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Noter til Ashcraft kap. 9 SPROG 

 
Sprog defintion: 

Er et delt symbolsk system for kommunikation.  

 

Universelle træk ved menneskelig kommunikation 
(Hockett – bogen rummer 13, 4+ 2 nye er præsenteret i bogen). 

 

Semanticitet 

Sprog bærer mening. 

 

Vilkårlighed 

Der er ingen iboende forbindelse mellem enheder (lyd og ord) anvendt i sprog og deres mening.  

Fx ordet hval er et meget lille ord selvom det refererer til et meget stort dyr, mens mikroorganisme 

er et langt ord for en meget lille ting. 

Da der ikke er noget medfødt må sproget læres og huskes.  

Vilkårlighed gør sproget symbolsk. 

 

Symbolers fleksibilitet 

Fordi forbendelserne mellem ord og deres mening er vilkårlige, kan vi altid ændre forbindelserne og 

skabe nye, hvilket gør sproget ekstremt fleksibelt (fx nye ord –IPOD). 

 

Naming 

Alt der omgiver os har et navn. Også følelser og oplevelser. Også begreber og emner der ikke har en 

fysisk referent fx viden.  

 

Displacement 

Evnen til at tale om andet end nutiden. At kunne tale i fortid, fremtid, hypotetisk giver utrolig store 

muligheder for kommunikationen. 

 

Produktivitet 

Karakteristik ved sproget: Novelty. 

(Chomskys kritik af Skinners sprogteori gik netop på novelty, som Chomsky mener er nøglen til at 

forstå sprog og sprogadfærd. Novelty er sprogets produktive natur). 

Produktivitet er at sproget er produktivt og iboende ny aktivitet som går at vi genererer udsagn 

nærmere end gentager dem. Når vi taler pproducerer vi nyt sprog – vi gentager ikke. 

Sprog er et kreativt system. Baseret på et sæt af regler. 

 

 

Sprogets analyseniveauer 
Grammatik er det sæt af regler som anvendes til at generere udsagn i sproget. Det genererer 

acceptable ytringer.  

Grammatik inddeles typisk af lingvister i 3 niveauer: 

 

1. Sprogets fonologi 

Har med sprogets lyd at gøre 
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2. Syntaks 

Har med ords orden og grammakalitet at gøre. 

 

3. Semantik 
Har med assessing og kombination af ords mening til fornuftige meningsfulde helheder at 

gøre. 

 

(Miller og så 4. Konceptuel og 5. Belief) 

 

 

A critical distinktion – Chomsky 

Skelner mellem sprogkompetence (viden om sprog og dets fabrikation) og sprogperformans 

(sprogadfærd – at mestre sproget). 

 

Dysfluencies 

Irregulariteter og fejl i sproget som fx pauser, gentagelser, uhmm,,,  

Kan give anledning til viden om sproget. 

 

Sapir-Whorf hypothesis – lingvistisk relativitets hypotese 
Kulturel indflydelse på sprog og tænkning. Hvordan sproget påvirker vores tænkning.  

 

Den basale antagelse i deres hypotese er, at det sprog du kender former måden du tænker om 

begivenheder i verden omkring dig. Kontrollerer vs. Influerer tænkningen.  

 

Fonologi – sprogets lyd 
Translation af ideer til lyd: sprog. Lytteren omsætter i modsætning hertil lyd til ideer.  

Fonologi: sprogets lyde og reglerne der kombinerer dem. 

 

Lyd i isolation 

Fonem: mindste lydenhed. Alle verdens sprog har omkring 200 fonemer til sammen.  

 

For konsonanter:  

Place of articualtion: stedet I den vokale tragt hvor luftflowet finder sted. 

Manner of articulation: Hvordan luftflowet fra lungerne afbrydes. 

Voicing: Hvor vidt stemmebåndet vibrerer lige efter luften frigives eller senere. 

 

Vokaler: 

Ingen afbrydelse af luftstrømmen.  

De adskiller sig ved placering i munden: front, midte eller bagest 

Samt tungeposition: høj middel eller lav.  

 

Fonemer:  
Kategorier eller grupper af sproglyde som behandles ens selvom der er fysiske forskelle mellem 

lydene.  

 

Kategoriel perception 

Alle lyde som falder inden for et sæt af grænser opfattes ens på trods af at der kan være fysiske 

forskelle på dem. Fx cool og keep er begge /k/ fonemet. 
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Foners adskillelse 

Forskellige fonemer er lyde der opfattes forskellige af sprogets talere.  

Fx /s/ og /z/ lyde er forskellige fonemer på engelsk. 

 

 

At kombinere fonemer til morfemer 

Reglerne for kombinaring af fonemer til ord. 

Hvordan fonemerne kan kombineres inden for det givne sprog afhænger af sprogets regler for 

sammensætning. Fx vil man sjældent på engelsk sætte to konsonanter sammen i begyndelsen af et 

ord.  

 

Fonetisk kompetence 

Stor viden om tilladelige regler for sammensætningen af fonemer i vores sprog. Intuitiv, implicit 

viden, tilegent gennem sproget og ikke ekspliciteret. 

 

Kategoriel perception og problemet med invarians 

Lydene ændrer sig hele tiden fra taler til taler og fra ord til ord som taleren udtrykker. 

 

Problemet med invarians 

Lydenes variabilitet er problemet med invarians. Problemet med lyd er at de ikke er invariante, men 

forandre sig hele tiden.  

 

Koartikulation 

Mere end én lyd artikuleres samtidig. 

Fx når vi skal udtale bag skulle man tro at vi blot siger fonermerne /b/, /ae/, /g/ men lydene går ind 

over hinanden. Dette er med til at give den enormt store variabilitet i sproget. Hvert fonem ændrer 

lyden af det forrige og efterfølgende fonem hvilket giver problemet med invarians. 

 

Vi tolererer en stor del variabilitet i lyden inden for fonemernes kategorier og er dermed i stand til 

at afkode mening fra lyd når vi lytter. 

Hvordan bliver vi i stand hertil? 

 

Konteksteffekten 

Det er konteksten der sætter os i stand til at tolerere så stor variabilitet i sprogets lyde  

Konceptuelt drevne processer. Hvis vi udelukkende skulle decifrere sprogets lyde ved bottom up 

analysere af enkelte lyde, data-drevne processer – ville vi skulle sammensætte alle lyde til ord vi 

kunne genkalde, hvilket ville være umuligt i forhold til antallet af fonemer. 

Konteksten  ord, fraser og ideer allerede præsenteret leder os til korrekt identifikation af nye 

indkomne lyde. 

 

Empiri for konteksteffekten – Pickett og Pollack 

Optog spontane samtaler og afspillede dem for FP hvor de præsenterede enkeltord i isolation. Ved 

dette opfattedes kun 47 % korrekt, mængden steg som flere og flere ord præsenteredes sammen på 

grund syntaktisk og semantisk kontekst blev tilgængelig. 

 

Andre forsøg viser at særligt grammatikken hjælper til at udlede korrekt info. 
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Top-down og bottom-up processer 
Der er videre evidens for det der kaldes interaktiv eller integrativ tilgang som er en kombination 

af data-drevne og konceptuelt drevne processer.  

Den interaktive tilgang hævder, at konceptuelt bestemte sprogprocesser fra perception af lyden til 

integration af ordmening opererer simultant hvor hver især kan påvirke processen ud fra sin 

aktivitet.  

Mens lydens træk percipieres vil lytterens øvrige lingvistiske viden samtidig komme i spil.  

Higher level viden og analyse opererer parallelt med den fonetiske analyse og hjælper perceptuelle 

mekanismer med at identificere lyden.  

I enkelthed vil højere processer som sætninger skrider frem (skreven eller talt) afgrænse og aktivere 

muligheder for efterfølgende ord. Ordet varer (grocery) vil afgrænse antallet af mulige ord der kan 

følge efter i sætningen.  

 

McClellands og Elmans konnektionistiske model – TRACE modellen 
Information spredes mellem de forskellige niveauer gennem spreading activation. Leksikale eller 

semantisk aktivering kan ændre den perceptuelle analyse af ongoing ved at ’fortælle’ hvilket ord 

der er mest sandsynligt vil komme næst i rækken. Modellen siger, at det der vil forudsige de 

kommende ord er vores semantiske viden. Samtidig passeres fonetisk information til et højere 

niveau og ændrer aktiveringsmønsteret.  

 

Embodiment in speech perception 

Vores viden om hvordan vi selv vil producere lydene hjælper os til at forstå andres sprog. 

 

Evidens for konceptuelt drevne processer 

Når vi lytter til sprog har vi en intuitiv antagelse om at der er pauser mellem de talte ord, lige som 

der er i det skrevne, men det er der ikke. Der er ingen sammenhæng mellem pauser i det talte sprog 

og ordets afslutning. Det er vores viden og sprog der gør det muligt for os at adskille ordene.  

 

 

Syntaks – ord og sætningers orden 
Syntaks 

Ords arrangering som elementer i en sætning for at vise deres relation til hinaden  

Sætningsstruktur. 

Hvordan ord sammensættes til meningsfulde strenge. 

 

Ord orden – også sætninger 

Ordenes orden er betydningsfuld for vores forståelse af sprog. Det er ikke lige gyldigt i hvilken 

orden ordene sættes. 

 

Clues til mening. 

 

Singularis – pluralis 

At der er sammenhæng mellem antallet og forskel herpå kommunikerer mening. 

 

Chomskys Transformational Grammar – Hierarkisk, sekventiel tilgan til syntaks 

Genetisk funderet teori – imodsætning til behaviorististisk indlæringsteori 

Chomskys ambition var at beskrive universelle aspekter af syntaktisk viden. At indfange sprogets 

syntaktiske struktur.  
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Chomsky mente at sproget har en hierarkisk sætningsstruktur. Ikke alle er lige vigtige. 

Ord kommer i sætningsstruktur grupper; fx ’the men’, ’deliver the piano’, ’on Monday’. 

Disse grupperinger kan ændres eller modificeres. 

 

 

 
 

Sætningsstruktur grammatik?? 

 

Sætningsstruktur grammatik er iflg. Chomsky sætningens konstituerende elementer, ordenes 

grupperinger og sætninger, der udgør hele ytringen og forholdet mellem disse konstituerende 

elementer. 

 

Sætningens strukturen opbygges af nedenstående grammatik som kan omskrives ud fra regler i figur 

9-8 b. 

 
 
Ovenstående træ-diagram viser sprogets hierarkiske struktur.  

 

 

Utilstrækkelighed ved sætningsstruktur grammatik alene 

Chomsky store vægtning af sætningsstrukturen viser at sproget er produktivt. Vi kan producere 

sprog med de grammatiske regler. Hermed bliver grammatik generativ. 

 

Sætningsstrukturgrammatik forenes med to andre komponenter: leksikale indgang som er de ord vi 

sætter ind i sætninger og leksikale indsætningsregler  som er reglerne for at sætte ordene korrekt 

ind i sætningen. Disse to komponenter udgør den første repræsentation af en sætning i Chomskys 

teori og kaldes tilsammen dyb struktur og er en abstrakt repræsentation af sætningen. Se figur 

neden for. 

Den dybe struktur  er kritisk af to grunde: repræsentationen af sætningen fra den dybe struktur 

sendes til den transformationelle komponent (fix-it rules??) for at komme til 

overfladestrukturen. Den dybe struktur sendes også til den semantiske komponent  hvor 

repræsentationen af den dybe struktur tilhøres semantisk mening. Denne repræsentation afspejler så 

sætningens mening. Det at sætningen repræsenteres på to måder, overfladestruktur og semantisk, 

gør at en sætnings mening ikke nødvendigvis fremgår af overfladestrukturen, som kan have 

dobbeltbetydning. Fx Vising relatives can be a nuisance. Når sætningen parses (deles i sætninger 
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og grupperinger) kan den betyde to ting. Besøgende familie kan være en gene eller At besøge 

familie kan være til gene. Dvs at det ene er et verbum og det er andet et adjektiv. Dette ses ikke af 

overfladestrukturen, som hvis forstået korrekt er sætningen som den ser ud i sin enkelthed men ikke 

dens mening.  

Chomsky mente derfor at der må mangle noget i grammatikken når det kun anskues på 

sætningsstruktur grammatikken – ellers ville det ikke kunne generere forskellige sætninger.  

 

Pierre bought a fine French wine og  A fine French wine was bought by Pierre. 

 

Her er overfladestrukturen forskellig mens meningen er den samme. Aktive og passive sætninger 

har næsten samme mening, hvilket ikke opfanges af sætningsstrukturtilgangen.  

 

Chomskys løsning på problemet var et tilføre en ekstra komponent: transformationelle regler som 

håndterer de mange specifikke overfladeformer som kan udtrykke den underliggende mening. De 

transformationelle regler konverterer en sætning fra den sybe til overfladestrukturen, en sætning 

klar til at blive talt. På denne måde er overfladestrukturen ikke kun kernesætningen men en aktiv 

deklarativ sætning. 

Sætningen har transformationel historie hvori alle tænkelige sætninger er repræsenteret afhængigt 

af hvilken transformationsregel som anvendes. 

Hvad afgør hvilke regler der anvendes? 

 

 

 
 
Kritik af transformationel grammatik – Chomsky 

Hovedvægten i modellen er på syntaks, hvor det semantiske forekommer sekundært til syntaks. 

Som om vi først konstruerer sætningens opbygning og bagefter finder ud af indholdet, hvilket virker 

usandsynligt.  
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Chomsky var dog både optaget af syntaks og mening (semnatik) og vægtede begge lige højt.  

Fx Colorless green ideas sleep furiously. Sætningen er grammatisk korrekt, men fuldstændig 

meningsløs. 

Chomskys teori er en kompetencebaseret teori og udfordringen for psykologer har været at gøre den 

til en performancebaseret teori.  

Afsnittet om semantik følger op på den forskning der fulgte af ovenstående kritik. 

 

 

Syntaks kognitive rolle 
Vi har brug for syntaks for at skab mening. Da sproget er uendeligt skal syntaks hjælpe os til at 

skabe orden i sproget.  

Syntaks er et træk ved sproget som i særdeleshed relateres til talerens mentale anstrengelse – mere 

end lytteren. 

 

Automatisk processering 

Er produkt af høj grad af øvelse og overindlæring.  

Bock kommenterede at syntaks er konsistent med automaticitet.  

Vi bruger sprogets syntaks automatisk. 

Forsøg tyder på at vi primer vores sprog syntaktisk. Èn sætnings syntaks påvirker efterfølgende 

sætningers syntaks.  

 

Planlægning 

 

Fromkins model for planlægning og produktion af tale (Top-down?? – også sekvensiel) 

 

1. Identificer mening  generer mening som skal udtrykkes 

2. Selektér syntaktisk struktur  syntaktisk udkast til sætningen 

3. Generér intonationskonturer  assign stress values 

4. Indsæt indholdsord  retrieval af passende ord: substantiver, verber, adjektiver fra 

leksikon 

5. Tilføj funktionsord 
6. Specificer fonetiske segmenter  i forhold til fonologiske udtaleregler. 

 

Nyere forskning fx Bock, Griffin 

Viser mere interaktive modeller viser at processen er mere fleksibelt. Når der opstår fejl kan vi gå 

tilbage i processen som kan påvirke udformningen. 

 

Generelt påbegynder vi sætninger før sætningens endelige syntaks og semantisk er 

færdigprocesseret.  

 

Konnektionistisk teori – indlæringsbaseret – Chang, Dell og Bock 2006 

Model for sprogprocessering.  

Modellen er en kritik af Chomsky antagelse om at sprog har en stærk genetisk determination, hvor 

transformationel grammatik også skulle være genetisk funderet.  

Den konnektionistiske model er baseret på læring, som lignende hukommelsesmodeller.  

Modellens antagelse om hvordan sproget læres er at sammenligne forudsigelser med hvad der vil 

blive sagt med hvad der faktisk bliver sagt hvorved forbindelsers vægtning justeres ud fra 

diskrepanser.  
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Modellen mener også at sprog opererer på en parallel måde som synet (hvad og hvor-strømme). 

Modellen mener der er et system der processere meningsaspektet af sprog mens et andet processerer 

ords sekvenser parallelt. Sammen arbejder de to systemer på at forudsige hvilket ord vil komme 

efterfølgende, hvormed systemet lærer og justerer ud fra nye input fx nye ord og bye måder at bruge 

ord. Fx I googled you the other day andwas surprised by how many hits there were. 

 

Leksikale og semantiske faktorer: Sprogets mening 
Særligt fokus på retrieval fra det mentale leksikon.  

Efter hurtig perceptuel og mønster genkendelsesprocesser, vil det indkodede ord give adgang til 

ordets entre i leksikonnet og også semantisk repræsentation af konceptet. 

Tæt relation mellem et ord, dets betydning og automatisk processering: Stroop og lexical decision 

task.  

 

Morfemer 

Mindste enhed af sproget som har mening =ord i en ental? Cars er to morfemer. 

Frie morfemer: car, legal, happy. Bound morfemer: ness, un. De skal have et frit morfem på sig for 

at være et ord.  

 

Leksical repræsentation 

Den leksikale repræsentation indebærer nogle ting vi kan forudsige om ordet: Fx Chase 

 

Relation: (agent patient optional location) 

Chase: (Animate being thing og location) 

Chase: (Policeman burglar park) 

 

Forstår ikke ovenstående…. 

 

Polysemy – Et ord – flere betydninger 

Selvom har flere betydninger er der en dominerende mening, den mening vi først vil tillægge ordet 

og en underordnet mening. 

Konteksten vil afgøre den passende mening. 

 

Polysemy og priming 

Når ikke vi har en tilstrækkelig kontekst vil den dominerende betydning aktiveres.  

Leksical amguity  i to stadier. Først aktiveres alle ordbetydning og i andet stadie sættes det i 

relation til konteksten, hvormed ikke passende betydninger undertrykkes. 

I alle gør dette lige godt. Forsøg viser+, at dygtige læsere er gode til at undertrykke ikke-passende 

betydninger, mens dårligere læsere har svært herved.  

 

Evidens for kontekstens betydning 

Forsøg med ERP s. 355. N400 effekten ved anomale ord.  

 

CASE GRAMMAR – teori Fillmore – MEST DOMINERENDE TILGANG TIL SEMANTIK 

Den basale idé er, at semantisk analyse af sætninger involverer at finde ud af hvilken semantisk 

rolle hvert ord eller koncept spiller i sætningen og beregne sætningens mening baseret på disse 

semantiske roller. 

Fillmore understregede at syntaktiske aspekter, subj, obj, verb ofte er irrelevante for sætningens 

mening. Det er den semantiske rolle som skal udledes.  
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Iflg Fillmore er en sætning bedst forstået som opbygget af et verbum og en samling er substantiver i 

forskellige ’cases’ i den dybe struktur sense - mening????? Fillmore foreslog dermed at 

sætningsprocessering involverer semnatisk parsing (deling) og fokuserer på semnatiske roller 

spillet af indholdsordene i sætningen. Semantiske cases. 

Afhænger af eksisterende semantisk viden. Hvad så med ny?  

 

Jackendoffs konceptuelle semantiske tilgang – Case grammar 

Konceptuel semantisk tilgang  for at opfatte mening skal vi igennem en proces hvor vi lander ved 

sætningens konceptuelle struktur. Dertil bruger vi både sætningens syntaktiske struktur og et sæt 

korresponderende regler som oversætter fra syntaktiske roller (navneord, verbum) til semantiske 

roller (patient, recipient – ligner propositionsteori kap. 8???). 

 

Interaction mellem syntaks og semantik 

Syntaks og semantik er ikke uafhængige størrelser.  

 

Semantik kan overpower syntaks 

Fillenbaums forsøg viser, at vi til tider ikke læser det der står men det vi forventer der står. Denne 

top-downprocessering ses ved forsøg hvor sætninger som ’Don’t print that or I’ll sue you’ laves om 

til perverse sætninger ’Don’t print that or I won’t sue you’. I 50% tilfælde vil FP lave den perverse 

sætning om til en normaliseret sætning når den skal gengives. Selvom FP bliver bedt om at genlæse 

sætningen, vil 50% fortsat hævde at den normaliserede sætning er den korrekte.  

Fillenbaum fandt derved, at ignorerer leksikale og syntaktiske informationer til fordel for mere 

semantisk viden om hvad der kan passe (A la Bartletts hukommelsesteori). 

Konceptuelt drevne processer trumfer datadrevne. 

Psykolingvistisk tilgang til leksikale og semantiske faktorer afhænger af konceptuelt drevne 

processer! 

 

Evidens for semantisk Grammar tilgang 

Teorien antager at den opfattende begynder at analysere sætningen øjeblikkeligt. Dernæst er denne 

analyse en proces, hvor hvert ord skal matches med en bestemt semantiske case role (a la Filmore?), 

hvor hver del bidrager til den samlede sætningsforståelse.  

Garden path sentences er sætninger hvor den første del af sætningen leder os til at tillægge en 

anden betydning end den tiltænkte hvormed den anden del af sætningen ikke giver mening på grund 

af den måde vi har tildelt case roles.  

Fx: After the musician had played the piano was quickly taken off stage. 

(Er det ikke også manglende tegnsætning der giver udfordringen?). 

Garden path sætninger bliver brugt som en måde at evaluere case grammar teori, som generelt 

understøttes af forsøgene. Forsøg med garden path sætninger viser, at det tager ca 40-50 ms længere 

når vi kommer til fejlen. Det vil sige at der er recovery tid for at ændre vores fejlopfattelse. 

Garden path sætninger har givet omfattende information om hvordan syntaks og semantik proceed 

online ved forståelse. 

 

Er semantisk grammar og case grammar det samme? Det virker sådan i bogen. 

 

Hjernen og sprog 
Sprogprocesserings stærke neurale komponenter. 
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Sprog i den intakte hjerne 

Osterhout og Holcomb fandt ved ERP studier, at semantisk anomale sætninger udløser N400 

effekten. Dvs et negativt elektronisk potentiale 400 ms efter sætningen er vist (da det semantisk 

anomale ord er til sidst i sætningen).  

Fx John buttered his bread with socks. 

De fandt endvidere P600 mønster ved syntaktisk anomale sætninger. Dvs et positivt elektronisk 

potentiale 600 ms efter ordet to i sætningen er vist. 

Fx John hoped the man to leave.  

Dette støtter opfattelsen af at syntaktisk processering har en separat rolle i sprogforståelse. 

 

Alt tyder på at fremtidens forskning i sprogprocessering vil fokusere på imaging og 

neuropsykologiske teknikker (fMRI, PET og ERP). Neden for kommer 4 eksempler: 

 

At lære sprog 

ERP studier hvor et nyt kunstigt sprog skulle tillæres, viste ERP mønstre typisk for nonsenssprog 

initialt. Efter 5 ugers træning lignede ERPmønstrene det engelske sprog.  

(Meget ligesom det opleves at lære kognitionspsykologi ). 

Venstre hemisfæres frontale områder reagerede på semantiske aspekter i hjernen, men posteriore 

områder var sensitive for visuelle karakteristika ved ordene, ortografi. (Meget uspecifikt…). 

 

 

Syntaktisk processering 

??? 

 

Højre hemisfære sprog 

Venstre hemisfære associeres med den mere analytiske del af sprogprocessering mens højre 

hemisfære associeres med at processere information på en mere holistisk måde. 

Højre hemisfære anvendes ved større astands associationer semantisk – fx association mellem tiger 

og strand som kræver større kreativitet.  

ERP-studier hvor fp blev præsenteret for sætninger og målt på både højre og ventre hemisfære. De 

fandt at venstre hemisfære  var mere involveret i at integrere leksikale informationer med 

sætningsniveau informationer, hvor vidt et ord er passende i en kontekst eller ej. Højre hemisfære 

var i modsætning mere involveret i denne ord til ord associative proces. 

 

Individuelle forskelle 

fMRI studier præsenterede FP for sætnings-billede simuli. Der blev sagt en sætning og 

efterfølgende vist et billede hvor fp skulle sige om sætning og billede matchede eller ej. 

Ved at bede FP anvende verbal strategi blev hjerneområder associeret med sprog (Brocas area) 

aktiviret. Når FP blev bedt om at anvende visuelle strategi blev områder i parietallappen aktive.  

Mennesker der var særligt kompetente til enten verbale eller visuelle strategier havde lavere 

aktivitet end FP der ikke var lige så gode til disse strategier. Som om der var brug for mindre 

anstregelse.  

 

Afasi 

 

Brocas afasi 

Brocas område ligger ved siden af det store motorkontrol center i hjernen.  
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Wernickes afasi 

Wernickes område ligger ved siden af auditiv cortex.  

 

Dobbel dissociation 

Wernickes og Brocas afasi udgør en dobbelt dissociation, da skaderne tyder på mudulært adskilte 

funktioner af hhv. syntaks (Broca) og semantik (Wernickes), som dog interagerer!!!! 

Enkeltdissociationer som agrafi (manglende evne til at skrive) og aleksi (dysleksi) manglende til at 

læse indikerer adskillete moduler for processering af funktionernerne læsning og skrivnbing. 

De specialiserede regioner i hjernen kan tyde på en medfødt, biologisk basis for sprog – meget 

omdiskuteret (Chomsky, behavirisme og konnektionisme). 

Vær obs på evidens i Gazzaniga. 

 

Konduktionsafasi 

Forstår og producere tale helt fint. De er ude af stand til at gentage en sætning de lige har hørt. 

Forbindelsen er cuttet. Arcuate Fasciculus. Områderne mellem taleforståelse (Wernicke) og 

taleproduktion (Broca) er ikke længere i stand til at udføre en lingvistisk besked. 

 

Anomi – anomisk afasi – semantisk skade 

(Benævnelsesvanskelighed) relaterer sig til adskillelse af semantiske og leksikale systemer.  

Det er en beskadigelse af evne til at genkalde semantiske koncepter og sige deres navn. 

Full-blown anomi associeres med skader i venstre temporallap. Der er lighed mellem anomi og 

TOT (Tip of the tongue) men kun overfladisk.  

Eksempler er fundet hvor den leksikale repræsentatione r blokeret mens den semantiske er intakt. 

Dvs selve ordet er blokeret mens det konceptuelle mening er intakt.  


