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Pensum: EK 12 

 

SPM: Sprog med udgangspunkt i produktionen af talesprog.  

 

DE FØRSTE 5 MINUTTER 

1. Først vil jeg komme med en introduktion til sprogproduktion. Her vil jeg bl.a. 

fortælle, hvad sprogproduktion er for noget. 

2. Så vil jeg fremhæve nogle af de basale karakteristikker ved talesprog. 

DE NÆSTE 10 MINUTTER 

3. Derefter vil jeg belyse to talesprogsteorier: Først Dells Spreading-activation 

teorien, derefter Levelts WEAVER++ modellen. 

4. Til sidst vil jeg give et overordnet indblik i det neurale grundlag for sprog. 

 

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 

 

1) Introduktion til sprogproduktion 

Som indledning fremlægges hermed en vigtig forskel mellem udgangspunktet for 

sprogforståelse og sprogproduktion: 

 sprogforståelse starter med talt eller skrevet input som transformeres til et 

begreb/koncept 

 sprogproduktion starter med et overordnet begreb (en ide/plan/budskab = inputtet) 

som ønskes udtrykt, og så finder man ord til at udtrykke det med (= outputtet). I 

bund og grund er sprogproduktion en målorienteret aktivitet, der har kommunikation 

som sit hovedmål.  

 

Der er forskellige teorier omkring, hvordan produktion af talesprog foregår. Nogen gange 

tales på baggrund af et solidt forarbejde, andre gange planlægges det, der siges, mens 

der tales. Generelt er teoretikere enige om, at der i produktion af talesprog er flere 

generelle processer involveret. 

 

”Et vigtigt træk ved modeller for sprogproduktion er at information om mening, syntaks og 

endog ord er tilstede før information om lyden.” (Gade, s. 291). 

 

Der er mest teoretisk fokus på sprog i forhold til formuleringsstadiet, men i denne 

fremlæggelse vil planlægningsstadiet være i centrum og søges belyst ud fra hhv. Levelts 

WEAVER++ model og Dells Spreading-activation teori: 

 

Levelt WEAVER++ teori baseres især på resultater fra eksperimentelle studier af 

taleproduktion, mens Dells Spreading-activation teori baseres på observationer af 

sprogfejl. 

 

2) Basale karakteristikker ved talesprog 

I det følgende vil nogle af de basale karakteristikker ved talesprog blive fremhævet: 

 

Diskursmarkører: (eks. oh, well, you know, anyway) ser ud til at hjælpe lytteren med at 

indstille sig på, at taleren skifter emne og fokus ved at indikere, at nu vil der komme 

et emneskift. Dette blev demonstreret i et forsøg, hvor man viste nogle fp en forelæsning 

i to udgaver; i den ene udgave var alle diskursmarkørerne pillet ud, i den anden var de 

ikke. Fp kunne bedst forstå meningen i den udgave med diskursmarkørerne. 



Prosodiske signaler: inkl. rytme, tryk, intonation. Gør det nemmere for lytteren at 

forstå, hvad taleren prøver at sige. Studier viser, at syntaktiske grænser (eks. 

slutningen på sætninger) generelt bliver signaleret vha. prosodiske signaler 

 

Talefejl: Det er svært at identificere processerne involveret i taleproduktion, bl.a. 

fordi de normalt sker så hurtigt. En måde at undersøge, hvordan man taler flydende, er 

ved at fokusere på talefejl. 

Adskillige former for talefejl involverer problemer med at vælge det rigtige ord 

(leksikalsk selektion): 

 Semantisk substitution: Det korrekte ord erstattes med et ord, der har lignende 

betydning (”hvor er mit tennis-bat?” i stedet for ”hvor er min tennisketcher?”) 

 Blending: Hvor man blander to sætninger sammen (”Himlen skinner” i stedet for 

”himlen er blå” eller ”solen skinner”) 

 Ordforvekslingsfejl: To ord i en sætning skifter plads (”min bil sidder i konen” i 

stedet for ”min kone sidder i bilen”) 

 Morfemforvekslingsfejl: bøjninger eller endelser bliver på deres plads, men er 

forbundet med de forkerte ord. 

 Spoonerism/Bakken snagvendt: det første bogstav eller to på to eller flere byttes 

om (”bakke snagvendt” i stedet for ”snakke bagvendt”) 

 

3) Taleproduktionsteorier: 

Der er enighed blandt teoretikerne, at taleproduktion involverer forskellige generelle 

processer. Levelt argumenterede for, at der er tre hovedprocesser: 

 Konceptualisering: planlægning af beskeden, så den kan blive kommunikeret. 

 Formulering: Omformning af den tænkte besked til en specifik sætning, og 

udarbejdelsen af ordene i sætningens lyde. 

 Artikulation: Ordene omdannes til tale. 

 

Spreading-activation teorien 

Fokuserer på de processer, der er involveret i udarbejdelsen af en sætning. Den centrale 

antagelse ved spredningsaktivitet er, at ’nodes’ (knudepunkter, der svarer til ord) er 

organiseret i et netværk, og at deres aktivering varierer. Når et knudepunkt aktiveres, 

spredes denne aktiviteten til andre relaterede ord (eks. aktivering af ordet ’træ’  

aktivering af ord som ’blade’, ’bark’ osv.). 

Spreading-activation teorien er desuden baseret på forbindelses-principper, og 

består af fire niveauer: 

 Semantisk niveau: Meningen i det, der skal siges 

 Syntaktisk niveau: Den grammatiske struktur i den planlagte ytring. 

 Morfologisk niveau: Morfemerne (mindste betydningsenhed i et ord 

(stamme/endelse)) i den planlagte sætning. 

 Fonologisk niveau: Fonemerne (mindste lydenhed) i den planlagte sætning. 

 

Processering under planlægning af tale sker på samme tid på alle fire niveauer og er både 

parallel og interaktiv. På hvert niveau er der desuden kategoriske regler; dette er 

regelsæt, der bestemmer hvilke kombinationer, der er tilladte. Og endeligt, ved 

aktivering af et knudepunkt bestemmer indsætningsregler, hvilke andre knudepunkter på 

hvert niveau, der som følge af dette, skal aktiveres, således at det mest aktiverede 

knudepunkt, der tilhører den rette kategori i sidste ende udvælges. Efter et knudepunkt 

er blevet valgt til sætningen, ryger dets aktivitetsniveau straks ned på nul, for at 

forhindre, at det bliver valgt gentagne gange. 

 

Talefejl opstår, ifølge teorien, fordi ukorrekte knudepunkter nogle gange er mere 

aktiverede end det korrekte. Pga. spredningsaktiviteten er mange knudepunkter aktiverede 

på sammen tid, hvilket øger muligheden for talefejl. 

 

Hvilke talefejl kan denne teori forudsige?  

1. Fejlord skulle først og fremmest komme fra samme kategori, hvilket de fleste 

talefejl faktisk gør.  

2. Derudover skulle mange fejl være foregribelsesfejl, hvor et ord bliver sagt 

tidligere i en sætning end det skulle, fordi alle ordene i sætningen bliver aktive 

i planlægningen af tale. 

3. Og i overensstemmelse med teorien skulle mange foregribelsesfejl blive til 

ombytningsfejl, da et ord, der lige har været brugt, ifølge teorien af-aktiveres. 

(Mange talefejl er ombytningsfejl). 

4. Foregribelses- og ombytningsfejl skulle generelt involvere ord, hvor der i 

sætningen kun er relativt kort imellem. Ord der er relevante kort efter hinanden 

er mere aktive på samme tid end ord, der er langt imellem i sætningen. (Dette 

stemmer også overens med målinger). 



5. Talefejl burde have en tendens til at bestå af reelle ord. (Dette er også 

tilfældet). 

 

Spreading-activation teorien laver testmulige forudsigelser om, hvilke slags talefejl, 

der oftest burde forekommer. De fleste af dem er blevet bekræftet. Men teorien har visse 

begrænsninger: Fokusset er først og fremmest på individuelle ord. Der lægges ikke rigtig 

vægt på konstruktionen af en besked og dens tilsigtede mening. Desuden forudsiger teorien 

for mange talefejl i situationer, hvor to eller flere ord alle er aktiverede på samme 

tid, end det egentlig er tilfældet. 

 

WEAVER++ (Word-form Encoding by Activation and VERification) 

Denne teori udformer en seriel model og fokuserer hovedsageligt på processerne, der er 

involveret i produktionen af enkelte tale-ord. Modellen er baseret på følgende 

hovedantagelser: 

 Aktivering forløber fremad gennem netværket, men ikke tilbage. 

 Netværket består af tre hovedniveauer: 

o Højeste niveau: Knudepunkterne repræsenterer leksikale koncepter. 

o Andet niveau: Knudepunkerne repræsenter lemmaer/abstrakte ord fra det 

mentale leksikon. 

o Laveste niveau: Knudepunkterne repræsenterer ordformer i form af morfemer 

eller fonemer. 

 Netværket indeholder ikke nogle hæmmende links. 

 Taleproduktion involverer en serie af processeringsstadier, der følger efter 

hinanden på en seriel måde. 

 Talefejl undgås vha. af en tjekke-mekanisme. 

 

Ifølge Levelts WEAVER++ teori sker produktion af ord serielt igennem 6 fremadskridende 

processer. 

1. Konceptuel tilrettelæggelse: Mulige leksikalske koncepter aktiveres på baggrund af 

meningen. Leksikalt valg (ordvalg). 

2. Leksikalsk selektion: Et abstrakt ord eller lemma (syntaktiske egenskaber 

(ordklasse, bøjninger) og deres mening (semantik)) udvælges (normalt fordi det er 

det mest aktiverede). 

3. Morfologisk indkodning: Det udvalgte lemmas basale ordform aktiveres. 

4. Fonologisk indkodning: Ordets stavelser udregnes 

5. Fonotetisk indkodning: Talelydene forberedes. 

6. Artikulation: Ordet produceres af talemusklerne.  

I tillæg til dette, er der en selv-overvågningsmekanisme, der holder øje med taleren ydre 

og indre tale. Selvmonitorering (korrektion af fejl) foregår igennem hele processen. 

 

Beviser: Ifølge modellen konstruerer en taler det ord, hun vil sige, stavelse for 

stavelse, og begynder først at tale, når det er helt planlagt. Hvis dette passer, bør det 

også tage længere tid, førend en person begynder at sige et langt ord ift. et kort. 

Forsøg har vist, at det faktisk forholder sig sådan; det tager længere tid før fp 

begyndte på tostavelsesord ift. enstavelsesord. 

 

Ifølge WEAVER++ er et ords semantiske og syntaktiske egenskaber aktiverede før dets 

fonologiske og lydmæssige egenskaber. Undersøgelser af hjerneskadede understøtter denne 

antagelse: Der findes eks. på hjerneskadede patienter, der godt er klar over den 

syntaktiske information om ord, de ikke kan producere (de har adgang til lemma-niveauet, 

men ikke det morfologiske og fonologiske). 

 

Neurologiske grundlag: Levelt analyserede en masse hjernescanninger og fandt, at 

størstedelen af processeringen finder sted i venstre hemisfære. Konceptuel processering 

involverer de Occipitale, dele af de Temporal (ventro = mod bugen) og de forreste dele af 

de Frontale regioner af hjernen. Lemma-aktivering involverer de midterste dele af 

Temporal Gyrus, derefter spreder aktiveringen sig til Wernickes Område, hvor den 

fonologiske ordkode hentes. Så aktiveres Brocas Område og den midterste øvre del af 

Temporallappen i venstre side for fonologisk processering, såsom stavning. 

 

Kritik: I et forsøg blev to farvebilleder vist, det ene lagt ovenpå det andet. Deltagerne 

blev bedt om, at sige, hvad billederne med en bestemt farve forestillede (target) og 

ignorere det andet (distraktor). Nogle af distraktor-billederne var fonologisk relaterede 

til target-billederne (eks. ’bell’ var en distraktor præsenteret sammen med ’bed’), andre 

var ikke fonologisk relaterede. Ifølge WEAVER-teorien skulle de fonologiske kendetegn ved 

distraktorerne ikke blive aktiveret, og hastigheden af benævnelsen af target-billederne 

skulle derfor ikke blive påvirket. Dette var dog ikke tilfældet; target-billederne blev 

hurtigere benævnt, når de ikke præsenteres sammen med en fonologisk relateret distraktor. 

(GAZ 378) 

 



4) Det neurale grundlag for sprog 

Hjernens sprogområder i venstre hjernehalvdel: 

        

Det er især venstre hemisfære, som har primære sprogassocierede områder, dog er højre 

hemisfære også aktiv i forbindelse med sprog, hvilket understøttets af bla. split-brain 

patienter og afasi-patienter. Der er sågar forsøgspersoner, hvor det har vist sig, at 

repræsentationen af modersmålet var i den ene hemisfære, mens fremmedsprog var 

repræsenteret i den anden hemisfære. Så at sprog er lokaliseret til venstre hemisfære er 

et dogme (=en grundlæggende opfattelse, hvis rigtighed der ikke sættes spørgsmålstegn 

ved). Studier har også vist, at hvilken hjernehalvdel, som dominerer sprogområdet hos den 

enkelte afhænger meget af håndethed: 

o Højrehåndede:  

Hos 90% højrehåndede er venstre hjernehalvdel sprogbærende 

o Venstrehåndede (6-8% af normal befolkningen): 

Hos 50 % venstrehåndede er venstre hjernehalvdel sprogbærende 

Hos 50 % venstrehåndede er højre hjernehalvdel sprogbærende 

 

Scanningsstudier har vist, at især basal temporal regioner i venstre hemisfære og venstre 

frontal operculum (Brocas området) blev aktiveret ifb. med billedbenævnelse og ord-

generering. Forsøg med kortikal stimulation af basal temporal regionen i venstre 

hemisfære hos epileptiske patienter viser midlertidig hæmning af ord produktion. 

Aktivering af frontal operculum påvirker fonologisk ind-kodning i taleproduktion. Udtale 

af ord involverer bagerste del af Brocas området, mens forsøg viser tosidet (bilateral) 

aktivering af motor cortex, supplementary motor area (SMA) og insula. Læsion i insula 

medfører apraxia (svært ved udtale af ord) hos patienter med Brocas afasi.(GA, s. 381). 

 

* UDTALE HØRT ORD: 

Audio cortex – Wernicke – Broca – Primary moter 

 

 LÆSE ORD HØJT: 

Primary visuel cortex – Wernicke – Broca – Primary motor 

               

Men man kan også sige det således: 

 

LATERALISERING AF KOGNITIVE FUNKTIONER 

 

 VENSTRE HEMISFÆRE: 

De fleste aspekter af sprogfunktion 

Læsning 

Komplekse manuelle bevægelser 

Semantisk genkaldelse 

 

 HØJRE HEMISFÆRE: 

Prosodi, metaforer 

Ansigtsperception 

Visuel-spatial kognition 

Episodisk genkendelse 

 

 Bortset fra taleproduktion og syntaksforståelse er specialisering altid relativ 

 Der er også individuelle variationer i specialisering (fx som følge af håndethed 

og muligvis køn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


