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Sprog: med udgangspunkt i sprogforståelse. 

Pensum: EK 11 

 

 

DE FØRSTE 5 MINUTTER: 

1. Først vil jeg fremlægge det mentale leksikon, som fortæller os, hvordan ord og 

ords betydning er opbevaret. 

2. Derefter vil jeg komme ind på en lidt anden måde at se opbevaring på. Nemlig 

semantisk netværk, som går udover studiet af sprogets struktur og funktion, men 

mere inddeler ordene i kategorier/kontekster. 

DE NÆSTE 10 MINUTTER: 

3. Så vil jeg komme ind på en model, som fortæller os, hvordan vi analyserer og 

forstår det talte og læste sprog. 

4. Og til sidst vil jeg gå mere i dybden med, hvordan vi forstår det talte og læste 

sprog. Først det læste, derefter det talte. Her vil jeg også komme ind på det 

neurale grundlag. 

5. Hvis der er tid tilbage, kan jeg komme ind på, at vores perception af sprog er 

afhængig af konteksten, som sproget er i. 

6. ELLER/OG: Hvordan vi formår at genkende ord – selv om vi måske ikke hører alt 

ordet. 

7. ELLER perspektivere med den kendte teori: Whorfian hypotesen, der fastholder, at 

sproget påvirker/bestemmer vores tænkning.  

 

Baggrundsviden: Sproget er opbygget hierarkisk 

 Fonemer (de mindste lydenheder som bærer mening). Fonemer er den mindste lydige 

enhed, som kan påvirke ordets mening, normalt repræsenteret som en enkelt bogstav, 

men der er mange undtagelser til denne regel (Fx ‘ø’, ‘y’ og ‘u’ er forskellige 

fonemer. Ordene, som bærer disse fonemer (fx „lys‟ eller „lus‟ eller„løs‟) ændrer 

mening som følge af om det er det ene eller det andet fonem). I flydende taler 

opfatter vi mere end 15 fonemer per sekund, men det er muligt at strække det til 

50-60 lydenheder per sekund 

 Semantik (ordenes mening/betydning).  

 Syntaks (grammatisk struktur). Den gramatiske struktur angiver forhold mellem 

ordene, hvilket præciserer budskabets mening. Fx, det er ikke det samme at sige 

„You called Maja‟ som at sige „Maja called you‟ 

 Diskurs (forbundne sætninger). 

 Mentalt leksikon: Ordlageret (–ene) Ords form (skriftlig, talt (motorisk), 

visuelt, lydmæssig) 

 Prosodi: sprogmelodi (betydningsbærende intonation) stemmeleje, tryk, accent osv. 

 En stavelse: en sprogenhed som består af en eller flere fonemer: f.x. ba/ga/da 

 

Introduktion 

Sprog er et af de mest komplekse fænomener i den menneskelige hjerne. Tale og symbolsk 

sprog er noget helt unikt for mennesker, og som adskiller os fra fx andre primater.  

 

1) Det Mentale Leksikon (Lagring/opbevaring af ord og koncepter: Willem Levelt)(Gaz,353) 

DML er en mental opbevaring af information om ord inkl. semantisk information (ords 

betydning), syntaktisk information (grammatik/lemma), og detaljer om ordformer (hvordan 

ord staves, fonologi (lydsmæssig udtale). De fleste psykolingvistiske teorier er enige 

om, at et ML spiller en central rolle for vores sprog. En normal voksen har en passiv 

viden om ca. 50.000 ord og kan derudover genkende og producere ca. tre ord/sek. Pga. 

denne hastighed og databasens størrelse må DML være organiseret på en yderst effektiv 

måde. 

DML menes, at være organiseret på tre niveauer i informationsspecifikke netværk (se 

fig.): 

 Øverste niveau: Det konceptuelle niveau: Om ordet repræsenterer en levende eller 

ikke-levende ting. Eks. et ‟får‟ (visuelt billede)  er et dyr  giver: mælk, uld 

osv. 

 Mellemste niveau: Lemma niveau: Indeholder grammatisk information; eks: ‟får‟ er: 

et navneord, hunkøn ift. ged (hankøn) osv. Indeholder også semantisk information, 

der definerer under hvilke forhold, det vil være passende at bruge et ord. 

 Nederste niveau: Lexeme niveau (lydniveau): ‟får‟ består af: f, å, r + den 

fonologiske/lydmæssige udtale 
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Desuden menes DML at være organiseret efter følgende principper, der ikke minder om en 

almindelig ordbog: 

1. Det har ikke noget fast indhold – ord glemmes, mens nye ord kommer til.  

2. Jo oftere et ord bruges, jo hurtigere kan det genkaldes/er det tilgængeligt. 

3. Genkaldelsen af ord påvirkes af ’naboeffekten’ – dvs. auditive naboer er ord, der 

adskiller sig ved kun at have én fonem, der er forskellig. Naboer til ordet ‟hate’ 

er late, rate og eight. Jo flere naboer, desto langsommere genkaldes et ord, fordi 

der er større konkurrence mellem aktiveringen af forskellige ord under 

taleforståelsen. 

Studier: Man har fundet støtte for ideen om, at ordene i DML er organiseret i 

meningsfulde forhold, gennem studier der benytter leksikale beslutningsopgaver: 

 Lexical decision task: Subjektet præsenteres for en række af bogstaver (target-

ord), og skal sige så hurtig som muligt, om denne bogstavrække udformer et ord 

eller ej. 

 Semantisk priming ved lexical decision task: Lige før ordet, som subjektet skal 

bestemme om er et ord eller ej, vises, dukker et andet ord frem (prime ord), 

forsvinder igen og selve “target”-ordet fremkommer herefter (eks. ‟Sygeplejerske‟ 

(prime-ord) ‟Lastbil‟ (target-ord)  et det et ord?). 

Resultat: Beslutningstiden for et ord (eks. Lastbil) er kortere, når det foregående ord 

er semantisk relateret (eks. Bil) ift. når det er urelateret (eks. Sygeplejerske), eller 

når intet prime-ord vises. 

På basis af sådanne forsøg blev det foreslået, at ordene/begreberne på det 

semantiske plan er interrelaterede med hinanden på en sådan måde, at ord med stærkere 

meningsmæssige bånd er tættere på hinanden i netværket, end ord der ikke har denne 

relation. 

 

2) Semantisk netværk: s. 354-355 

Mht. det konceptuelle niveau, så går dette udover vores lingvistiske (=studiet af sprogs 

struktur og funktion) viden om ord. Semantisk viden om ord kan adskilles fra vores 

lingvistiske viden om ord. Denne adskillelse bliver klar i forbindelse med ord, der 

ligner hinanden, men har forskellige betydninger – fx ordet bakke. For at forstå den 

rigtige betydning, må man kende konteksten, det optræder i – fx om det er en kælkebakke 

eller en tebakke. Vores semantiske hukommelse er vigtig for sprogproduktion og 

forståelse, og er derfor klart knyttet til DML. Men semantisk hukommelse og DML er ikke 

nødvendigvis det samme. Generelt siges, at konceptuelle/semantiske repræsentationer 

reflekterer vores viden om den virkelige verden. Disse repræsentationer kan aktiveres 

gennem vores tanker, perception af ord og sætninger, osv. 

På trods af meget forskning er det endnu uklart, hvordan og hvor i hjernen koncepter er 

repræsenteret. Det diskuteres også, hvor mange konceptuelle eller semantiske systemer, 

der er. Det er blevet foreslået, at disse er repræsenteret som skemaer, featurelister, 

osv. 

 

Collins og Lofthus (1975): Det semantiske netværk 

De har fremlagt en indflydelsesrig model, hvor ordbetydninger er repræsenteret i et 

semantisk netværk: hvert ord er repræsenteret ved konceptuelle informationsknudepunkter 

(‟nodes‟), der er kædet sammen med andre informationsknudepunkter i et stort netværk. 

Styrken og afstanden mellem forbindelserne bestemmes af semantiske og associative 

relationer mellem ordene – fx er bil og lastbil tæt relaterede og ligger derfor tæt på 

hinanden i netværket.  

En vigtig antagelse ved denne model er, at aktivering af én knude (‟node‟) spreder sig 

til andre knuder – og dem, der ligger tættest på opnår den største aktivering. (Denne 

model diskuteres dog stadig og der findes også andre modeller.) 

 

Observationer af patienter med sprogvanskeligheder, der understøtter ideen om et 

semantisk netværk. 

Patienter med Wernicke’s afasi laver fejl i taleproduktionen, hvilket kaldes semantisk 

parafasi. De bruger fx ordet hest, når de mener ko. 

Progressiv semantisk demens: forstyrrelser i det konceptuelle system – problemer med at 

inddele objekter i semantiske kategorier. (Skaden skyldes skader på især den venstre 

temporallap.) 

Disse neurologiske fund understøtter ideen om et semantisk netværk, idet relaterede 

betydninger erstattes eller sammenblandes, hvilket man kunne forudsige ud fra et system 

af sammenhængende knuder, der specificerer information, der er under nedbrydning. 
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3) Sprogforståelse af tale og skrift 

Analyse og forståelse af det talte og det læste sprog har en hel del processer til 

fælles, men adskiller sig også fra hinanden i analysen på nogle afgørende punkter. En 

model over sprogforståelse er således: 

Analyse af det talte ord: For at forstå det talte sprog må lytteren afkode ord (= 

akustisk analyse), dette oversættes så til en fonologisk kode (=sproglyde), da de 

leksikalske repræsentationer af de auditive ord er lagret sådan i det mentale leksikon. 

Oversat til en fonologisk kode, udvælges den leksikalske repræsentation i det mentale 

leksikon, der bedst matcher det auditive input (= leksikalsk selektion) og dette 

aktiverer ”lemma” (lagret grammatisk info), og således ordets mening. 

Analyse af det skrevne ord: Analysen af det skrevne ord har de sidste to trin 

tilfælles med analysen af det talte ord; ”lemma” og meningsaktivering, men adskiller sig 

på de andre punkter, da det er en anden sans, der bruges. Første trin er, at læseren 

identificerer de ortografiske (retskrivnings-) dele fra det visuelle input. De 

ortografiske dele bliver muligvis matchet direkte med ortografiske ordformer i det 

mentale leksikon, eller også bliver de omformet til fonologiske (lydmæssige) dele, 

hvilket så aktiverer den fonologiske ordform i det mentale leksikon.  

Denne model har altså følgende trin: 

 Talt/læst ord  Akustisk/visuel analyse  fonologisk(/visuel) input kode  

aktivering af auditiv (/visuel) ordform  leksikalsk selektion (hvad i DML 

matcher det hørte/læste bedst)  Lemma (grammatisk) aktivering  

Meningsforståelse. 

 

Alternative sprogmodeller over sprogforståelse går ikke ud fra, at ord er permanent 

repræsenterede i hjernen (dvs. at analysetrinnene med ordform og lemma ikke eksisterer), 

ordene fremkommer efterhånden, som et mønster af aktivitet i et spredt netværk. 

 

4) Forståelse af skriftligt sprog 

Ved skrevne inputs skal læseren kunne genkende visuelle mønstre. Læsning kræver både 

perceptuelle og kognitive processer, såvel som viden om sproget og grammatikken. Der er 

tre forskellige måder hvorpå ord kan symboliseres på skrift: 

- Det alfabetiske system, hvor symbolerne næsten svarer til fonemerne. Sprog, der 

benytter sig af dette system varierer meget i, hvor tæt udtalen af ordene stemmer 

overens med bogstaverne: fx sign, signal og signing er eks. på forskellig udtale 

på trods af, at de første fire bogstaver er ens. På niveauet over fonemer, findes 

morfemer, som er den mindste enhed i sproget, som har en mening – dvs. stammen af 

et ord med dertilhørende endelser. 

- Det syllabiske system – fx japansk – hvor symbolerne repræsenterer stavelser. 

- Det logografiske system, hvor der findes et symbol for hvert ord – fx kinesisk. 

De tre skriftsystemer symboliserer forskellige dele af tale (fonemer, stavelser og 

morfemer, samt ord), men alle systemerne benytter sig af tilfældige symboler. Dvs. 

symbolerne er abstrakte repræsentationer, der ikke ligner det, de repræsenterer – fx 

ligner ordet hund ikke en rigtig hund. 

Uanset hvilket system, der anvendes, må læseren være i stand til at analysere symbolernes 

primitive features eller former. I det alfabetiske system, indebærer denne proces en 

visuel analyse af horisontale og vertikale linjer, åbne og lukkede kurver, osv. (Fig. 

10.12 – model for visuel bogstavsgenkendelse). 

 

Neurale netværk (367-368):  

Nyere PET og fMRI studier viser, at den første perceptuelle analyse af skrevne symboler 

aktiverer områder i hjernen, der er specialiserede for visuel processering, fx Striate 

Cortex. Denne aktivering er dog ikke specifik for bogstavlignende symboler. Man har dog 

gennem fMRI studier fundet, at regioner i det Occipital-Temporale Cortex aktiveres mere 

ved visuelle repræsentationer af bogstav-strenge end ved andre visuelle stimuli fx 

ansigtsgenkendelse. Læsioner i dette område kan også resultere i ‟ren aleksi‟ – en 

tilstand hvor patienterne ikke kan læse ord, selvom andre aspekter ved sproget funger 

optimalt.  

 

4.b) Forståelse af det talte sprog 

I modsætning til at læse, spiller en masse faktorer ind i sprogforståelsen af det talte 

ord. Lytteren skal identificere og skelne mellem de relevante lyde og andet støj. Og 

talesignalet kan variere meget. Forskellige faktorer afgør den faktiske talelyd, vi 

producerer: 

 Udtalte (voicing): man kan synge mere eller mindre på vokalerne, og 

modificere talelyden på konsonanterne alt efter om man bruger begge læber 

(”b”) eller bruger både læber og mund (”f”). Desuden udtales den samme lyd 

forskelligt fra menneske til menneske også afhængig af kønnet. 
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 Udtalemåde: Omhandler luftsstrømsændringer, f.eks. produceres lyden ”p” ved 

at blokere for luftstrømmen, hvorimod udtalen ”l” ikke blokerer. For vokaler 

kan udtalen også modificeres vha. tungens placering; den kan placeres højt 

eller lavt, fremme eller tilbage i munden. 

 Ko-artikulation: Talelyde kan variere meget alt efter, hvilken konteksten de 

udtales i. Udtalen af et fonem varierer meget alt efter hvilke fonemer, der 

kommer før eller efter det (eks. „b‟ er forskelligt i „bill‟, „bull‟ and 

„bell‟). 

 

Tolkning af tale: 

 Mundaflæsning bruges ikke kun af døve mennesker, men også af folk med normal 

hørelse. Denne visuelle bistand er nødvendig fordi den auditive information 

varierer meget (jf. ovenstående punkter). At mundaflæsning benyttes til at afkode 

talelyde, demonstrerede McGurk: Han viste fp en video af en person, der sagde ”ba-

ba-ba-ba”, men hvor en synkroniseret stemme sagde ”ga-ga-ga-ga-ga”. Fp 

rapporterede at de hørte ”da-da-da-da” – en blanding af den visuelle og den 

auditive information (McGurk-effekten). 

 Segmentering: Et andet problem ved taleforståelse er, at fonemerne mangler 

segmentering, dvs. den fysiske adskillelse af ord og sætninger, som det skrevne 

sprog har. I talesprog er grænserne mudrede, da et ords slutning og det næste ords 

begyndelse ofte hænger sammen. Disse uklare grænser kaldes 

’segmenteringsproblemet’. Det tyder på, at man benytter sig af forskellige cues 

til at inddele den kontinuerlige talestrøm i mindre meningsfulde segmenter – disse 

cues kaldes prosodisk information – talerytmer, tryk, pauser og tonehøjder. (Fx 

hæver spørgeren ofte tonehøjden hen imod slutningen af spørgsmålet.) Prosodisk 

information spiller også en vigtig rolle i forbindelse med flertydige sætninger – 

fx ”The old men and women sat on the bench” – her fremgår det ikke tydeligt om 

kvinderne også er gamle? 

 

Det neurale grundlag for behandling af det talte ord:  

Undersøgelser har vist, at Superior Temporal Cortex er vigtigt ifm. lydperception. 

Patienter med bilaterale læsioner i de overliggende dele af Temporallappen lider af ”Ren 

orddøvhed”, dvs. de har svært ved at genkende ordlyde, hvorimod de kan bearbejde andre 

lyde rimeligt normalt. Da disse patienter ikke har problemer i andre dele af 

sprogbearbejdning, må deres problemer primært være begrænset til auditiv eller fonemisk 

svækkelse. 

Karl Wernicke fandt i sin tid, at skader i den venstre Temporal-Parietal regionen, 

gav problemer med at forstå talt/skrevet sprog. Forskning tyder dog på, at Wernickes 

område, som man tidligere mente var hovedsædet for sprogforståelse, ikke er lige så 

vigtig længere. Til gengæld peger forskning på, at midtersektionen af den Superiore 

Temporale Sulcus (fordybning) i begge hemisfærer (mest venstre) spiller en vigtig rolle 

for at skelne mellem tale og andre lyde. Undersøgelser med toner og tale spillet bagfra 

har vist, at områder der reagerede mere på talelyde end på andre toner er placeret i 

eller omkring Superior Temporal Sulcus.   

 

5) Sprogperceptions kontekstafhængighed:  

Ordperception er en kompliceret proces som involverer både „bottom-up‟-processer (McGurk-

effekten, trigges af det akustiske signal)og „topdown‟-processering (konceptdrevet 

processering der generes fra den sproglige kontekst).  

 

Forsøget med Fonemisk Gendannelseseffekt (Phonemic restoration effect) er et bevis på 

top-down-processering: 

Forskellige fp. hørte en sætning, hvor en lille del af et ord (*) var fjernet og den 

tilbageværende meningsløse lyd „eel‟ var identisk i alle sætninger. Hvad fp. 

efterfølgende mente, at have hørt, afhang af sætningens kontekst:  

 

Præsenteret sætning 

It was found that the *eel was on the axle.  Forsøgspersoner hører ‘wheel’ 

It was found that the *eel was on the shoe.  Forsøgspersoner hører ‘heel’ 

It was found that the *eel was on the orange.  Forsøgspersoner hører ‘peel’ 

It was found that the *eel was on the table.  Forsøgspersoner hører ’meal’ 

 

Evidens for „top-down‟ processering. Men, „top-down‟ og „bottom-up‟ processer 

må interagere, eftersom yderligere forsøg fandt, at den kritiske information vedr. 

konteksten først kommer EFTER den manglende lyd (postperceptuel-processering). 
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6) HVORDAN FORMÅR VI AT GENKENDE ORDENE?-TEORIER 

• Kohorte ordgenkendelsesteori – lytter bruger al tilgængelig information for gradvis at 

reducere antal af mulige kandidater til kun et ord, som genkendes 

• Trace teori – ekscitering og inhibition spreder gennem et netværk og genkendelse 

afhænger af hvilket mønstre af forbindelser (trace) aktiveres 

 

Den Kohorte Model (Genkendelse af ord i sætninger)  

Denne model antager, at taleprocessering begynder med den allerførste lyd eller fonem, 

som den, der lytter, identificerer som begyndelsen til et ord. 

Tidligt i den auditive præsentation af et ord, bliver ord, der svarer til denne 

lydsekvens aktive; disse ord er den ”foreløbige ordgruppe” (word-initial cohort). Ordene 

i denne gruppe elimineres efterhånden, som de ikke matcher den videre information af det 

talte ord. Det bliver ved, indtil der kun er et ord tilbage, der matcher i den 

”foreløbige ordgruppe”. Dette punkt er kendt som ”Recognition point”/”Uniqueness point” – 

ordet genkendes. 

Ifølge modellen bliver mange videnskilder (syntaks, semantik og leksikale enheder) 

processeret parallelt, og de interagerer og forbindes med hinanden. Sanseinformation fra 

selve ordet og kontekstuel information fra resten af sætningen, bruges således samtidigt 

til at finde ud af, hvilket ord, der bliver sagt. 

Problem: Men vi er OGSÅ i stand til at identificere ord, når udtalen er forkert!! (og 

udtalefejlen befinder sig endog i begyndelsen af orden – fx. ‘shigarret’). Den 

oprindelige udgave af Kohort-modellen sagde, at ordene i den ”foreløbige ordgruppe” enten 

var inde eller ude. Men en revideret udgave af teorien siger, at ordene blot varierer i 

deres aktivitetsniveau. Dette stemmer bedre overens med folks reelle ordgenkendelse. En 

hypotese er, at ‟ordgruppen‟ sågar indeholder ord, der starter med lignende fonemer. Dvs. 

om et givet ord er medlem af kohorten eller ej er spørgsmål om lighedsgrad. Medlemskabet 

af en kohorte er gradueret, ikke all-or-none som oprindeligt. 

En anden revision er, at konteksten ifølge den oprindelige model spiller ind meget 

tidligt i processeringen. Kontekstens effekt på ordgenkendelse har en meget mere 

begrænset rolle i den reviderede udgave – den kommer først på banen i meget sene dele af 

processeringen (kun der hvor ordet skal integreres i den sætning, der er ved at blive 

opbygget). Den reviderede model lægger altså meget mere vægt på bottom-up- processerne 

(ift. top-down) end den originale version. 

 

7) Whorfian hypotesen 

Whorfian hypotesen er den bedst kendte teori, der omhandler interrelationerne mellem 

sprog og tanke. Lingvistisk determisme: sprog påvirker/bestemmer tænkning: 

 Stærk hypotese: sprog bestemmer, hvad der kan tænkes. Sproget afgør grænserne for, 

hvad der kan tænkes, disse begrænsninger varierer fra sprog til sprog. 

 Svag hypotese: sprog påvirker perceptionen (hvordan vi opfatter ting) 

 Svageste hypotese: sprog påvirker hukommelsen 

For det meste ser det ud til, at det, der er til stede i omgivelserne påvirker, hvad folk 

tænker, hvilket igen påvirker deres sprogbrug. (f.eks. de filippinske Hanuxoo folk har 92 

navne for ris). Forskellene opstår altså fordi tankerne påvirker sproget snarere end, at 

sproget påvirker tankerne. 

Kategorisk perception: Hvis tanker, hukommelse og sprog hænger sammen, bør 

farveperception og hukommelse også variere fra sprog til sprog: Det er nemmere at 

diskriminere mellem stimuli, der tilhører forskellige kategorier end stimuli tilhørende 

samme kategori: Forsøg med Berinmo-folket og engelsktalende. Berinmo-folk har kun fem ord 

for farver, og disse stemmer ikke over ens med de samme farvekategorier, som man har på 

Engelsk. (eks. hvor de berinmo-folkene synes gul og en grøn lignede hinanden mest, men 

englændere syntes, de to grønne nuancer lignede hinanden mest) Dvs. at når de testes på 

farvelighed udvælgelsesopgave, udviser både Berinmo-talere og engelsktalere kategorisk 

perception, som er baseret på deres eget sprog. 

Andet forsøg med Effekter af kategorisk perception på hukommelse. 

1. Deltagere vises et målstimulus (et grønt felt). 

2. Bagefter vises de to forskellige stimuli (et gult og en anden farve grønt felt) og 

skal beslutte, hvilket af dem bedst matcher det oprindeligt viste målstimulus. 

Det er nemmere at huske, hvilken farve man blev udsat for oprindeligt, hvis de to test 

stimuli tilhører to forskellige kategorier i ens sprog, end hvis der tilhører den samme 

kategori. (de to forskellige grønne tilhørte ifølge Berinmo-folkene ikke samme kategori, 

og derfor kunne de bedre skelne mellem de to grønne end den ene grønne og en gul, da de 

tilhørte samme. De engelsktalende kunne derimod bedre skelne mellem den grønne og en gul 

i stedet for to grønne, da disse tilhører samme kategori på engelsk). Dette støtter 

Whorfian hypotesen: At hovedkraften bag skelnen mellem farve er sproget, og dette 

vedrører både perceptionen og hukommelsen. 

 

 

 

 


