
man sikkert også lære at forbinde m
lyden med bogstavet m. Men hvis man 
har svært ved at blive opmærksom på 
talesprogets lyd lige mindstedele - så 
har man ikke noget at forbinde bogsta
vet m med! Og så forbi iver skriftspro
get et mysterium. 

Det brændende spørgsmål 
Hvis opmærksomhed på sproglyde er 
en forudsætning for ve llykket læseind
læring, så må det undersøges hvad der 
skal til for at børn kan opnå denne 
sproglige opmærksomhed. Dette er et 
brændende spørgsmål for mange læse
forskere i disse år. 

Deres resultater tyder på at ord bl in
des problemer med at blive sprogligt 
opmærksomme ikke skyldes generel
le erkendelsesmæssige vanskeligheder. 
Forklaringen skal snarere findes i ta
lesproget selv. Og det er overraskende 
- for umiddelbart synes talesproget hos 
ordblinde jo ikke at adskille sig fra 
andre børns talesprog. Alligevel ser det 
ud til at det er her forskellen ligger. 

Eksempelvis har en gruppe forskere 
fra Københavns Universitet gjort en 
interessant opdagelse. De konstaterede 
at jo mindre tydeligt børnehavebørn 
udtalte en række lange ord som loko
motiv og krokodille, jo større var risi
koen for at de fik læsevanskeligheder 
når de kom i skole. Der var tale om 
nogle små og i sig se lv upåfaldende 
forskelle i udtalemæssig tydelighed. 
Normalt vil man hæfte sig ved hvad 
barnet har på hjerte, og ikke lægge 
mærke til om barnet siger lo-ko-mo-tiv, 
lo-ke-mo-tiv, lok-mo-tiv e ller måske 
blot lo-me-tiv. Men det viste sig altså 
at de børn som brugte de tydeligste 
udtalevarianter, klarede sig bedst når 
de skulle lære at læse. Resultatet kan 
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udlægges sådan at barnets kendskab til 
tydelige udtalevarianter har betydning 
for dets udvikling af sproglig opmærk
somhed. 

Den abstrakte skrift 
Når et et barn skallære at etablere bog
stav-lyd-forbindelser, er det ikke blot 
nødvendigt at være opmærksom på 
ordenes » lydlige atomer<<. Barnet skal 
også kunne forbinde forskellige lyde 
med samme bogstav. Hvis skriftsproget 
skulle gengive alle talesprogets mange 
lydnuancer, vi lle vi slet ikke kunne 
nøjes med alfabetets 29 bogstaver -
hvoraf nogle jo endda kun bruges sjæl
dent. Lydskriftalfabetet i Den Store 
Danske Udtaleordbog skelner til sam
menligning 55 forskell ige lydnuancer 
som kan suppleres med særlige tegn til 
angivelse af stød, længde, stemthed etc. 

Ordene i Boks l illustrerer nogle af 
de forskellige udtaler der er forbundet 
med bogstavet r. 

Boks l 

Vokaliske r-lyde 

l skulptur 
2 kontor 
3 emtr 

4 nummer 
5 nektar 
6 pastor 

7 erotik 
8 euro 
9 lyriker 

Konsonantisk r-lyd 

skulpturel 
kontorist 
emirat 

nummerere 
nektarin 
pastoral 

erotisk 
Europa 
lyrik 

I alle ordene i højre kolonne står der et 
r før en betonet vokal. Disse r'er udta
les alle konsonantisk. I venstre kolonne 
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står r'erne til sidst i ordet eller før en 
ubetonet vokal. I linje l-3 svarer r ' et til 
et selvstændigt »lydligt atom«. Til for
skel fra ordene i højre kolonne lyder 
dette r vokalisk. I linje 4-6 er r-udta len 
også vokalisk. Her er den smeltet sam
men med udtalen af den foregående 
vokal. Det er ikke til at sige hvor e, a 
og o holder op, og hvor r -lyden begyn
der. Men vokallydene ville være klart 
anderledes hvis bogstavet r havde 
manglet (numme, nekta ogpasto). 

I linje 7-9 udtales r'erne konsonan
tisk i tydelig tale, ligesom r 'erne i høj
re kolonne. Men i daglig tale udtales 
r'erne i venstre kolonne ofte vokalisk. 
Det kan endda ske at r- lyden forsvin
der helt, sådan at et navn som Nero 
kommer til at rime på Leo. 

Uanset udtaleforskellene skriver vi r 
i alle disse ord. Man kan sige at skrif
ten er abstrakt fordi den abstraherer fra 
de lydlige nuanceforskelle der kende
tegner talesproget. 

Hvad er et r? 
Et ord er et ord, siger man. Men er et r 
også bare et r? 

Er det sådan at vi ud fra talesproget 
danner os et abstrakt r-begreb som 
dækker både den konsonantiske og de 
forskellige vokaliske r- udtaler? I så 
fa ld afspej ler skriftens r blot det vi 
allerede ved om slægtskabet mellem 
disse forskellige lyde. Uanset læsefær
dighed vil alle der kan tale dansk, have 
samme r-begreb. Eller er det snarere 
sådan at fornemmelsen for r- lydenes 
beslægtethed skyldes beherskelsen af 
skriftsproget? 

For at undersøge disse spørgsmål 
præsenterede jeg mine forsøgsdeltage
re for en række drengenavne. Syv af 
navnene endte på r: Arthur, Holger, 
Oskar, Per, Thor, Viktor og Vladimir. 
Hensigten var nu at få deltagerne i for-



søge t ti l at lave pigenavne der bestod af 
drengenavnet plus endelsen -ine. I så 
fald ville r'et til sidst i drengenavnet 
komme til at stå umiddelbart før en 
trykstærk vokal. Man kunne så forven
te at r ' et ville blive udtalt konsonantisk 
ligesom i ordene i højre kolonne i Boks 
l . Opgaven var rent mundtlig. 

Jeg fandt at der var en klar sammen
hæng mellem deltagernes læsefærdig
hed og deres tilbøjelighed til at omdan
ne drengenavnenes vokaliske r-lyde til 
konsonantiske r-lyde i pigenavnene. 
Svartypen »Oskar-Rine« var altså hyp
pigst blandt de bedste læsere. I en be
slægtet opgave skulle deltagerne flytte 
trykket fra første til sidste stavelse i 
navne som Søren og Boris. Også her 
var det de bedste læsere der mest kon
sekvent brugte en udtale med konso
nantisk r når den følgende vokal blev 
betonet i Sø-REN og Bo-RIS. 

To forklaringer 
Det interessante er hvordan man skal 
forklare denne sammenhæng mellem 
læsefærdighed og va lg af r-udtale i 
Oskarine. Den enkleste mulighed er at 
påvirkningen går fra skrift- til tale
sprog. Selv om ordene kun blev præ
senteret mundtligt, er det sandsynligt at 
de gode læsere var tilbøjelige til at se 
ordene for deres indre blik. Erfaring 
med skriftsproget må »opmuntre« læ
serne til at forbinde r-lydene med hin
anden eftersom de skrives med samme 
bogstav. 

Man kunne imidlertid også forestille 
sig en anden mulighed, nemlig at virk
ningen går fra tale- til skriftsprog. 
Måske bliver det lettere at etablere 
bogstav-lyd-forbindelser, hvis man på 
forhånd har en fornemmelse for slægt
skabet mellem visse sproglyde, så som 
konsonantisk og vokalisk r. De gode 
læseres tilbøjelighed til at bruge kon-

sonantiske r-udtaler i Oskarine-opga
ven kunne afspejle deres mere sofisti
kerede fornemmelse for sproglyde. Og 
netop denne sprogfornemmelse kunne 
have været med til at gøre dem til gode 
læsere. 

For at finde ud af hvilken forklaring 
der var bedst, foretog jeg en sammen
ligning af to aldersgrupper med samme 
generelle læsefærdighed: en normalt
læsende gruppe fra 5. klasse og en 
gruppe med læsevanskeligheder fra 9.-
1 O. klasse . H vis va lget af r-udtale i 
mine tests alene var bestemt af læse
færdigheden, skulle der ikke være no
gen forskel på de to grupper. 

Det viste sig at eleverne fra 5. klasse 
var en smule mere tilbøjelige end de 
ordblinde til at gå fra vokaliske til kon
sonantiske r-udtaler selv om de ikke 
generelt læste bedre, og selv om de var 
yngre. Det betyder at det ikke helt kan 
udelukkes at der var en rent talesprog
lig forskel mellem de to grupper. 
Måske havde de ordblinde et mindre 
abstrakt r-begreb som fik dem til at 
bruge færre konsonantiske r-udta ler i 
opgaverne. 

Thorline og fru Thorsen 
Desværre var materialet så spinkelt at 
hypotesen om en talesproglig forskel 
mellem normaltlæsende og ordblinde 
er ren spekulation. Det skyldtes bl.a. 
deltagernes store opfindsomhed når de 
skulle dmme pigenavne. I Boks 2 kan 
man se forslag til paralleller til Thor og 
Per fra f ire elever i 5. klasse. De blev 
blot bedt om at danne så mange pige
navne som muligt til hvert drengenavn. 
Endelsen -ine blev overhovedet ikke 
brugt! Derimod brugte de endelserne 
-line og -sine . Det var ikke heldigt, for 
når r står før en konsonant er udtalen 
uforandret. Således er udtalen af r'erne 
den samme i natur og naturlig. Udta-
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len forandres kun hvis r'et kommer til 
at stå før en vokal , som fx i ordet na
turist. 

Selv da jeg gik over til en mere ud
før! i g instruktion med mange eksem
pler og prøveopgaver, blev jeg ved at få 
mange svar som Thorline og Oskar
sine. Især i gruppen med ordblinde for
søgsdeltagere var der mange svar af 
denne type. Derfor gav Oskarine-eks
perimentet mig kun et meget begrænset 
indtryk af de ordblindes r-begreb. 

Boks 2 

Thor: Thorline, Thorsine, Thora, 
Tove, fru Thorsen, 
Torsten, Tornerose 

Per: Pernille, Perline, 
fru Pedersen, Pera, Petra, 
Perker! 

Færøerne, men Ærø 
Det skal understreges at der ikke var 
noget som helst forkert i at bruge 
endelser som -line, -sine, -gine osv. 
Disse endelser florerede omkring år
hundredskiftet, da brugen af pigenavne 
på -ine i det hele taget var på sit høje
ste. Det forlyder endda at det smukke 
navn Madsgine har været brugt. Nu om 
dage er repertoiret af navne med endel
sen -ine langt mere begrænset. Derfor 
kUJme jeg være næsten sikker på at ele
verne ikke i forvejen kendte nogen der 
hed Oskarine eller Arthurine osv. 

Der var heller ikke noget sprogstri
digt ved svar af typen »Oskar-Ine« 
(uden konsonantisk r) . Denne svartype 
kan ses som en parallel til ord med 
endelsen -inde. l ord som lærerinde 
udtales r 'et vokalisk selv om det står 
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lige før en betonet vokal. Det sanune 
gælder i sanunensatte ord som frisør
elev og Fær-øerne. Et r udtales nemlig 
aldrig konsonantisk før et andet ord. 
Men sådan har det ikke altid været. 
Engang udtaltes bogstavet r altid kon
sonantisk! Man havde samme udtale af 
sætningerne Se rivalen! og Ser I 
hvalen? Dette sprogstadium har vi sta
dig spor af, fx i ønavnet Æ-rø og i den 
konservative udtale lære-rinde (med 
konsonantisk r). Hvis vi går langt nok 
tilbage i sproghistorien (200 år!) var 
forholdet mellem bogstav og lyd altså 
mere ligefremt. 

l dag er forholdet mellem bogstavet r 
og dets udtaler ganske kompliceret. 
Der er klare udtalemæssige forskelle 
på r-udtalerne i Oskar, Thor og Ras
mus. Min undersøgelse tyder på at det i 
høj grad er kendskabet til skriftsproget 
der bestemmer om man opfatter de for
skellige r-udtaler som udtryk for »det 
sanm1e«. Undersøgelsen kan dog ikke 
udelukke den alternative mulighed at 
nogle børn slutter sig til r'et i Oskar ud 
fra deres fornemmelse for talesprogets 
lyde - og at de netop derfor får lettere 
ved at lære at læse. 

Holger Juul, f ødt 1965 
forskningsassisten t 

ved Københavns Universitet 




