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Sprogligheder.....
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'Der er altid plads til én til, der bruger (sæbe)'. 'Tab
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side 6

Med fynd og klem . .

6

Børns møde med
det skrevne sprog..

9

F a n t a s i . . . . . . . . . . . 17

Når børn skriver, før de kan
De fleste b ø r n har deres egne selvopfundne skrifter, før de begynder i skole. Disse skrifter kan udvikles henimod rigtig skrift i førskolealderen og
give et blidere m ø d e med skolen. Bente Hagtvet
skriver om sin undersøgelse fra Oslo
side 9

Navne på familien . . 18
Talent eller
humbug . . . . . . . . .

22

Kommakommentar. 27
Risø FOR

30

Sprogviden . . . . . . . 32

Halvtanter og svipsvogere
E r man beslægtet med alle sine tanter og onkler?
Hvad er en halvtante, og hvad er en svipsvoger?
L æ s om slægtskabsbetegnelser
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Talenter og humbug er penge
Mange gamle m ø n t e n h e d e r er forsvundet, men lever stadig i sproget. Talenter og humbug er bare to
af mange. L æ s den fortsatte historie om pengene
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N i I år vi går i gang med at
lære grammatik, tilegner
vi os først lydelementernes
navne, som kaldes bogstaver; dernæst deres form og
lydværdi. Når vi kan det,
kommer vi til kombinationen af dem, stavelserne, og
deres forskellige former.
Når vi behersker det, lærer
vi om sprogets dele (navneord, udsagnsord og bindeord) (...) Først når vi har
fået ordentlig fat på alt
dette, kan vi begynde at

Risø fork.
P å Risø lever forkortelserne deres eget sære liv. T i l
hver afdeling hører forkortelser, som bruges p å
tryk, men n æ p p e i tale. L æ s
side 30

læse og skrive.

Dionysios fra
Halikarnassos
(1. årh. f.v.i.)

Sprogligheder
Denne brevkasse handler om sprogligheder. Det er spørgsmål o g problemer om
sprog, men det er også fine detaljer i sproget s o m man bliver opmærksom på, og
som man vil gøre andre bekendt med. Går
I rundt og tænker på sprogligheder, så
send et brev om dem til Erik Hansen, Ole
Togeby o g Carsten Elbro. De vil svare på
brevet hvis de kan. Ellers kender de nok
nogen de kan sætte til det. Send brevet til:
Ina Nielsen
Institut for Almen og Anvendt
Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Njalsgade 88, 2300 København S
og mærk kuverten Sprogligheder.

? Hvornår var forrige år?
Hvad betyder egentlig forrige år?
Nogle mener, at det er det samme som
sidste år, andre mener, at det betyder
'for to år siden'. Hvad er det rigtige?
Gunnar Hansen
Padborg
! Kære Gunnar Hansen
I de fleste tilfælde er der ingen problemer med betydningen af forrige. Det
betegner, lidt vagt, noget der i tid ligger forud for nu: / de f orrige måneder,
forrige tiders opfattelser, en af hendes
forrige lærere, mine forrige problemer.
Men når det drejer sig om rækker af
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tidsenheder, kan der opstå tvivl. Forrige århundrede kan kun være
1800-årcnc, men ellers er der uenighed
om om forrige er én eller to enheder
forud: er forrige torsdag det samme
som sidste torsdag, eller er det torsdagen før? Og på samme måde med uge
og år.
Forrige år er for nogle det samme
som 1991, men for andre er det 1990.
Det kan kun blive entydigt hvis det
står over for det altid entydige sidste
år: »Sidste år havde vi et lille underskud, men forrige år var virkelig
godt«.
V i har det samme problem med andre ting der optræder i serier. Hvem er
fx min forrige chef? E r det min nuværende chefs forgænger, eller er det den
nuværende chef i det firma der lige
har fyret mig? Når vi hører om en der
har to børn i sit forrige ægteskab, så
kan vi ikke vide om han er skilt én eller to gange. Og når du skulle have været af ved det forrige stoppested, var
det så ved sidste eller næstsidste stoppested?
I øvrigt har vi - i al fald i Københavnsområdet - et tilsvarende problem med
næste: siger vi næste stoppested, kan
det enten være første eller anden gang
bussen holder; og næste tirsdag kan
være førstkommende tirsdag eller tirsdagen efter den førstkommende. Men •
næste år kun kan være det førstkommende !
Disse uklarheder i betydningen af

forrige og næste er i øvrigt knap nok
registreret af nogen ordbøger, dog har
de sidste udgaver af »Nudansk Ordbog« fået flertydigheden i forrige med.
Flertydigheden må skyldes at man kan
definere disse ord på forskellig måde.
Det kan være ud fra tale- eller skrivetidspunktet; så er forrige år = sidste
år og næste tirsdag =
førstkommende
tirsdag. Men ordene kan også defineres ud fra tidspunkter som omtales; taler man om 1931, så kan forrige år jo
godt være 1930; og har vi nævnt at
Nørreport er S-togets første station,
som vi kommer til om lidt, så er Østerport naturligvis den næste i forhold
hertil.

dansk, har det skulle være sådan«,
stod der i mit svar i Sprogligheder (s.
8).
Ja, naturligvis skulle det have været
skullet. Igen har o p m æ r k s o m h e d e n
svigtet ved korrekturlæsningen. Bekla¬
ger!

Konklusionen må blive at forrige er et
ord man skal lade være med at bruge
hvis sammenhængen ikke klart har entydiggjort det. Det samme gælder næ¬
EM

1. »Jensen troede, at han havde lukket
vinduet.« - Det indebærer ikke nødvendigvis at han ikke har gjort det; det
betyder jo blot at han havde den opfattelse at han havde gjort det.

S t e

1 Potatoe
Et par læsere har fundet trykfejl i
M & M 15.1. Erik Hentze Winther gør
o p m æ r k s o m på at artiklen om kartoffelen har det engelske potato med et e
for meget til slut. Samme pinlige fejl
som den amerikanske vicepræsident
Dan Quayle i sommer begik for hele
nationens øjne.
Faktisk stod der det rigtige i manuskriptet, men vores følsomhed over
for det engelske er øjensynlig for ringe
til at vi bemærkede den opståede fejl i
korrekturen. T i l gengæld er der ingen i
M & M ' s redaktion som har planer om
at blive vicepræsident.
I øvrigt er Potatoe den almindelige
staveform i ældre dansk, mens vi
endnu havde ordet.
Den anden fejl er bemærket af
Dinny Lindegaard Hansen: »Så længe
der har været regler for kommaer i

£

H

? Sproglige forudsætninger
E n kommentar til Peter Harder:
Sprogviden, Mål & Mæle 1, 15. årgang
1992, side 32-31:
De fleste af løsningerne på side 31 er
udmærkede »første tilnærmelser« men
ikke desto mindre upræcise.

2. »Hansen blev kritiseret for at have
slået Petersen ihjel.« - Igen, det er ikke
sikkert at han har gjort det, men blot
at dé som kritiserer ham går ud fra at
han har gjort det.
3. »Christensen er endnu solvent.« Den talende forventer, håber eller frygter at Christensen bliver insolvent,
men det er ikke sikkert at det faktisk
s kér.
5. »Bertelsen kan knap n o k / n æ s t e n
forstå Anders And.« - Den vigtigste
forskel mellem de to sætninger synes
jeg ikke ligger i , om Bertelsen kan eller
ikke kan forstå Anders A n d , men i at
»knap nok« udtrykker at Bertelsen er
så dum at hans forståelse m å måles i
forhold til noget så primitivt som A n ders A n d , mens »næsten« udtrykker at
Bertelsen er så begavet at hans forståelse kan måles i forhold til noget så
avanceret som Anders A n d .
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8. »Der var ikke stormflod efter lovens
bestemmelser [...] stormfloden den
20.-21. december i fjor.«
Der må hér skelnes mellem to begreber:
»stormflod (efter lovens bestemmelser)«
og
»stormflod (i ordets almindelig betydning)«.
Teksten fortæller at der er tale om en
stormflod i den sidste betydning, men
ikke i den første. Det er jo ikke ualmindeligt at der findes en teknisk eller
faglig brug af et ellers dagligdags ord,
hvor betydningerne ikke er helt ens.
Man kan så kritisere fagfolkene (hér:
juristerne) for at de lemlæster et almindeligt ord ved at give det et afvigende betydningsindhold, men alternativet ville måske være at de konstruerede et nyt ord eller fandt et fremmedord
frem som de kunne tillægge dén præcise betydning som de åbenbart har
behov for et ord for. Så ville de let
blive kritiserede for at bruge et unødigt indviklet sprog så almindelige
mennesker ikke kan forstå hvad de siger. Pest eller kolera?
I en del tilfælde vil løsningen med et
nyt eller fremmed ord være at foretrække fordi den signalerer at der er
tale om et begreb med et nøjere defineret indhold. Anvendes det dagligdags
ord kan den læge læser fejlagtigt tro at
han forstår hvad der står, selv om han
ikke kender den præcise betydning af
ordet.
Et andet problem med anvendelsen
af dagligdags ord i specialiserede betydninger er, at fagfolkene oplever at
kun dé kender den korrekte brug af ordet, altså at de nærmest har udtaget
patent på ordet. Dette fører til utallige
kommunikationsbrist.
Et eksempel er ordet »energi«. Det
4

kommer af græsk »energeia«, virkekraft, men er i fysikken blevet tillagt
en nøjere defineret betydning som noget der kan måles i enheden joule. I
den alternative medicin haves et kinesisk begreb »qi« (chi), som bl.a. betegner dét som strømmer i de såkaldte
medianer og som kan påvirkes vha.
akupunktur. »Qi« oversættes ofte som
»energi« hvilket er i glimrende overensstemmelse med de græske naturfilosoffers energeia, men det er en grov
forenkling at måle qi i joule. Naturvidenskabeligt indstillede personer bliver
derfor pikerede over at et fremmedartet begreb som »qi« oversættes til »deres« ord »energi«. - Det bliver selvfølgelig ikke bedre af, at mange alternative behandlere meget gerne vil se en naturvidenskabelig fundering af deres
behandling i dette ret tilfældige ords

^'''

Med venlig hilsen
Niels Østergård

! Tak for de uddybende bemærkninger, som præciserer, at det er den talende eller den skrivende, der sprogligt
forudsætter noget i eksemplerne. Ytringer kan jo kun stå for afsenderens
egen regning.
Måske er det værd at fastholde, at
(1) Jensen troede, at han havde lukket
vinduet, forudsætter, at Jensen sandsynligvis ikke havde gjort det. Ellers
bliver sætningen ikke særlig oplysende.
I eksemplet med de to definitioner
af stormflod kunne journalisten have
været mindre polemisk ved at skrive,
at 'oversvømmelserne i december ikke
havde et omfang, så de ramte kunne få
erstatning'.
^
? Cyklist- og fodgænger
I M & M 15,1 har Anders Krarup fået så
meget øje på Ekstra Bladets kam-

pagne: Hvorfor boykotte folketinget /de gør jo ikke noget alligevel - at
han har skrevet til det gode, lille blad,
hvor Erik Hansen giver et fyldigt svar
om henvisning til entalsord med flertalsord.
Jeg lod mig også i sin tid provokere
af Ekstra Bladets formulering, først i
min stilerettersjæl; siden opdagede jeg
de politiske implikationer, og de
gjorde mig vred. Med den brugte form
bliver der sammenfald mellem institutionen Folketinget og de medlemmer,
vi selv med vore modstridende politiske interesser har valgt ind. MF'erne
handler vel, som det er politisk muligt,
men Ekstra Bladet, der journalistisk
lever af bl.a. at vrænge ad kendte politikere, hvis image de(t) selv har været
med til at skabe, leverer med sin forplumrende formulering kugler til kampen mod folkestyret, som vi kender
det. Nogle af os foretrækker stadig, at
vi deler os efter anskuelser og vælger
repræsentanter til tinge. Alternativerne
er ikke tiltrækkende.
Mens jeg nu har kuglepennen
fremme: Manglende sproglig præcision kan også skabe usikkerhed i trafikken. Bilister skulle gerne få øje på
det advarselsskilt, som står på Frederik Bajers Plads i København, på hjørnet af Rigshospitalets grund, og som
skal advare den stærke, højresvingende
trafik mod cyklister og fodgængere,
der skal ligeud ad Tagensvej, hvor flertallet af bilisterne skal til højre ad
Nørre Allé. Der er et trekantet skilt
med udråbstegn, og det er forhåbentlig
tilstrækkeligt, for sådan en som jeg
bliver momentant forstyrret, når der
under det trekantede skilt er angivet
årsagen til, at man skal skærpe opmærksomheden:
Cyklist- og
fodgænger

Den er ikke god! Tolkning i overensstemmelse med regler om sideordning
af sammensatte ord med identiske andetled giver »Cyklistgænger og fodgænger«, den går ikke. Hvis tanken er,
at man skal bruge -er fra fodgænger til
at markere, at der er flere af slagsen,
så kan man bare ikke gøre sådan efter
reglerne, og vi ville desuden have en
ubalanceret sideordning af et flertalsog et entalsord: Cyklister og fodgænger. Meningen er vel »Cyklister og fodgængere«, sværere er det ikke. Jeg nåede helskindet over krydset på cykel,
men husker ikke meget om trafikken
den dag, jeg første gang så skiltet. Bilisterne svinger heldigvis så hurtigt til
højre, at de ikke når at nærlæse skiltet. Det er også vigtigst, at de ikke kører cyklistgængerne ned.
Venlig hilsen
Claus Tilling
Husum
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Med fynd og kleiii
I mange år har jeg været optaget af Den
Virkningsfulde Sprogbrug: Hvordan
udtrykker man sig sådan at formuleringen fænger? Og sådan at budskabet bider sig fast?
- Det ved mange reklamefolk og politikere, prædikanter, redaktionssekretærer og digtere en masse om. Og den viden vil jeg prøve at sammenfatte her.
Brændt barn ...
Lad os lægge ud med en formulering i
(lidt karikeret) teknikersprog: »Blandt
endnu ikke konfirmerede personer af
begge køn, der har været udsat for indgående kontakt med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagende berøring med samme«. - Og lad os så sammenligne med det gode gamle ordsprog:
»Brændt barn skyr ilden«.
Ordsproget er den eneste af de to formuleringer man kan huske. Teknikersætningen har ikke en chance for at bide
sig fast.
- Men hvilke virkemidler er i brug
med ordsproget? Og med det gode slogan, demonstrationsråbet, mottoet og
valgsproget, med omkvædet og den
træffende overskrift?
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Virkemidlerne
Der er for det første kortheden: E n slående formulering har sjældent ret
mange stavelser. Tænk på »Øvelse gør
mester«, »Sammen er vi bedst«, »Krage
søger mage« osv.
Men også rytmen er afgørende for,
om noget kan gå i kroppen på nogen og
blive husket. M a n hører tydeligt rytmen
i »God og glad følges ad«, eller »Hva'
ska' væk? Barsebåck!«. Og man mærker at det går hurtigt i den gamle jesuitersætning »Hensigten helliger midlet«.
Og i det mundrette slogan: »Så er der tid
til en Cecil«.
Enderim bidrager også stærkt til at en
sætning bliver husket som fyndord. Og
nogle af de mest effektive slogans har
rim på selve varenavnet: »Den skarpeste
klinge er Ginge« og »Pre vil gi' Dem
fre'!« - lød det engang. N u møder vi
»Hvem ka'? Bilka!« og »Hva'behar ...
Yankeebar«. For nylig sås det samme
middel i : »Holger og konen siger nej til
unionen«.
Ens vokaler gør teksten mundret og
behagelig. V i kender det træk fra spejdernes »Vær beredt«. Men jo også fra
Colgatereplikkens »Nul huller«. »Dyp i
Dyrups« viser to (sjældne !)j'er, der står
trykstærkt og tæt på hinanden. Og det
slogan har desuden konsonantrim.
Netop konsonantrimet (eller allitterationen) er et af fyndsprogets allermest
kendte træk. Det optræder hele to gange
i »Lige børn leger bedst«. Og vi finder
det i trillingen »Fyrre, fed og færdig«.
Eller i den mere opløftende variant:
»Fyrre, frisk og fyrig«. »Kolibri fra K i l demoes« og »Give gaver gå til guldsmed« viser det samme virkemiddel.

E n anden effekt ligger i lydefterligningen. Det er den vi har når Citroen
kommenterer sine egne priser: »Det er
S KO DA- L A DA- ligt billigt«. Meget
mundret. Og navnet » O M A margarine«
minder, når man siger det, om velsmagsudbruddet » U h m m ! « . Der efterlignes
også lyde hver gang filmlærredet påstår,
at »Alle knaser Crunch«.
Billedkraften brølede for mange år siden med »Put en tiger i tanken«. Essos
benzin var sikkert ikke mere potent end
BP's og Shells. Men vildkraften fra tigertanken gav Esso det bragende salg.
På samme måde skylder Ajax sikkert
køkkentornadoen sin store succes. Og
billedfynden overvælder, når den store
damper lægger til ved den bittelille ø og
der spørges: »Hvilken kaffe ...« osv. Et
gevaldigt godt billede. Og med en ligefrem, men temmelig lang tekst.
Skriftbundet er så det typografiske
rim. V i læste det i velmagtsdagene på
klubbens bannere:
»BRANDGO'E
BRØNDBY - «
som der stod. Og de ens bogstaver var
anbragt lige over eller under hinanden.
Samme teknik bruges i reklametekstens
»Hang til Høng«.
Plusladninger vrimler det med i reklamen: »Sammen er vi bedst«, »Vi gør
os mere umage«, »God, bedre, Bestie«
osv. Men statsministeren har nu også
sans for dem når han siger: »Det går
ufatteligt godt«, »Det skal være lettere
at være dansker«, »Regeringen er resultatsulten«. For ikke at nævne »Firkløverregeringen«.
Også andre stilfigurer kan være effektive. Fx er ordspillet jo meget brugt i reklamen. Endda så meget, at mange opfatter det som kliché. Alligevel har jeg
svært ved at stå for den gamle amatørtekst »Intet bord uden Båhncke«. Og
ordspillet er da også flot i bureauteksten

»Original Odhner - en maskine man
regner med«. - Fin stigende gentagelse
fik vi i »Det er mælk, det er dejligt, det
er ny energi«. Endnu et stærkt slogan,
som stadig huskes af mange.

Ordfyndens top 10
10 træk blev det altså til:
1. Korthed
2. Rytmisk opbygning
3. Enderim
4. Ens vokaler (assonans)
5. Konsonant rim (allitteration)
6. Lydefterligning
7. Billedkraft
8. Typografisk rim
9. Plusladninger, og
10. Andre stilfigurer.
Disse 10 træk er ikke lige vigtige. Og de
skal heller ikke proppes ind i ens nøgletekst samtidig. Men trækkene er - på
udtrykssiden - dem der duer, når man
vil forme et fyndord.
Situationens betydning
Om ens fyndord så bliver folkeligt fællesgods, om det bringer én i overskrifterne og ud i de mange gentagelser - det
afhænger af andre faktorer: Noget i situationen må give udtalelsen vægt.
Når daværende generaldirektør Ole
Andresen en dag kom til at tale om
»flere tog til tiden«, så var vejen derfra
og til sloganstatus for en hel etat kortere
- end hvis de samme ord var udgået af
lokofører Joe Hansens mund.
Og Winston Churchill sagde - på et
helt afgørende tidspunkt i verdenshisto7

rien: »1 have nothing to offer but blood,
toil, tears and sweat«. Det blev til citat formlen »Blood, sweat and tears«.
Det daglige krav
Selv om vi hverken er Goethe, Shakespeare, generaldirektører eller premierministre, kan vi sagtens have nytte af at
forme det vigtigste vi vil have sagt på en
prægnant
måde.
Det er faktisk et dagligt krav: til journalisten der vil fange med sin overskrift,
til politikeren der vil citeres i TV-avisen,
til læreren der vil have én ting til at
fæstne sig i dén time, til sloganforfatteren der vil sælge »the real thing«, til
sangskriveren der vil sætte omkvædet
på tværs i vores univers, til lederen eller
træneren der vil motivere holdet. Og så
videre.
Variationerne
Men ikke nok med det nyttige: Fyndordene er også tit fornøjelige - som et festfyrværkeri, der lyser oppe på nathimlen.
Og det er da skægt, når udtrykkene
fornys og lever videre: »Man skal aldrig
være bange for at indrømme andres
fejl« - »Og milde kvinder, hvor har de
smagt« - »Folk med begge ben på jorden hænger ikke på træerne« - »Brylcreme fedter ikke, før det kommer ud af

tuben« - »Ti ud af ni filmstjerner bruger
Lux« - og »Midt i en klynketid«.
Både fynd og fylde
Der er masser af koncentreret tanke, og
der er masser af sprogmusik i alt dette.
Men som sagt: fyrværkeriet nydes på
baggrund af så meget andet. Og fyndordene hverken kan eller skal erstatte den
grundige og sammenhængende belysning af et emne.
Den fyldige behandling må t i l : samtalen og argumentationen. Men fynden
kan skærpe og holde os vågne, når vi
skal finde veje i verden sammen. Gennem sproget.
Værsgo!
»Med fynd og klem« er fra min side
tænkt som en forret.
Hvis læseren har lyst til hovedretten,
findes den som Fyndord. 1-2. Studier i
kortformernes retorik (Hans Reitzels
Forlag 1992, 827 sider). Fyndord bringer mere end 3.000 eksempler på virkningsfuld sprogbrug. Og bogen giver
mange muligheder for at gå på fyndig
opdagelsesrejse i midten og hjørnerne
af vores danske sprogsamfund.
Desserten vil blive serveret i et senere
nummer af Mål & Mæle. Det bliver med
en artikel om fyndordenes variationer.
»Med klym og fend« hedder den. - Fortsat: G o d fordøjelse!
Peder Skyum-Nielsen, f. 1948,
lektor, dr. phil. & ph. d.,
Danmarks
Lærerhøjskole.
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Børns lunde med det skrcviwc sprog
1 bogen What did I writel ('Hvad skrev
jeg?' 1975) fortæller Mary Clay om Natasha, som er fire år, og som hverken kan
læse eller skrive, men som har stor fornøjelse af at lege med at skrive bogstaver. E n dag tegner Natasha en sammenblanding af cirkler, linjer og bogstaver (se figur 1). Da hun er færdig,
går hun hen til sin mor og spørger, hvad
hun har skrevet . Moderen tager Natasha
alvorligt og læser den første linje:
»Sahspno«. Tilfreds og tankefuldt svarer Natasha: »Det har jeg lavet«.
Både erfaring og forskning viser, at det
for børn med disposition for læse- og

Figur 1. Legeskrivning

(Clay 1975)

skrivevanskeligheder er værdifuldt, at
mødet med det skrevne sprog er blidt, og
at undervisningen går langsomt frem på
det enkelte barns betingelser. Et sådant
blidt møde forhindrer ikke nødvendigvis, at barnet må kæmpe sig vej for at
lære at læse og skrive i skolen, men
meget tyder på, at det ikke så let snubler
og falder. Hvis mødet med 29 bogstaver
og bogstavnavne, med lydopdeling og
lydsam men føj n ing får lov at foregå i leg
i barnets eget tempo, vil barnet tilegne
sig grundlæggende færdigheder og indsigt under trygge og ikke så krævende
betingelser.
Jeg vil i det følgende beskrive én mulighed for at give barnet et blidt møde
med det skrevne sprog. Det vil jeg gøre
med udgangspunkt i et projekt, vi i årene 1986-1989 gennemførte ved Speciallærerhøjskolen ved universitetet i Oslo.
Hovedsigtet var at udvikle et p æ d a g o gisk indhold og metoder, som kunne
virke skriftsprogsfremmende før den
egentlige læse- og skriveundervisning i
1. klasse.
Hvert af de tre forsøgsår fik mellem
16 og 18 børn et særligt tilrettelagt p æ dagogisk tilbud fire timer dagligt på
Speciallærerhøjskolen. Børnene begyndte i de allerfleste tilfælde i skole,
når de havde gået et år hos os.
Undervisningen af børnene sigtede
dels mod at gøre dem o p m æ r k s o m m e
på det talte sprogs formside; dels at tilskynde dem til at forsøge at skrive selv.
Undervisningen i sproglig
bevidsthed
For det lille barn er sproget gennemsigtigt. Det er et kommunikationsmiddel,
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som barnet giver indhold og mening.
Men sproget selv har barnet ikke opdaget. Det er ikke bevidst om, at sproget er
et system i sig selv - et system af ord,
rytme, stavelser og sproglyd. Det lille
barn er indholdsorienteret og ser ikke
sprogets »yderside« eller formside.
Det skrevne sprog er derimod ikke
gennemsigtigt. Det ses tværtimod som
trykte streger, cirkler og halvcirkler på
papir. De »levende«, talte ord, der
svæver som lydbølger fra menneske til
menneske, er blevet til »kolde« og ubevægelige skriftbilleder. Læsning og
skrivning forudsætter derfor en omstilling hos barnet. Det må lære at rette sin
o p m æ r k s o m h e d mod sproget selv og
opdage, at sproget er noget konkret,
som er til at tage og føle på, noget som vi
kan tale om og analysere.
Et sådant opmærksomhedsskift fra
sprogets indholdsside til dets formside
er ikke let for det lille barn. Også for
mange syvårige er det vanskeligt at høre,
at lydbilledet »Ida« kan deles op i tre
sproglyde, i-d-a.
Hvor vanskeligt det er for førskolebørn at se sproget udefra, illustreres af
en undersøgelse, jeg gennemførte fra
1981 til 1986. I denne periode undersøgte jeg, hvordan børns talte og skriftlige sprog udvikler sig fra de er fire, til de
er ni år. D a børnene var seks år, viste jeg
dem f.eks. en side med trykt tekst og
bad dem pege på et tal, et bogstav og et
ord. Det viste sig, at for de allerfleste
børn var ord, bogstaver og tal et og samme fænomen. Mange troede, at et ord
var det samme som navnet på en person.
Når jeg bad børnene om at sige et
langt og et kort ord, fik jeg typisk reaktioner som disse:
Thomas: »Et langt ord er Lise, for hun
er lang.«
Line: »Et langt ord - 'Lise gik til skole'
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- men 'Mikkel ræv' er kort, for det er en
kort sang.«
Trygve: »Et langt ord - det er et helt
brev, for det er en lang fortælling. Et
kort ord - 'ha' det godt!' for de skal måske skynde sig hjem.«
Eksemplerne viser, at børnene forbinder begrebet ordlængde med længden
eller størrelsen af tingen eller personen,
som ordet står for, og ikke med ordet
som en lydlig eller visuel helhed.
Det burde være unødvendigt, at flertallet af skoleeleverne indleder deres
skolegang med så uklare forestillinger
om nøglebegreberne i læse- og skriveundervisningen. E n hel serie undersøgelser
fra forskellige lande viser, at 5-6-årige
børn godt kan lære sådanne begreber
som 'bogstaver' og 'ord' og andre forhold ved sprogets formside.
I projektet ved Speciallærerhøjskolen
har vi også leget med sproget i naturlige
og mere planlagte sammenhænge. V i
har fulgt en del af det sproglige 'opmærksomhedsprogram', som er udviklet og gennemprøvet på Bornholm af
Jørgen Frost og hans medarbejdere. Det
drejer sig om den del, der har med de enkelte sproglyde (fonemer) at gøre. Det er
vores erfaring, at systematikken i programmet fra Bornholm er særlig vigtig
for de svage børn. Denne gruppe har
brug for en systematisk fremgangsmåde
med mange repetitioner, fortrinsvis i
smågrupper på omkring fire børn, således at hvert barn kan lege på sit eget niveau. Projektet handler således ikke om
fri leg, hvor barnets initiativ er den eneste drivkraft. Det centrale er, at arbejdet
sker gennem legebetonede aktiviteter
under hensyn til barnets forudsætninger og i et passende tempo for barnet samtidig med at den voksne aktivt tilrettelægger og opmuntrer og er klar over,
på hvilke områder en mere voksenstyret
pædagogik er nødvendig.

Alle, som har arbejdet med pædagogik, ved, at undervisning, som giver
aha-oplevelser, er særlig motiverende.
Aktiviteter, som retter børnenes opmærksomhed mod sprogets »yderside«,
ser ud til at have netop sådanne kvaliteter for de 6-årige. Efter min erfaring er
6-års-alderen således en optimal periode for undervisning i sproglig bevidsthed.
I bevidstgørelsen er vitser med dobbelttydige ord en guldgrube. Her har
børnene selv meget at bidrage med:
- Hvorfor tager svenskerne altid en stige
med, når de går i butikker? Fordi priserne er så høje.
- Der var engang en mand, som stod på
ski. Så løb han ind i et træ. Træ (3) mod
én er fejt.
- Der stod to børn og tissede i en kumme. Så sagde den ene: »Nu er vi kompisser [svensk/norsk: 'kammerater']«.
Jeg har selv undersøgt 6-årigcs sproglige
bevidsthed ved at fortælle vitser og udspørge børnene bagefter:
Ole og Jens gik op ad trappen til femte
etage. Da de gik forbi dørene på første
etage, sagde Ole til Jens:
»Der inde leger de gemmeleg«.
»Hvordan ved du det ?«
»Jo, for der står Finn Jensen på døren.«
På et direkte spørgsmål fra mig om,
hvad Finn Jensen betyder, svarede én:
»Det betyder ingenting. M a n skriver
ikke noget på døren, når man leger gemmeleg.« E n anden mente, at Finn Jensen
bare var et navn. E n tredje mente, at det
var et navn, og at de skulle finde én, der
hed Jensen.
Undervisningen i læsning
og skrivning
Når børnene begyndte hos os, var noget
af det første vi gjorde at kortlægge bør-

nenes skriveudviklingsniveau. Børnene
fik først til opgave at tegne et billede.
Derefter talte jeg med dem en for en og
bad dem om at skrive, hvad de havde
tegnet. Børnenes forfærdelse var åbenlys - sådan en opfordring var ingen voksen kommet med før. »Jeg kan altså ikke
skrive«, sagde en; mens en anden svarede: »Skrive? Det skal jeg da ikke før
til næste år.« Jeg svarede med selvfølgelighed : »Men du kan vel lege-skrive eller
lade-som-om-skrive eller bruge din egen
hemmelige skrift?« Det viste sig så, at
samtlige børn havde en sådan privat
skrivemåde. Men ingen voksen havde
tidligere accepteret denne »skrift«, sådan at børnene t roede, at den var værdifuld - og da slet ikke i professionelle p æ dagogiske sammenhænge.
Efter denne første klare godkendelse
af legeskrivning som en brugbar meddelelsesform opfordrede vi dagligt børnene til at 'fortælle' på et stykke papir,
hvad de ville lave, hvad de ønskede sig,
hvad de skulle købe eller ligende. Vi
brugte bevidst ordet 'fortælle', og understregede, at de kunne vælge, om de
ville tegne, legeskrive eller skrive rigtige
bogstaver. Denne valgfrihed er vigtig,
fordi vi ønskede at opfordre børnene til
at meddele sig skriftligt uden at det
skulle opleves som pres eller tvang. Og vi
fandt ud af, at de børn, som i begyndelsen ønskede at tegne, gradvis begyndte
at skrive, når de blev tryggere og modigere og mærkede, hvor uhøjtideligt og
ufarligt det var at skrive. Børnene legeskrev i perioder af forskellig længde, på
forskellige måder og med vekslende iver.
Figur 2 giver nogle eksempler på, hvordan de »skrev«.
Nogle skrev voksenlignende skrift, de
skriblede. Andre benyttede hemmelige
tegn. Atter andre skrev konventionelle
bogstaver i række, eller tegnede talen og
lod hvert tegnet symbol stå for et ord eller en sætning.
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Legeskrivning

Lydoi ienteret skrivning

V

Skribleri

(»Hus«
»Blomst«
»Himmel«
»Blomst«
»Græs«)
»Fantasiskrivning«

(»hest med
slæde«)

Bogstaver i række

»Du Mette skal få dette brevet
for du er snill«

Tegnet tale
Figur 2. Forskellige

skrivesystemer

Nogle ønskede hurtigt at begynde at
skrive rigtige bogstaver. Interessen for at
skrive bogstaver i række kom ofte parallelt med en gradvis voksende bevidsthed
om sproglyd. Børnene begyndte langsomt at forstå, at der er en sammenh æ n g mellem sproglyd og bogstav.
Denne øgede forståelse kom ofte til udtryk i børnenes skrivning. Børnene indføjede en eller flere passende sproglyde i
legeskrivningen og skrev det, de ikke
kunne skrive »rigtigt« i form af legeskrivning. Figur 3 viser et eksempel på
et barn, som det lykkedes at høre og
12

skrive et rigtigt bogstav i ordet skov.
Den første lyd blev skrevet med et rigtigt
bogstav; mens resten af ordet blev skrevet med legeskrivning.
Legeskrivningen blev p å den måde
brugt som et reservesystem, der kunne
tages i brug, når den 'rigtige' skrivefærdighed kom til kort; og den var således
med til at opretholde aktiviteten. I stedet for at give op fortsatte barnet med at
skrive og fik dermed ny anledning til at
udforske sprogets lyd-bogstav-sammenhænge.
Gradvis blev børnenes skrivning mere

>Skog<

Figur 3. Sædvanlig brug af bogstav i forlyd i kombination

og niere orienteret mod de enkelte
sproglyde. Nogle udviklede en såkaldt
opdagende skrivning ('invented writing'), som langsomt fik mere og mere
korrekt ortografi.
Børnenes interesse for at udforske
skriften gennem forskellige skrivesystemer har været overvældende. Det har
også været spændende at iagttage, hvor
opfindsomme børnene selv var, når det
gjaldt om at benytte skriftlig kommunikation i nye og for børnene meningsfulde sammenhænge.
På en højskole er der studerende, og
hvor der er studerende, lærte de 6-årige
at være stille. Et af børnene var ikke tilfreds med børnegruppens opførsel på
toilettet og foreslog, at vi skulle indføre

med

legeskrivning.

ordensvagter, som skrev dem op, der
ikke opførte sig i overensstemmelse med
reglerne. Børnene begyndte at lave lange
lister og oversigter med navne og mere
eller mindre originale betegnelser for
brud på ordensreglerne. På den måde
blev der ro på toilettet, børnene sad og
lærte hinandens navne, og de bogstavelig talt tegnede ordene for overtrædelserne af ordensreglerne. Figur 4 viser,
hvordan et barn valgte at lave sin liste.
M a n kan se, hvordan hvert tegnet symbol står for faktisk begivenhed eller en
person, og at denne tegnede tale faktisk
er et tidligt og primitivt skriftsystem.
Noget af det mest iøjnefaldende, når
vi har undersøgt, hvordan børnene sidder i grupper og udforsker egne og an13

