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der vil skulle nye studier til for at
vise, hvor godt børn med autisme er i
stand til at bruge en ny forståelse i
andre kontekster. Men man må fore-
stille sig, at stabil forståelse i én

sammenhæng er et bedre fundament
end ingen forståelse overhovedet. Og
sproglig udpegning af synsvinkler ser
ud til at være en vigtig byggesten i
det fundament.

Ditte Boeg Thomsen, ph.d., 
postdoc ved The ESRC International

Centre for Language and
Communicative Development,

Lancaster University

18 mål og mæle  3·2017

1.Russisk har 6 kasus: nominativ, ak-
kusativ, genitiv, dativ, instrumenta-
lis, lokativ/præpositionalis; dertil
også en vokativform.

2.Det tjekkiske navn for Prag er
Praha.

3.Den er opkaldt efter den sovjetiske
politiker Vjatjeslav Mikhajlovitj Mo-
lotov (1890-1986). Hans efternavn
indeholder betydningen ›hammer‹.

4.Hovedsproget er ikkeslavisk i Alba-
nien og Rumænien.

5.Det betyder ›syd‹.

6.Pravdabetyder ›Sandhed(en)‹.

7.Det er Rom.

8.Den hedder Lviv, eller på ukrainsk:
JIbBiB.

9.Der er to stavelser: Pl-zeň.

10.Det østlige verdenshjørne. Vostok
betyder ›øst‹.

11.Det kaldes det kyrilliske alfabet.

12.Det betyder ›Nyby‹.

13.Indtil 1991 hed byen Leningrad.

14.Det er Lenin.

15.Windgår som særligt hyppigt brugt
bogstav i polsk.

16.Det betyder en ›burgerbar‹.

17.Det betyder ›restaurant‹ på russisk.

18.CCCP, der står for Co103 CoBemcKux
Coùua/ıucmu?ecKux Pecnyõ/ıuK

?????????, altså Sojuz Sovetskikh Sot-
sialistitjeskikh Respublik›Unionen af
Sovjetiske Socialistiske Republikker‹.

19.Ślàskhedder på dansk Schlesien.

20.bolsjojbetyder ›stor‹ på russisk.

21.Sasjakan være en forkortelse for
både Aleksandrog Aleksandra.
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18.CCCP, der står for Co103 CoBemcKux
Coùua/ıucmu?ecKux Pecnyõ/ıuK

?????????, altså Sojuz Sovetskikh Sot-
sialistitjeskikh Respublik›Unionen af
Sovjetiske Socialistiske Republikker‹.

CCCP, der står forСоюзСоветских
СоциалистическихРеспублик, altså
Sojuz Sovetskikh Sotsialistitjeskikh 
Respublik›Unionen af Sovjetiske 
Socialistiske Republikker‹.
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