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Sprogligheder.
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Ordblinde har svært ved at lære at forbinde bogstaver og lyde med hinanden. Måske v i l de derfor få
mere ud af undervisning i at genkende orddele, der
betyder noget i sig selv. Elisabeth Arnbak skriver om
ideerne bag undervisningsmaterialet Er mor-femdeUng mord?
side 6

E r mor-femdeling
mord?..
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Det

se's på apostropni tis

Danskerne sætter apostroffer som aldrig før. Det ser
åbenbart vakst ud i manges øjne, selv om det hverken er fornuftigt eller ortografisk rigtigt. Se nogle
vildtvoksende eksempler fra Erik Hansens botaniserkasse
side 13
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Spillet om grammatikken
Er dit engelsk bedst i Valby? Siger en grammatikbog
dig ikke rigtig noget? Og kan du ikke tage et år til
England? Så er spillet Grammar Chase måske noget
for dig
side 17

Stav så rigtigt, lærerstuderende!
Som censor ved seminariernes danskundervisning
mener Bent Søndergaard, at det står sløjt til med kandidaternes stavefærdigheder. Han opstiller 10 elementære fejltyper og anviser en metodik til forbedring af stavefærdigheden
side 23

Kvindelige eponymer
Der er ikke nær så mange kvindenavne som mandsnavne, der er blevet til fællesnavne. E n curie har således flere brødre (f.eks. volt) end søstre. Læs mere
om de kvindelige eponymer
side 28

resultatet af skolens arbejde er (...) ofte, at børnene bliver mere opmærksomme på, hvad de ikke
kan, end hvad der ligger
af muligheder i sproget.
(...) Alt for få når frem til
et rummeligt sprogsyn, og
faren er, at de let bliver l i geså konforme og rigide
som mange af dem, der er
rundet af den gamle terpeS

e

^ '

Jørn Lund
(f. 1947)

Sprogligheder
Denne brevkasse handler om sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om
sprog, men det er også fine detaljer i sproget som 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 Carsten Elbro,
Erik Hansen og Ole Togeby. De vil svare på
brevet hvis de kan. Ellers kender de nok
nogen de kan sætte til det. Send brevet til:
Pernille Frost
Institut for Nordisk Filologi
Københavns Universitet
Njalsgade 80, 2300 København S
og mærk kuverten Sprogligheder.

? Privilegeret
Er jeg priviligeret (fremmedordbog
1900) eller privilegeret (Retskrivningsordbogen 1984). Retskrivningsordbogen giver den rette skrivning, men
hvorfor er stavningen skiftet? Dette
blev jeg klar over under et besøg på
Sortebro Kro, hvor tallerkenerne bar
mærket priviligeret kro, mens skiltet
uden for var mærket privilegeret kro.
Jens Solvang,
Ullerslev.
! Privilegeret kommer af latin privilegium, der er dannet af privus ('enkel,
særlig') og lex ('lov'). Den korrekte
stavemåde (med e) kan således begrundes i ordets oprindelse og i den analoge stavemåde med privilegium, hvori
e 'et helt svarer til udtalen. Stavemåden
med e har da også altid - dvs. siden
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den første officielle retskrivningsordbog fra 1891 - været den officielt korrekte, og den har danske belæg i hvert
fald tilbage til 1600-tallet.
Stavemåden med i (priviligeret) findes der eksempler på hos blandt andre
A . S. Ørsted og Edvard Brandes. Det
kan være enkeltstående forsøg med en
mere lydret stavemåde; men det kan
også være eksempler på banale stave-

3 spørgsmål fra Anne Marie Køllgaard,
København K :
? At spise medicin
Det generer mig meget, at jeg ofte ser
udtrykket »at spise« brugt i forbindelse
med medicin. Jeg mener, at man spiser
mad, men tager medicin.
! Der er ingen tvivl om, at det konventionelle udsagnsord er tage eller få.
'Patienten fik flere slags medicin'. ' O l sens mor havde taget blodtryksnedsættende medicin, så længe hun kunne huske'. Det er muligt, at der er et skred,
så man nu også kan spise medicin. Jeg
er ikke sikker. M e n hvis det er tilfældet, kan det have flere årsager.
For det første kan moderne medicin
stadig oftere indtages på en spiselignende måde. Tabletter kan tygges, snarere end blot sluges i hel form; og meget flydende medicin kan blandes i
maden, snarere end nedsvælges fra ske
med fingrene for næsen.
For det andet er der en tendens til, at

medicin har tabt klinisk højde og er
blevet noget mere dagligdags og naturligt i den almene bevisthed. 'Hun spiser mange gulerødder for at få A-vitaminer', 'han spiser et urteekstrakt mod
forkølelse', 'de unge spiste flere og
flere piller', ' v i spiser mere og mere
medicin'.
For det tredje har sammenstillingen
af spise og medicin en vis knaldeffekt.
Medicin indtager man normalt i små
doser - i sammenligning med rigtig
føde, som man spiser. Og medicin er
normalt ikke sund kost, sådan som anden føde er eller burde være. Så hvis
man ligefrem spiser medicin, så må
man indtage en voldsom mængde af
noget, der er meget tvivlsomt som kost
betragtet. E n avisoverskrift af typen
danskerne spiser medicin som aldrig
før v i l således kunne give netop det
øje-gib, der skal til for at sælge nogle
flere aviser.
• ^
? Færdselsulykke eller
færdselsuheld
Man ser ofte i aviser, at færdselsalvtte
og færdselsw/ieW bruges i flæng, f.eks.
»ved en færdselsulykke i xx kryds blev
to biler lettere beskadiget«, eller »ved
et færdselsuheld i går blev én dræbt og
to lettere kvæstet«. Bør der ikke skelnes, således at uheld bruges om den
mindre kalamitet og ulykke om den
større?
! Forholdet mellem uheld og ulykke
har været behandlet tidligere i forbindelserne arbejdsulykke og arbejdsuheld (Mål & Mæle, 13. årg., nr. 1, side
12-14). Den gradsforskel, du angiver,
er almindelig udbredt i sprogbrugen,
og det er en sproglig styrke, at man
kan udnytte den. Om man også bør udnytte den, må være op til den enkelte.
CE

? Den laveste fællesnævner
Vendingen den lavest mulige fællesnævner i betydningen 'af ringe standard' er blevet meget almindelig. Jeg
kender den også fra engelsk, hvor the
lowest common denominator nu og da
ses, og hvorfra den danske vending
sikkert er overtaget.
U d fra mine skolekundskaber (erhvervet i 1960'erne) mener jeg, den
omtalte vending ikke giver mening.
Fællesnævneren, »tallet under
brøkstregen«, skal jo netop være det
mindste tal, som begge/alle de andre
nævnere går op i , når man betragter de
brøker, der skal adderes eller subtraheres.
Jeg mener, der er sket en indblanding af de andre to begreber, som jeg
husker fra regnetimerne dengang:
Største fælles mål og mindste fælles
fold, hvor mindste fælles fold ('det
mindste tal, som begge/alle de betragtede tal går op i') er i familie med fællesnævneren, og hvor det måske kan
siges at være negativt eller uelegant, at
mindste fælles fold er et meget lille tal.
Kender redaktørerne en matematiker, de kan sætte til at forklare dette?
Problemet har været behandlet i dagbladenes læserbrevsrubrikker, men så
vidt jeg kan se med vildledende resultat. Jeg v i l være meget glad for at få en
kvalificeret redegørelse herfor.
! Uden at være andet end matematisk
student v i l jeg forsøge at overbevise dig
om, at den laveste eller mindste fællesnævner er en udmærket metafor for 'det
mindste, alle kan tilslutte sig' - noget af
relativt ringe standard i forhold til 'det
mest omfattende, alle evt. ville kunne
tilslutte sig'.
Den mindste fælles fold er, som du
er inde på, 'det mindste tal, som nogle
givne tal går op i ' . Den mindste fælles3

nævner er én form for mindste fælles
fold.
En fællesnævner er et tal, som alle
nævnere i nogle brøker går op i . Fællesnævnere er praktiske, når man regner med brøker. 1/6 + 1/4 kan lettest
regnes ud, når brøkerne har samme
nævner, f.eks. 36, 24 eller 12. Regnet i
fireogtyvendedele bliver det 4/24 +
6/24 = 10/24.1 tolvtedele bliver det
2/12 + 3/12 = 5/12, som heldigvis er
det samme som 10/24. Den mindste
fællesnævner (her 12) er en positiv
størrelse i denne sammenhæng, fordi
den er mest praktisk at regne med.
Derfor er det i denne sammenhæng
også positivt at tale om den mindste
fælles fold, ikke negativt, som du skriver.
Et fælles mål betyder det omvendte
'di fælles fold. Et fælles mål er et tal,
som går op i andre. For eksempel går
både 2, 3 og 6 op i tallene 24 og 30. A f
de tre tal er 6 det største og dermed det
største fælles mål for 24 og 30. Hvis
man skal forkorte brøker, er det største
fælles mål (for tæller og nævner) en
praktisk og dermed positiv størrelse.
Så kommer v i til de overførte betydninger (metaforerne). En fællesnævner
har været brugt metaforisk i hvert fald
i hele dette århundrede om noget, alle
kan tilslutte sig eller være enige om.
Fællesnævneren er det, som alle 'går
op i ' og kan være 'en del a f .
Derfor er der en mulig modstrid i
vurderinger mellem den egentlige og
den metaforiske betydning af den
mindste fællesnævner: den er praktisk i
brøkregning og dermed positiv; mens
den i overført betydning kan være udtryk for en sølle grad af fælles enighed
eller samling. Imidlertid opstår denne
modsætning kun, hvis man sammenligner den egentlige og den overførte betydning af hele udtrykket den mindste
fællesnævner. Hvis man nøjes med at
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se metaforikken i ordet fællesnævner,
er der ikke noget galt. Så hvorfor gøre
andet end det?
Selv om værdiladningen ofte følger
med, når et ord eller udtryk bruges metaforisk, gælder det dog langtfra altid.
En larve er som dyr betragtet nærmere
noget negativt end noget positivt; men
en laber larve er så afgjort noget positivt. De mindste pølser er bogstaveligt
talt ringere end nogle ordentlige pølser; men hvis pølser skal forstås som
metafor for 'fingre', så er værdiladningen nærmest omvendt.
Men det ender ikke her. Nogle metaforiske udtryk er konkret betragtet de
rene absurditeter, som at tabe næse og
mund - man kan åbne munden af overraskelse, men næsen sidder vel fast
nok endda. At lade fem og syv være
lige - det kan de da aldrig være. Man
kan nok se bort fra detaljer, men fem
og syv hverken er eller bliver lige.
Det gælder om at tage vare på de
konventioner, der gør det muligt at
gøre sig forståelig - endda med ytringer, der aldrig har været brugt før, uden
at forvente eller forlange gennemført
logik i sprogbygningen.
CE

? Chr. IV i original udgave
En lille bemærkning til »Christian én,
to, tre, fire« ( M & M 17 (3), s. 18). Side
21 skriver E H at tekst (1), som han
omtaler som »originalen«, muliggør
studium af teksten ud fra ethvert synspunkt.
Men hvad med papirkvaliteten, bogbinderarbejdet, typografien, orddelingen, håndskriften, skriftsnittet, marginens bredde...?
Måske synes en dansk-mand at disse
forhold er uinteressante og intet har
med »teksten« at gøre - men de fleste

synes vel også at Chr. I V ' s ortografi og
interpunktion er uinteressant?
Niels Østergård,
Lyngby.
! Jo, det har De naturligvis ret i . Det
man kan studere uhæmmet og uhindret
i den minutiøst tilrettelagte udgave, er
naturligvis kun rent sproglige ting.
Og for resten havde jeg snydt lidt,
for i dette brev sætter Chr. I V komma
mellem næsten alle ord, og det har jeg
ikke taget med, idet det egentlig ikke
viser noget som helst om teksten i
øvrigt. Se artiklen om Chr. IV's kommaer i M & M 17 (2).
E

H

To spørgsmål fra Brita Waage Beck,
København K :
? Tegnsætning
I Mål & Mæle 17 (3) ser jeg på forsiden: »Computere er kun ... sprog. Dels
fordi...«. Og på side 10: »Det smil
ændrede dog intet ved virkeligheden.
Som var...«
Her ser vi 2 eksempler på punktum
mellem hoved- og ledsætning. Det
samme kan man dagligt finde i sin
avis, og det får mig hver gang til at
mindes prof. Paul Diderichsen, der i
50'erne om den sag sagde, at man ikke
skulle bruge så megen energi på at lære
eleverne at sætte kommaer. Man skulle
hellere lære dem at sætte punktum. Det
betyder meget mere for læserens forståelse af teksten. Hvad mener redaktionen?
! Redaktionen mener at man udmærket kan sætte punktum mellem hovedog bisætning (ledsætning), og der står
heller intet forbud mod det i de officielle tegnsætningsregler i retskrivningsordbogen. Effekten er først og fremmest at en bisætning der ved punktum

skilles fra sin hovedsætning, kommer
til at stå med en særlig vægt og på den
måde bliver fremhævet.
Men det gælder her som i andre tilfælde, at stilistisk fingerfærdighed er
godt. Hvis det bare ikke overdrives.
? Vedrørende »Fynske Jens Jensen«
Jeg tror gerne, at formen er engelskamerikansk influeret, dog med den forskel, at man på engelsk ikke har en bestemthedsform af adjektivet, som vi
har det i de nordiske sprog (med diverse modifikationer): en jysk ås, den
jyske ås. Jyske Ås.
Det sidste Jyske Å s kan man vel
kalde et proprium (egennavn); denne
form er så vidt jeg kan se ikke så hyppig i dansk som i svensk, hvor man har
det vita huset (dobbelt bestemthed),
vita huset i Washington eller Stora
Landsvågen.
Kan det tænkes, at formen i dansk
stammer fra de olympiske lege i 1936,
hvor Gunnar N u talte begejstret om
lille henrivende Inge, en meget ung
svømmepige, der vakte opmærksomhed med sin ungdom og sine resultater?
! Typen fynske Jens Jensen er kendt
fra så langt tilbage at man med sikkerhed kan sige at det ikke var ved de
olympiske lege i 1936 den opstod.
Tænk fx på Johannes V. Jensens digt
»Ved Frokosten« (1906): »Samme Foraar traf mig, kaad og kernesund, i Favnen paa yndige Olga.« Men Gunnar
N u Hansens referater kan sagtens tænkes at have givet konstruktionen et
skub fremad.
r
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r
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E r mør4emdelmg mord?
Principper for et undervisningsmateriale om morfologi, der kan
støtte udviklingen af en alternativ læsestrategi hos ordblinde.

Eftersommerens avisoverskrifter har
for alvor placeret begrebet læsefærdighed på danskernes indre landkort. V i
har fået kendskab til undersøgelser, der
har dokumenteret utilstrækkelige læsefærdigheder blandt børn og uddannelsessøgende voksne, ligesom aviserne
har beskrevet enkeltpersoners problemer med at klare job- og uddannelseskrav i hverdagen. Det er bestemt godt,
at der bliver sat fokus på nødvendigheden af at kunne læse godt i vores
høj teknologiske informationssamfund.
Men det er endnu vigtigere, at der bliver
afsat ressourcer til uddannelse af kvalificerede undervisere og til udvikling af
effektive undervisningsmetoder, så læseproblemerne kan afhjælpes.
Ordblinde er en gruppe, som har behov for særlig støtte og vejledning. De
ordblinde har specifikke læse- og stavevanskeligheder, som bl.a. kommer til
udtryk ved, at de har svært ved at læse
ord, de ikke har set før. A t læse selv de
mest banale hverdagstekster er for ordblinde et langsommeligt og besværligt
arbejde, som de ofte må give op overfor,
ligesom det kan være næsten umuligt
for dem at nå at læse underteksterne til
alle de udenlandske film og tv-programmer.
Ordblindes problem ved læsning og
stavning er knyttet til den tekniske side
af læsefærdigheden, nærmere bestemt
det at få sat lyd på bogstaver og bogstavgrupper. Ordblinde har derfor svært
ved at stave sig igennem ord og dele ord
6

op i stavelser. Denne specifikke vanskelighed med at udnytte skriftens lydprincip, det fonematiske princip, bremser
ordblinde i deres læseudvikling og tvinger dem til at udnytte en forholdsvis
upræcis læsestrategi, der går ud på at
genkende de enkelte ord som helheder,
ordbilleder.
E n effektiv l æ s e r
For at blive en hurtig og præcis læser,
må man kunne udnytte skriftens to principper: lydprincippet (det fonematiske
princip) og betydningsprincippet (det
morfematiske princip). Lydprincippet
er det mest basale princip i en alfabetisk
skrift; det foreskriver, at der til hvert
bogstav skal svare en lyd. K a n man udnytte skriftens fonematiske princip, kan
man stave sig igennem ord, som er lydrette. M e d lydrethed menes der, at bogstaverne i ordet lyder som bogstavnavnet, sol, banan, bil er lydrette ord,
hvorimod ordet jeg ikke er lydret, da
bogstavet e lyder som »a«.
Mange af de hyppigste ord på dansk
er ikke lydrette, f.eks. spil, mig, er og
skrift. Hvis man skal kunne læse og
stave ikke-lydrette ord, må man lære
dem udenad eller vide, hvilket ord de
stammer fra. M a n må kunne udnytte
skriftens betydningsprincip, det morfematiske princip. Morfologi er læren om
orddannelse og bøjning af ord. Et morfem er den mindste betydningsbærende
del af et ord eller et ord i sig selv; sol,
stjerne, løb og sød er morterner, og i or-

det solskin er både sol og skin morterner. Det morfematiske princip i skriften
sikrer, at samme morfem i forskellige
ord skrives på samme måde, uanset
hvordan morfemet udtales.
Morfemet brug skrives med bogstavet u, der lyder som »u«; derfor skrives
den bøjede form brugt stadig med bogstavet u, selvom u her lyder som »å«.
Ordblindes læsestrategier
Ordblinde er som nævnt karakteriseret
ved at have specifikke vanskeligheder
med at udnytte skriftens fonematiske
princip. Hvis ordblinde skal blive bedre
til at læse og stave, må de lære at benytte en anden måde at dele ord op på,
når de skal læse, så de bliver i stand til
at identificere alle elementer i de enkelte ord.
Undersøgelser af ordblindes læsestrategier viser rent faktisk, at nogle forsøger at udnytte en alternativ læsestrategi; de forsøger at identificere den
centrale betydningsbærende del af et
ord (roden) og gætte på resten (lettelse
læses f.eks. som lettelæs, værelse som
værelise). E n sådan læsestrategi resulterer selvsagt i en temmelig upræcis
læsning.
En forudsætning for at man kan udnytte skriftens morfematiske princip, er,
at man er opmærksom på, at ordene er
sat sammen af dele, der har deres egen
betydning. Undersøgelser af ordblindes
sproglige forudsætninger for at lære sig
at læse viser blandt andet, at de har en
ringe opmærksomhed på ords betydningsdele. Ordblinde mangler således
en tilstrækkelig god fornemmelse for og viden om morfemer, til at en morfologisk læsestrategi kan blive effektiv.
Undervisning af ordblinde i
morfologi
Et mål for undervisningen af ordblinde
kunne derfor være at øge deres bevist-

hed om de forskellige slags morterner.
At arbejde med skriftens morfematiske
princip er bestemt ikke nogen ny foreteelse i specialundervisningen; men i stedet for at arbejde med formelle regler
for sammensætning, afledning og bøjning af ord kunne fokus være på de enkelte morfemtypers betydningsindhold
og funktion i ord. Man kunne arbejde
med at forstå betydningsindholdet af
morfemer, og formålet med undervisningen kunne være at skabe gode sproglige forudsætninger for, at ordblinde
kan lære at benytte en mere kvalificeret
læsestrategi baseret på morfemenheder
i ord.
A f flere årsager kan man forvente et
positivt udbytte af en sådan morfologisk træning:
1. I specialundervisningen har det at
arbejde med elevens stærke side altid
været god latin. Det har bare sjældent
handlet om at styrke faktorer i forbindelse med den tekniske side af læsningen, for det var jo netop det, der var elevens svage side.
Når man søger at udvikle ordblindes
morfologiske bevisthed, så tager man
fat på elevens relativt stærke side og v i dereudvikler og styrker den. Man tager
netop udgangspunkt i , hvad ordblinde
af sig selv forsøger at gøre, når de skal
læse.
2. Når ordblinde læser ord ved at
stave sig igennem dem, så foregår dette
stavearbejdc langsomt og usikkert. Og
tit mister den ordblinde overblikket
over indholdet i det læste, fordi han ikke
formår at fastholde de nødvendige lydlige elementer i hukommelsen, mens
slavearbejdet står på. Morfemer derimod er konkrete betydningsenheder,
og det er lettere at fastholde elementer
af betydning i arbejdshukommelsen.
Kender den ordblinde til de forskellige
morfemtyper og deres funktion i ord, så
v i l han kunne fokusere sit stavearbejde
7

på den del af ordet, han ikke kender
(hvis morfemet -else er bekendt, så
læses ordet lettelse formodentlig ikke
som »lettelæs«).
3. På grand af de basale problemer
med den tekniske side af læsefærdigheden er mange ordblinde ret passive og
ureflekterede læsere. De formår ikke
skaffe sig et overblik over tekstens indhold og har sjældent overskud til at
tænke efter, om det, de læser, nu også
giver mening.
Når ordblinde arbejder med ords betydningsbærende enheder, har de mu-

f, '"'fip

lighed for at udvikle en mere reflekterende holdning til læsearbcjdet. De lærer at tænke efter, om de nu også har
identificeret de korrekte morfemer i de
ord, de læser.
4. En undervisning i morfologi kan
bidrage til at udvikle og nuancere ordblindes ordforråd. Man kan arbejde med
at genkende morfemer i ukendte ord, og
man kan fokusere på betydningsvarianter og ord, der lyder ens, men som både
kan betyde noget forskelligt og staves
forskelligt. Den ordblinde kan arbejde
med opgaver som de følgende:

.

:;|

• Bil, billigere, billigst - er bil et morfem i ordet billigere?
Hvis nu bil var et morfem i ordet billig, så kunne ordet handle om noget, der hørte
hjemme på en bilkirkegård.
8

• Hvad har disse ord til fælles: balløve,
hanløve, søløve? Betyder anden del
af de sammensatte ord det samme i
alle ord?
• Hvilket morfem indgår i ordet lejlighed: at lege er dejligt, at /e/e en bil eller et helt tredje?
5. Sidst, men ikke mindst giver denne
form for undervisning gode muligheder
for at arbejde med humor i undervisningen. Da arbejdet med at lære at læse og
stave for de fleste ordblinde er både
langsommeligt og besværligt og til tider
nederlagspræget, kan morfemtræningen
være et motiverende element i undervisningen, der kan give eleven mod på
at træne videre.

Forskellige slags morfemer
Et rnorfem er som nævnt den mindste
betydningsbærende del af et ord. Nogle
morfemer er ord i sig selv, andre morfem ty per har en selvstændig betydning,
men er altid knyttet til andre morfemer.
Der findes tre forskellige typer af
morfemer i dansk: rodmorfemer, afledningsmorfemer og bøjningsmorf emer.
Rodmorfemet i et ord bærer grundbetydningen af ordet; rodmorfemer er ord
i sig selv og har derfor oftest et ret konkret bctydningsindhold. I de følgende
ord er rodmorfemet fremhævet : mandskab, bananen, biler, forstå.
Når man afleder ord, ændrer man på
ordets oprindelige betydning. Forstavelser ændrer på rodmorfemets betydning, men ikke dets ordklasse. I de følgende eksempler er forstavelserne
fremhævet: Tro - wtro, mistro, vantro,
stå - />t'stå, forstå.
Afledningsendelser føjet til et rodmorfem ændrer både på dets betydning
og på dets ordklasse. I de følgende eksempler er afledningsendelserne fremhævet : en vild tyr - vildelse - vildskab,

Babysitter

en kvinde - k v i n d e % - kvindagtig, forstå - forståe% - forståelse.
Som det ses af eksemplerne, er betydningsindholdet af afledningsmorfemer oftest abstrakt, og da den enkelte
forstavelse eller afledningsendelse kun
kan forbindes med et begrænset sæt af
rodmorfemer, så er afledni ngsmorf emer
generelt en vanskelig tilgængelig morfemtype (det hedder eksempelvis troskab, ikke troelse, jogging, ikke joggen).
Bøjningsmorfemer er den morfemtype, som danskundervisere arbejder
mest struktureret med på alle uddannelsesniveauer. Bøjningsmorfemer indeholder væsentlig information om bl.a.
bekendthed, tal og tid. Nogle bøjningsformer har et konkret betydningsindhold f.eks. navneords flertalsmorfem:
bil - biler; andre bøjningsmorfemer har
et ganske abstrakt betydningsindhold
9

'Rævestreger'

f.eks. navnemåde af udsagnsord: at leve
eller kort tillægsform: en dræb/ mand.
Det morfologiske undervisningsmateriale: » E r mor-femdeling
mord?«
Materialet anvendes for tiden i en undersøgelse med 10-12 årige ordblinde
børn. De ordblinde børn har modtaget
undervisning i morfologi 3 gange om
ugen i en tre-måneders periode. Effekten af undervisningen måles ved sammenligning med en gruppe jævnaldrende
ordblinde børn, der har
modtaget specialundervisning i en tilsvarende periode.
Det grundlæggende princip i materialet er konkrethed. Undervisningen er
tilrettelagt således, at der tages udgangspunkt i et arbejde med den mest
konkrete type af morfemer først, rodmorfemerne. Dernæst arbejdes der med
de mere abstrakte typer af morfemer, afledningsmorfemerne og bøjningsmorfemerne. I hver del af materialet arbejdes der først med at analysere betydningen af ord, der har en let tilgængelig
10

morfologisk struktur; dernæst med
mere abstrakte morfemer. Eksemplerne
her er taget fra arbejdet med rodmorfemer:

•

Giftsh
forklar hvad ordet betyder -•
del ordet giftslange i morfemer byt rundt på morternerne hvad betyder ordet nu?

del ordet i morfemer sæt nye morfemer foran slange og
dan nye ord sæt nye morfemer bag på vand og
dan nye ord hvilket morfem fortæller, hvad sammensætningen er navn på? hvad fortæller det andet morfem i
sammensætningen? -

• Rævestreger - kan ræve tegne?
Sværdfisk - findes der også fisk med
bue og pil?
Skyskraber - er det et køkkenredskab?
Blodappelsiner - er de kun for vampyrer?

• K a n følgende ord deles i morfemer:
forske, inder, mellem, påske, komfur ?
• Mistanke - er det noget en klog kat
har?
Uret - er det noget uspiseligt mad?
Bolig - er det et nyt ord for ligkistemagasin ?
Troskab - er det en slags kirke?

Stueren - bor den i et hus?
Filmstjerne - har det noget med nattehimmelen at gøre?

• Et bryggeri mener, at det kan sælge
flere øller, hvis det får nogle nye og
interessante navne.
Find på et godt sammensat navn til en
let øl, en pilsner og en stærk øl.

A t arbejde m e d morfemer
k r æ v e r send fornuft
Hvis man ikke har nogen synderlig fornemmelse for ords betydningsstruktur,
så v i l man kunne komme på afveje, når
man forsøger at genkende morfemer i
ord. I ordet soler kan man finde de hyppige ord so og ler. Men so og ler er ikke
morfemer i ordet soler. Så kunne ordet
betyde noget bestemt ler, som en so holder af at vælte sig i . So og ler er snydcmorfemer i ordet soler. Når man underviser ordblinde i at dele ord i morfemer,
så har man den ordblindes snusfornuft
på sin side. En væsentlig del af arbejdet
med at finde morfemer i ord går ud på at
tænke efter, om ordets oprindelige betydning svarer til de betydningsenheder,
ordet er blevet inddelt i . Et sådant tænkearbejde kan bidrage til at udvikle en
mere reflekteret læsestrategi:

Arbejdet med konkrete rodmorfemer og
sammensatte ord, der har en let gennemskuelig morfologisk struktur, danner basis for, at der kan arbejdes videre
med de mere vanskeligt tilgængelige
morfemtyper. Der arbejdes med afledningsmorfemerne først; ikke fordi de er
lettere at forstå, men fordi disse morfemer står placeret i ord før bøjningsmorfemerne. Når først ordblinde har lært at
identificere rodmorfemet i et ord, skal
de lære, hvilke slags morfemer de kan
forvente før - såvel som efter rodmorfemet. På denne måde støtter man både
den ordblindes mulighed for at identificere grundbetydningen af ordet og hans
mulighed for at identificere andre morfemer i ordet.
Også i arbejdet med forstavelser og
afledningsendelser tages der udgangspunkt i de mest betydningskonkretc
morfemer først, derefter i de mere abstrakte morfemer. Der arbejdes meget
med at danne afledte ord, så den ordblinde får opbygget et ordforråd, han
selv kan stave til:
• Hvad vil det sige, at man er tro?
Hvad v i l det sige, at man er utro
Hvornår er man vantro, og hvad er en
vantro?
Hvad betyder det, at man mistror nogen?
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• Del disse ord i morfemer:
fordeler, fortæller, fordi, fortaber,
fortier, fordamper, forbrænder, forsker.
Sæt ring omkring de ord, der ikke indeholder en forstavelse.

Jeg arbejder hjemme hele dagen i
dag.
Jeg arbejder hjemme hele næste uge.
Jeg arbejder hjemme ugens første tre
dage.
Jeg arbejder generelt for meget.

• Hvad er forskellen på barnlig og et
barnelig ?
Hvad er forskellen på kvindelig og
kvindagtig ?
• Er som også et morfem i sommer•?
Endelig arbejdes der med den sidste
type af morfemer, bøjningsmorfemer.
Der arbejdes både med at forstå betydningsindholdet af den enkelte bøjningsendelse og med at dele bøjede ord i
morfemer. Det væsentlige ved denne
form for træning er, at den ordblinde får
knyttet både betydning, lyd og stavemåde til det enkelte bøjningsmorfem:
• Hvad betyder navneords bekendthcdsmorfem ?
1. Mor: »Jeg skal bruge en bil i dag«.
2, Mor: »Jeg skal bruge bilen i dag«.
Ved du, hvad det er for en slags bil,
mor taler om i sætning 1 ? Er det en
personbil, en varevogn, en Mazda, en
Golf?
Se på sætning 2: Når mor siger, at
hun skal bruge bilen i dag, ved du så,
hvad det er for en bil, hun taler om?
De to sætninger er næsten ens - hvilket morfem i sætning 2 viser, at man
ved, hvad det er for en bil, mor omtaler?
• Er nutid nu?
Hvad sidder du og skriver på? Jeg arbejder på en bog.
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Det var en mørk og stormfuld nat.
Jeg sidder som sædvanlig og arbejder, da ...
Formålet med arbejdet med skriftens
bctydningsbærende enheder, morfemer,
er således at give ordblinde mulighed
for at restrukturere det, de allerede ved
om ordbetydninger på en mere hensigtsmæssig måde, der kan støtte deres
arbejde med at lære at læse og stave.
Ordblinde bliver meget sjældent så effektive, hurtige og præcise læsere som
normale læsere; men en undervisning i
morfologi kan muligvis bidrage til udvikling af et mere struktureret og effektivt læsearbejde.
Elisabeth Arnbak, f. 1953.
Lærer og cand. phil.
Forskningsmedarbejder
ved Københavns Universitet.

Apos'tropletis tbritos^ dl^fiira

Meningen med en officiel retskrivning
er at få alle til at stave ens. Dette har
den indlysende fordel at det bliver
mindre problematisk at læse: Ordene
er letgenkendelige ved at se ens ud
hver gang; man behøver ikke at spekulere på hvilken staveform man skal
vælge (hvervekampagne,
værgekampagne, hværgekampanje,
vervekampanie), og alfabetisering bliver noget meget enkelt i opslagsværker og databaser
- både for redaktører og brugere.
Men retskrivning er også et forbud
mod ethvert personligt indslag og mod
al kreativitet mht. ordenes stavning.
Kreativitet, personlighed og initiativ er
godt, men bare ikke på dette område.
Det er en restriktion som det danske
folk i princippet og med begejstret overbevisning accepterer og i praksis forsøger at efterleve. Og skolerne gør hvad
de kan og skal når det drejer sig om at
fremme mangelen på kreativitet i stavningen.
Landets officielle Retskrivningsordbog, udgivet af Dansk Sprognævn, er et
katalog over autoriseret statslig ensretning, og tillader kun ganske få personlige valg (mens/medens, bror/broder,
selv om/selvom, kigge/kikke, aftenen/
aftnen o.a.).
Men det sker at det bliver danske folk
for meget med dette formynderi.
Vore tipoldeforældre gjorde sagtmodigt, men effektivt, oprør mod det
stumme j i Gjengjæld og Kjærlighed;
vore oldeforældre orkede ikke mere talbøjningen af udsagnsordene (nu vare
omsider alle ankomne), og så sent som i
1948 gennemførte man afskaffelsen af

store bogstaver i navneordene (Drengen
fik fat i Rebet, men maatte straks efter
give Slip).
En gang imellem rejser folket altså
hovedet og går på eget initiativ til modstand mod det retskrivningsmæssige tyranni.
Det danske folk har nu endnu engang
rejst sig mod den ortografiske ensretning og er ved at lade den folkelige kreativitet komme til sin ret. Denne gang
drejer det sig om apostroffen, specielt
apostrof foran et s sidst i ordet: Peter 's
jul.
Reglerne for korrekt brug af apostrof
kan man læse i Retskrivningsordbogen
§ 6 og § 21, men den bog er jo kun for
skomagere og skræddere. Rigtige danskere sætter deres apostroffer som de vil
(Køge nov. 1994):

FOR DE GODE KUN DER'S

SKYLD!
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