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BØGER 15. OKT. 2014 KL. 14.49

Aha, nja, puha, øh:
Talesproget får ny
anerkendelse
I de seneste årtier er talesproget steget i graderne blandt forskere.

ØH. Småord som aha, nja, puha og mm fortjener ros, da de rummer et væld af mulige
betydninger. - Foto: METTE DREYER (arkiv)

Seneste Bøger
SKØNLITTERATUR 23. OKT. KL. 09.25

 DEL

 GEM TIL LISTE

Anbefal 328 personer anbefaler dette. Opret en profil for at se, hvad dine venner
Geiger
anbefaler.

CHARLOTTE MARIA HOLM PEDERSEN
Journalist

At tale er lige så fint som at skrive. Talesproget er endda lige så korrekt som
skriften. Og selv småord som aha, nja, puha og mm fortjener ros, da de
rummer et væld af mulige betydninger.

begår menneskeklog bog om demens

BØGER 23. OKT. KL. 09.08

Kraks Blå Bog går på nettet
BØGER 21. OKT. KL. 22.50

600 breve afslører ukendt mørk side af
Lindgren
BØGER 21. OKT. KL. 16.26

»En af grundmekanismerne ved talesprog er, at det er fortolkningsrigt«,
konstaterer sprogforsker Carsten Hansen.

Bogfolk: Trods kasino-tømmermænd ramte
Yahya Helsinki hårdt
BØGER 21. OKT. KL. 14.55

Mm ...

Kontroversiel forsvarsadvokat taler ærligt
om livet i biografi

»Og så siger du mm! Dermed siger du: Jeg har forstået, hvad du mener. Jeg
har hørt, hvad du sagde. Kanalen er i orden, og jeg har taget det til
efterretning«.

FAGLITTERATUR 21. OKT. KL. 13.33

http://politiken.dk/kultur/boger/ECE2424934/aha-nja-puha-oeh-talesproget-faar-ny-anerkendelse/

6 hjerter: Smuk bog om enestående arktis er
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LÆS OGSÅ Briterne fylder os med ækle ord
Men i en anden samtale kunne ’mm’ have indikeret uenighed eller modstand
over for en kommentar. De mange mulige betydninger gør det dog ikke
sværere for os at forstå hinanden, ganske enkelt fordi samtaler er en så
naturlig del af livet.

SKØNLITTERATUR 21. OKT. KL. 12.29

Hop med på Durasbølgen med berusende
gennembrudsroman

Annoncer

Med det for øje har et forskerhold på Københavns Universitets
Sprogforandringscenter med Carsten Hansen i spidsen udarbejdet en online
talesprogsordbog, hvor 25 udråbsord indtil videre er samlet, og som
kortlægger de mange betydningsforskelle, som retskrivningsordbøger ikke til
fulde beskriver.
De mange betydninger
»Nogle har spurgt: Hvor er alle ordene? Der er kun 25, fordi vi har taget dem,
der er allermest forankret i talesproget. Det er dem, der er samtalens smørelse
og får samtaler til at glide. Men der ligger ofte også et utrolig stort
følelsesmæssigt potentiale i udråbsord. Som overraskelse, beundring,
afstandtagen, tilslutning, bekræftelse eller accept«, siger han.
Netop udråbsordenes evne til at udtrykke en følelse beskriver Carsten Hansen
som noget af det vigtigste ved småordene.
»Du kan garanteret selv huske, da
du var teenager og dine forældre
sagde: ’Du skal være hjemme
klokken 11«. Øøøv ville man svare.
Du kan godt høre den negative
attitude? Det viser en holdning,
nemlig at det der er jeg aldeles
utilfreds med. Du ville sige noget
andet, hvis de sagde, du må
komme hjem, når du vil. YES«,
siger sprogforskeren.
Måden ordene bliver sagt på, er

UDRÅBSORD
Eksempler
Ih: Understreger og forstærker en bemærkning,
udtrykker positive eller negative følelser og
markerer distance eller ironi.
Fuck: Forstærker en bemærkning eller bruges
som en følelsesmæssig kommentar.
Øj: Udtrykker overraskelse, overvældelse eller
imponerethed, i sjældnere tilfælde anstrengelse
eller udmattelse.

BOGLISTEN
Et udvalg af de bøger, redaktionen har
modtaget. En del har været eller bliver
anmeldt i Politikens spalter.
12.9-19.9
20.08-11.09
1.8-19.8
25.6-31.7.
13.6-24.6.

Tophistorier Kultur
KUNST 23. OKT. KL. 14.09

Årh: Udtrykker talerens opfattelse af
begivenhederne. Kan også fungere som en
høflighedsmarkør, afbrydelse eller tøven.
Kilde: Ordbog over Dansk Talesprog
(http://odt.hum.ku.dk/)

måske den vigtigste kilde til at
forstå, om den, man snakker med, er begejstret, forarget eller ligeglad. ’Aha’
sagt langtrukket og med en god volumen vil ofte tyde på, at personen er
overrasket eller forundret over noget. Mens sagt kortfattet og monotont kan
det være en neutral kvittering for, at man har hørt og forstået den
information, en samtalepartner netop har givet.
Og hvis den ikke er hørt, så vil vi sige hvabehar og få den anden til at gentage.
Men det kan også bruges, hvis man er fornærmet over noget. I det tilfælde vil
man bare lægge trykket på ordet hårdere.
Hold kæft..eller hold kæft
En af grundene til, at talesproget længe blev anset for mindre værd end
skriften, var, at mange opfattede talesprog som noget løst og ustruktureret.
Men egentlig er det modsatte tilfældet, da vi med stor nøjagtighed bruger alle
de små udråbsord, der får samtalerne til at glide frem.
Vi forstår alle, når puha bliver brugt til at udtrykke væmmelse over mad.
»Puha, I skal aldrig gå på Kentucky Fried Chicken i USA. Det smager af bæ«,
som en af de mange interviewpersoner fra talesprogsordbogen siger.
Men vi forstår også, når nogen siger puha, fordi det er fysisk hårdt at gå op ad
en bakke. Eller når puha bliver brugt, fordi man er lettet over noget.
http://politiken.dk/kultur/boger/ECE2424934/aha-nja-puha-oeh-talesproget-faar-ny-anerkendelse/

Jelved: Jeg kan altså godt lide de
der kinesere
KUNST 23. OKT. KL. 17.33

Kunsteksperter: Dan
Parks værker har
ingen kunstnerisk
værdi

FILM & TV 23. OKT. KL. 17.06

10 ting du ikke vidste
om David Fincher

KUNST 23. OKT. KL. 14.49

Kristian von
Hornsleth efter
dødstrusler: Kampen
om kunsten er død

ARKITEKTUR 23. OKT. KL. 13.26

Forslag: København
skal have en White
Water Park
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LÆS OGSÅ Fy faen! Bandeord er et jävla ugleset forskningsområde
Ofte kan de små ord altså udtrykke følelser, der er stik modsat hinanden.
Puha, hov, åh og av er blot nogle stykker, som kan det. Men det er ikke kun
følelserne, der til tider er modstridende. Nogle gange kan ordene også betyde
det modsatte af, hvad de umiddelbart står for.
’Hold kæft’ skulle man tro kun bliver brugt til at få nogen til at tie stille, men
faktisk kan det også opfordre en samtalepartner til at snakke videre. Det er for
eksempel tilfældet, når nogen siger: ’Hold kæft, hvor er det interessant’.
»Vores nordiske venner er dybt forundrede, fordi på norsk og svensk bruger
man ikke ’hold kæft’ på den måde«, siger Carsten Hansen.

Seneste kultur-tv
KULTUR 23. OKT. KL. 11.05

LOL
Talesproget er imidlertid ikke kun struktureret over måden, vi siger ordene
på, men også hvordan vi opfører os.

TV Provokerende kunstner Dan Park: »Jeg
kæmper mod magten«
KULTUR 22. OKT. KL. 18.18

TV Ugens film: Hvor
godt kender du din
kone?

»Vi forventer alle sammen, at når du stiller et spørgsmål, så svarer jeg. Ikke
fordi vi skal gøre sådan, men vi forventer det. Vi er enormt dygtige til at få en
samtale til at hænge sammen, til at få ønsker igennem og til at handle med
sproget«, siger Carsten Hansen.

KULTUR 20. OKT. KL. 13.02

TV Se traileren til
'John Wick'

De sociale medier har blødt op for skellet mellem tale og skrift især på grund af
chatfunktionen, forklarer lektor på Københavns Universitet og ekspert i det
danske sprogs udvikling i det 20. århundrede Torben Juel Jensen.

KULTUR 20. OKT. KL. 13.02

TV Se traileren til
'Kvinden der
forsvandt'

»Normalt siger man, at når man ser udviklinger i sprog, så starter tingene i
talesproget og breder sig efterfølgende til skriftsproget«, siger han.
LÆS OGSÅ Stavefejl går ikke på sociale medier
Nu er der eksempler på, at det modsatte også kan lade sige gøre. Altså at noget

KULTUR 20. OKT. KL. 13.02

TV Se traileren til 'Min
lejlighed i Paris'

starter som et skriftudtryk for derefter at blive brugt i samtaler. Som eksempel
peger lektoren på forkortelsen LOL, som er opstået på sociale medier og står
for laughing out loud. Altså at man griner højt af en besked, som en anden
netop har sendt. Den forkortelse er flere nu begyndt at bruge, når de taler
sammen.
Han fastslår, at det ikke er et meget udbredt fænomen, men et godt eksempel
på, hvordan sproget udvikler sig, og hvordan det til tider sker hurtigt. Og når
det sker, er der typisk nogle bestemte ting, der spiller ind.
Oftest er det, fordi man gerne vil skille sig ud fra andre – især ens forældre.
Når børn bliver teenagere, er det helt klassisk, at de får brug for at vise deres
identitet. Og det kan altså ske via talesproget, forklarer Torben Juel Jensen.
Om end det ofte sker ubevidst.
Udvikling: Vi taler mere ens
»Man kan se, at det går voldsomt frem i København i 70’erne med at bruge
’du’. Men det sjove er, at det er en udvikling, der vender igen, så det nu er
mere almindeligt at bruge ’man’. Hvis man ser på fordelingen dengang og i
dag, er det de gamle, der i højere grad bruger ’du’. Og de unge bruger mere
’man’ end deres forældre«, siger Torben Juel Jensen.
Hans forskning er baseret på 1.600
timers interviewoptagelse fra
1970’erne og frem; de samme data,
som den nye talesprogsordbog
bygger på. Han mener, at der kan
være flere forklaringer på, at ’du’

Vi er enormt dygtige til at få en
samtale til at hænge sammen, til
at få ønsker igennem og til at
handle med sproget

http://politiken.dk/kultur/boger/ECE2424934/aha-nja-puha-oeh-talesproget-faar-ny-anerkendelse/
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overhovedet begyndte at vinde

Sprogforsker Carsten Hansen

frem.
»’Du’ signalerer involvering, og det opfordrer til en mere intim og personlig
relation mellem taleren og tilhøreren. Og det, mener vi, kan spores tilbage til
en mere generel sprogforandring i kølvandet på 1968, hvor man også
stoppede med at sige ’De’. Der ser altså ud til at være sket noget, hvor skellet
mellem den private og den offentlige omgangsform er blevet mindre. Man
taler mere ens, uanset om man taler med fremmede eller familie«, forklarer
lektoren.
Sproget og identiteten
Forandringer i sproget kan også ske, når man gerne vil signalere, at man hører
til en bestemt gruppe i samfundet. Og også her er det de unge, der især står
bag sprogets udvikling.
»Unge har god tid til at gå sammen med andre unge, der ligner dem selv. Så
der dannes nogle tætte miljøer blandt de unge. Og når der danner sig de her
tætte grupper, påvirker de hinanden sprogligt. Og det kan føre til relativt
hurtige sprogforandringer«, siger Torben Juel Jensen.
Det kommer mest tydeligt til udtryk, når unge med forskellig etnisk baggrund
bliver blandet. De hiver en stor pærevælling af sprog og udtalemåder ind i
samtalerne og danner, hvad de ifølge Torben Juel Jensen selv kalder
gadesprog – måske bedre kendt som perkerdansk. Blandt de mest udbredte
ord er ’wallah’, ’habibi’ og ’para’, som henholdsvis betyder ’jeg sværger’, ’ven’
og ’penge’.
LÆS OGSÅ Sår'n bevarer etniske unge aarhusiansk, ikkå
»Men det ser ud til, at de lægger mange af de her træk fra sig på
arbejdsmarkedet, og når de bliver ældre«, siger lektoren.
Men så længe de er unge, har de en energi og en uimponerethed over sig,
mener sprogforsker Carsten Hansen. Det er ganske enkelt en del af deres
identitetsdannelse at bringe nye ord i spil.
Det allersidste
»Har du nu en fornemmelse af forskellen mellem tale- og skriftsprog«,
spørger Carsten Hansen.
Absolut. Det kan være, jeg lige kan stille et sidste spørgsmål ...
»Ved du hvad. Det, jeg lige sagde med ’har du’, var ikke ment som en
præafslutter, men sådan opfattede du det, og derfor siger du: »Jeg har lige et
sidste spørgsmål«. Enhver samtale er en løbende forhandling. Du accepterer,
at vi er ved at afslutte samtalen, men du vil gerne have lidt medindflydelse på,
hvordan den skal afsluttes«.
Hvornår kan det så gå galt sprogligt?
»Det går aldrig galt på den måde, at det ikke lykkes. Hvis du er til møde i en
bank og du har noget, du skal opnå, så bruger du en bestemt sproglig strategi
og nogle bestemte udråbsord, og alligevel lykkes det måske ikke at få det lån.
Men sproget fungerer jo stadigvæk«.
En sidste ting ville være ...
»Nej, det går ikke. Du har spurgt om det sidste, så nu er det det allersidste. Og
så griner vi, fordi vi har etableret en kultur, hvor du gerne må blive ved med at
spørge. Så har vi to det fællesskab. Og det synes jeg simpelthen er så godt i en
http://politiken.dk/kultur/boger/ECE2424934/aha-nja-puha-oeh-talesproget-faar-ny-anerkendelse/
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samtale«.
Del artiklen: http://pol.dk/2424934
Anbefal











Del 328 personer anbefaler dette. Opret en profil for at se, hvad dine
venner anbefaler.
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Tjen €3000 om ugen!

EGO 900 ECIGARET

27-årig mand fra København
tjener €3000 om ugen...

Spar 195,- inkl. stort batteri.
Bedst og billigst. E-juice 14,95

handelfornybegyndere.eu/dk/
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