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Forord

Sprog og sprogbrug er en opslagsbog til grundskolens
ældste klassetrin og tilsvarende niveauer – og til
andre der ønsker at styrke deres sproglige bevidst-
hed.

Bogen indeholder artikler om alle de begreber som
elever har brug for at kende i forbindelse med dansk-
og sprogundervisningen på dette niveau. Artiklerne
handler dels om den sproglige beskrivelse og den
grammatiske analyse, dels om sprogrigtighed og ret-
skrivning. Bogen er tænkt som et nyttigt supplement
til det materiale der ellers anvendes i sprogundervis-
ningen.

Artiklerne i Sprog og sprogbrug er ordnet alfabetisk.
Der benyttes både de danske og de latinske gramma-
tiske betegnelser, dvs. uanset om man slår op under
substantiv eller navneord, får man det svar man søger.

Sprog og sprogbrug giver eleverne grundlæggende viden
om dansk sprog, grammatik, retskrivning og konkre-
te sproglige faldgruber. Den er tænkt til opslag og til
lystlæsning, og med den ved hånden er man godt
rustet til at imødekomme de formelle krav ved
prøver og eksaminer. 
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accent

ad eller af

Accenttegnet ´ (accent aigu) kan man bruge for at
undgå at et ord forveksles med et andet, eller hvis
man mener at det vil lette læsningen. 

En lang alle førte op til huset
En lang allé førte op til huset

Farser kalkunen
Farsér kalkunen

Man kan også bruge accenttegn for at markere at et
ord skal have særligt tryk. 

Karla har kun en tand i munden
Karla har kun én tand i munden

Der findes ingen ord i Retskrivningsordbogen som
skal skrives med accenttegn. Accenttegnet er på dansk
kun obligatorisk i nogle få egennavne som fx André
og Désirée.

Andre accenttegn er bl.a. ` (accent grave) , ^ (cirkum-
fleks) og ~ (tilde), som bruges i ord og navne fra
andre sprog for at markere at et bogstav skal udtales
på en særlig måde.

Ad og af kan udtales på samme måde, og man kan tit
komme i tvivl om hvilket af dem man skal bruge. 

Det mest almindelige af de to ord er af, men man skal
bruge ad hvis ordet kan skiftes ud med:

gennem Matilde gik ud ad døren
Barnet var ved at falde ud ad vinduet
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