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1. Lyd	og	lydskrift

Øvelse 1.1: Hvilke ordpar er homofoner?
Homofoner: 

skråt – skrot, bille – bilde, vejr – værd, Line – ligne, bombe – bumpe, bække – begge, chok – sjok

Ikke homofoner: 

hest – hæst (kort vokal vs. lang, stødt vokal), fugle – fulde (lang vokal vs. kort vokal), det – dit ([de] vs. [di]), 
takke – tagge ([ɑ]-vokal vs. [a]-vokal]), gener (pl. af gen) – gener (pl. af gene) ([ɡ] vs. [ɕ] (sj-lyd)), chat – sjat ([tj] 
vs. [ɕ], dvs. tj-lyd vs. sj-lyd)

NB også – os: I distinkt udtale ikke homofoner, også er et tostavelsesord [ˈʌsə], men i almindelig løbende tale udtales 
begge ord [ʌs], dvs. de kan være homofoner.

Øvelse 1.2: Lydret stavemåde

Retskrivningsordbogen Forslag Bemærkning

mayonnaise majonæse *1

fiske fesge *1

friske frasge *1

slagord slawor *3

slangord slangor *4

håbe håbe *1

skubbe sgåbbe *1, *2

hoppe hårbe *1, *5

hobbit hobid el. hårbid *5

habil habiil *6

søjle sårjle *1, *5

bølge bølje *1

(1) For alle ord der ender på -e, gælder at dette bogstav også må præsentere schwa-vokalen [ə]. Ellers skal vi opfinde
et nyt bogstav til schwa-vokalen.

2) skubbe-sgåbbe: Her gælder RO § 8(1): Kort vokal i trykstærk stavelse gengives med V + CC (= to konsonantbog-
staver), lang vokal i trykstærk stavelse med V + C. Ellers skal man (a) skelne mellem lange og korte vokaler ved at
dobbelt- henholdsvis enkeltskrive vokaler, fx hååbe for ‘håbe’ og sgåbe for ‘skubbe’, eller (b) bruge et diakritisk
tegn for lange vokaler, fx hå´be ‘håbe’ vs. sgåbe ‘skubbe’.

(3) Her står a for en anden vokal end i friske og slang-. Dvs. der er brug for et andet a-bogstav.
(4) ng står for [ŋ], dvs. en digraf, som i gældende retskrivning.
(5) år står for [ʌ], dvs. en digraf <år> er nødvendig, hvis vi ikke skal have et nyt bogstav til denne lave bagtungevokal.
(6) Her er den lange stødte vokal [iːˀ] foreslået stavet med dobbelt-vokal, ii. Stødet er dog ikke markeret, som det

heller ikke er i forslagene til de to ord med -ord, eller i gældende retskrivning ellers.
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LØSNINGER 3

Øvelse	1.3:	Lav	selv	flere	vokalsøgninger	på	Bogstavlyd
(a) Hvad er den hyppigste udtale af bogstavet o?

• [ʌ] (35 %), dernæst [o] (16 %) og [oːˀ] (14 %), og dernæst mindre procenttal.
(b) Hvad er den hyppigste stavemåde for kort æ-lyd [ɛ]? Er det æ eller e?

• Det er e (49 %), vs. æ (38 %).
(c) Hvad er den hyppigste stavemåde for en lang æ-lyd [ɛː]?

• Klart æ (76 %), med e med blot 18 %.

Øvelse 1.4: T- og o-udtaler
T-udtale:

[t] trul: I begyndelsen af en stavelse.

[d] stup, krotter: Efter [s] og i midten af et ord foran -e og -er.

[ð] suppet: Sidst i et ord – men obs på muligt vestdansk [d]-udtale her.

O-udtale:

[ʌ] krotter: Kort, i lukket stavelse.

[oː] frobe: Lang, i åben stavelse.

[o] kento: I udlyd.

[ɒː] porber: Foran r (NB: [ʌ] og [ɒː] kan forveksles).

Øvelse 1.5: Hyppigste udtale af bogstavet c
(a) Hvad er den hyppigste udtale af bogstavet c?

• [s] (44 %), dernæst [k] (40 %), dernæst [ɡ] (15 %), og derefter mindre procenttal.
(b) Hvordan påvirker det resultatet hvis du begrænser søgningen til c’er der står først i et ord (ved at indsætte teg-

net # i søgefeltet til venstre for det centrale søgefelt)?
• [k] er nu hyppigst for c først i et ord (60 %), dernæst [s] (39 %).
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2. Foner	og	fonemer	–	og	fonetik	og	fonologi

Øvelse 2.1: Minimalpar
(a) Inddel i minimalpar vs. ikke minimalpar

Minimalpar: held-Keld, kend-tænd, krise-prise, grise-grine, du-De, si-sug, tyr-fyr
Ikke minimalpar: held-skæld, skæl-tæl, prise-grine, dut-De, Stig-sti, ko-sko, ko-tyr, is-si

(b) Find minimalpar, fx

[f]-[l]: fise-Lise, fir-lir, fur-lur, …

[t]-[k]: tække-kække, Tulle-kulde, træ-kræ, …

[s]-[v]: sal-hval, silde-vilde, sen-Hven, suk-vug, sok-wok ...

(c) Find	minimalpar	der	viser	at	disse	lydpar	er	distinktive	midt	i	et	ord:	[e]-[i],	[i]-[u]
[e]-[i]: fedt-fit, midt-mit m.fl.
[i]-[u]: dit-dut, mit-mut, skidt-skudt m.fl.

(d) Find	minimalpar	der	viser	at	disse	lydpar	er	distinktive	til	sidst	i	et	ord

[s]-[d]: Mads-mat, tis-tit m.fl.

[d]-[ɡ]: tæt-tæk, dit-dik, småt-smog m.fl.

Øvelse 2.2: Nye vokaler
byde:	norrønt	bjóða; tyve:	norrønt	tjogu

• I begge tilfælde har den palatale halvvokal fremrykket en bagtungevokal (ó og o, dvs. o- eller å-agtige lyde) til
en fortungevokal [yː], men læberundingen – og længden – er bevaret, hvorpå halvvokalen er forsvundet, og et
nyt vokalfonem er opstået.

høre:	norrønt	heyra; ø:	norrønt	ey
• I begge tilfælde har den efterfølgende rundede lyd, y, rundet e, så denne er blevet ø, hvorefter y er forsvundet,

og et nyt vokalfonem er opstået.

Øvelse 2.3: Bogstaver og fonemer
• Bogstaver der ikke svarer til fonemer, fremhævet: uh, mandig, joh, hvem, åh, tolv, trold, øh, mand, hjem, sende.
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3. Artikulation

Øvelser	3.1:	Artikulationsbeskrivlse
Artikulationsbeskrivelse	af	ordet	snegle udtalt isoleret

• Mellemgulvet sænkes, og lungerne fyldes med luft. Mellemgulvet spændes og presser luften op gennem luftrø-
ret og struben hvor stemmelæberne er spredt fra hinanden.

• Fortungen hæves mod ganen, og der formes en rille langs tungens midterlinje. Tungespidsen tager enten kon-
takt med alveolarranden eller bag tænderne i undermunden, og luftstrålen fra lungerne rammer bagsiden af
fortænderne hvilket giver den karakteristiske hvislestøj for [s].

• Hele tungespidsen tager nu kontakt således at der lukkes for luftstrømmen samtidig med at stemmelæberne
tilnærmes hinanden og begynder at svinge. Stemmelæberne bevares i denne stilling indtil afslutningen af ordet.
Samtidig sænkes velum og giver passage for luftstrømmen gennem næsehulen hvorved [n] artikuleres.

• Herefter hæves velum igen (og forbliver hævet gennem resten af ordet) samtidig med at tungen sænkes til en
højde der er passende for den åbne vokal [ɑ].

• Herefter bringes fortungen i nærheden af den hårde gane dog uden at tage kontakt mens halvvokalen [ɪ]̯ arti-
kuleres.

• Nu tager tungespids og -blad kontakt til alveolarranden mens der stadig er passage for luften langs en eller beg-
ge af tungens sider, og lateralen [l] artikuleres.

• Herefter slipper tungen kontakten med ganen og alveolarranden, og tungen bringes i hvilestilling, og vokalen
frembringes: [ə].

• Herefter hører stemmelæbesvingningerne op, læberne lukker sammen, og velum sænkes så vejret trækkes
uhindret gennem næsen.

• Artikulationen af ordet snegle er slut.
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5. Konsonanter

Øvelse	5.1:	Konsonanttyper
• [p d ɡ] er lukkelyde, [s] er en hæmmelyd, men de er alle obstruenter.
• [s] har samme artikulationssted som [d], nemlig alveolarranden (alveolær).
• [p ɡ] er forskellige fra [l] ved at [p] er labial, [ɡ] velær og [l] alveolær. Desuden er de obstruenter (lukkelyde), og

[l] er sonorant (approksimant).
• [s] er en obstruent, og [n] er en sonorant (men de har samme artikulationssted, alveolarranden – de er begge

alveolære).
• [f] er en ustemt, labiodental hæmmelyd (obstruent), [ð] er en stemt approksimant (her kategoriseret som alve-

olær).
• [k] er en ustemt, velær (uaspireret) lukkelyde (obstruent), [j] er en (stemt) palatal approksimant (halvvokal;

sonorant).

Øvelse	5.2:	Lukkelydes	artikulation
• [p] er aspireret og labial, dvs. den aktive artikulator er læberne.
• [ɡ] er uaspireret og velær, dvs. den aktive artikulator er tungeryggen (dorsum).
• [ɡ] har mest til fælles med [d] fordi de begge er uaspirerede, men de har forskelligt artikulationssted og forskellig

aktiv artikulator.

Øvelse	5.3:	Lydskrift	af	lukkelyde

pakke [pɑɡə], knappe [knɑbə], stakke [sdɑɡə], takke [tɑɡə], lakke [lɑɡə], slagge [slɑɡə] (affaldsprodukt fra kulfor-
brænding), knap [knɑb], lap [lɑb], lab [lɑb], bap [bɑb], pub [pʌb], pubber [pʌbɐ], pupper (sig) [pubɐ], slags [slɑɡs], 
slacks [slaɡs] (‘bukser’), Gnags [ɡnaɡs] (ældre rockgruppe), gnæk [ɡnɛɡ], kuk [kuɡ], klukke [kluɡə], skrab [sɡʁɑːˀb], 
skrap [sɡʁɑb], skrabe [sɡʁɑːbə], skrappe [sɡʁɑbə], knæk [knɛɡ], knægt [knɛɡd].

Øvelse 5.4: Sibilanter
• Ved at tungen danner en rille på midten som luften passerer ad. (Prøv at sige et [s] og et [ɕ], og træk så vejret

indad, så kan du mærke du bliver kold midt på tungen – i rillen.) De er forskellige ved at [ɕ] dannes med hele den
forreste del af tungen der presses op mod den hårde gane; [s] dannes med kun tungebladet, eller tungespidsen
der presses op mod alveolarranden, eller endda tættere på tænderne hvis man har et såkaldt “addentalt s”.
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Øvelse	5.5:	Lydskrift	af	hæmmelyde

stressfaktors [ˈsdʁasfɑɡtʌs], filosof [ˈfilosʌf], hashens [ˈhaɕəns], sjælsfrelse [ˈɕɛːˀlsfʁɑlsə], kræsenhed [ˈkʁæːsən-
heðˀ], sjofles [ˈɕoːfləs], hamstres [ˈhɑmsdʁɐs], tings [ˈteŋˀs], xylofonisk [syloˈfoːˀnisɡ], fredagsslik [ˈfʁæːˀdassleɡ].

Øvelse	5.6:	Lydskrift	af	nasalkonsonanter

længes [ˈlɛŋəs], banke [ˈbɑŋɡə], sænke [ˈsɛŋɡə], lænkes [ˈlɛŋɡəs], senge [ˈsɛŋə], mange [ˈmɑŋə], manke [ˈmɑŋɡə], 
finker [ˈfeŋɡɐ], lange [ˈlɑŋə], finger [ˈfeŋˀɐ], krænke [ˈkʁaŋɡə], rende [ˈʁɑnə], klamme [ˈklɑmə], ringe [ˈʁaŋə], 
kvælning [ˈkvɛːlneŋ], krænge [ˈkʁaŋə], blomstrende [ˈblʌmsdʁɐnə], blomstring [ˈblʌmsdʁeŋ].

Øvelse 5.7: Nasaler og minimalpar

(a) Kontrast	mellem	[m]	og	[p	b],	[n]	og	[t	d]	initialt
• Initialt [m	p	b]:	masse, passe, basse; malle, Palle, balle m.fl.
• Initialt [n	t	d]: nusse, tusse, dusse; nælde, tælle, delle m.fl.

(b) Kontrast	mellem	[ŋ]	og	[ɡ]	medialt
• Medialt [ŋ] og [ɡ]: længe-lække, lunge-lukke, lange-lakke m.fl.

(c) Kontrast	mellem	[m	n	ŋ]	medialt	og	finalt
• Medialt [m	–	n	–	ŋ]: Fx lemme, lænde, længe [ˈlɛmə ˈlɛnə ˈlɛŋə]; nok ikke mange andre mulige.

Finalt [m	–	n	–	ŋ]: I final	position kan man i hvert fald have en uægte serie, fx søm, synd, syng [sœmˀ sønˀ
søŋˀ]. Ægte minimalserier er nok svære at finde, enten fordi der som her er vokalforskel, eller også er der
forskel fx først i ordet eller mht. stød, fx dram, tran, trang [dʁɑmˀ tʁɑn tʁɑŋˀ]. Men sådanne subminimalpar
kan også fungere som bevis.

Øvelse 5.8: Vekslen mellem nasalkonsonanter
• Den alveolære nasal [n] kan veksle med den labiale nasal [m] foran andre labialer som i hindbær, Brøndby

[ˈhembæɐ̯ ˈbʁɶmbyːˀ].
• Den alveolære nasal [n] kan veksle med den velære nasal [ŋ] foran andre labialer, som i indkast og håndklæde

[ˈeŋkasd ˈhʌŋklɛːðə]. I ordene kanter og danser står det alveolære [n] foran en anden alveolær konsonant [d]
og [s].

Øvelse	5.9:	Approksimanter	og	lydskrift

hjort [jɒːd], stege [sdɑːɪ̯ə], jarl [jɑːˀl], leje [ˈlɑːɪ̯ə], jule [ˈjuːlə], huje [ˈhuːɪ̯ə], veje [ˈvɒːɪ̯ə], madro [ˈmaðʁoːˀ], djærv 
[djaɐ̯ˀʊ̯], dværg [dvaɐ̯ˀʊ̯], bjerg [bjaɐ̯ˀʊ̯], slave [ˈslæːʊ̯ə], hvælving [ˈvɛlveŋ], Kalvehave [ˈkalvəhæːʊ̯ə] (landsby på 
Sydsjælland), vejre [ˈvɑɪ̯ʁɐ], vejr [vaɐ̯ˀ], bladre [ˈblaðʁɐ], kvæder [ˈkvɛːðɐ].
• Husk: [v j ʁ] først i en stavelse, [ʊ̯ ɪ̯ ɐ̯] sidst i en stavelse.
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Øvelse 5.10: Engelske låneord

• Der vil nok være tendens til oftere [v] i weekend, whisky, William og whist, men [w] kan ikke udelukkes i whisky,
og [v] kan ikke udelukkes i de andre, men vil nok ikke forekomme i whatever og Wales. Til grund for variation
kan lægges:
(1) Etablerethed i dansk, dvs. hvor velkendt og gammelt er ordet i dansk.
(2) Kodeskift: Whatever og Wales med [w] vil være kodeskift, altså engelsk.
(3) Efterfølgende vokal: Nok oftere [v] foran en fortungevokal, her fx [i] og [e].
(4) Omfortolkning til dansk morfem, fx [v] i windsurfing som udtale af omfortolkning til vind-surfing.
[v] i wifi vil nok være pga. “etablerethed”, jf. efterfølgende diftong [ɑɪ̯] med mellemtungevokal.

Øvelse	5.11:	Lydskriftfejl

fregne banke kløve beruset drenge russerne planke

Fejl [fʁ̥ɑɪ̯ɡn̩] [bl̥ɑnɡə] [kløːwə] [beˈɐ̯uːˀsəð] [ˈdʁ̥ɑɪ̯ŋ̩ə] [ˈɐ̯usɐnə] [ˈplḁŋ̩gə]

Rigtigt [fʁɑɪ̯nə] / 
[fʁɑɪ̯n̩]

[blɑŋɡə] [kløːʊ̯ə] [beˈʁuːˀsð̩] / 
[beˈʁuːˀsəð]

[ˈdʁɑɪ̯ŋə] [ˈʁusɐnə] [plaŋgə]
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6. Vokaler

Øvelse 6.1: Vokaltyper
• [i] er en høj, urundet fortungevokal – [ɔ] er en halvlav(/midt) bagtungevokal.
• [u] er en høj bagtungevokal – [ɶ] er en lav, rundet fortungevokal.
• [æ] er en halvlav, urundet fortungevokal – [y] er en høj, rundet fortungevokal.
• [ɛ] er halvhøj (/midt) urundet fortungevokal – [œ] er en halvlav, rundet fortungevokal.

• Bagtungevokaler er altid rundede i dansk. Derfor redundant at skrive det.

Øvelse 6.2: Vokaler i vokaldiagrammet

skidt
snydt skudt

knob

nås

snork
pot

slap

slat

skønt
slet

fedt flyt

Øvelse	6.3:	Fortungevokalers	kvalitet	og	længde	(stød	ignoreret)

[i]: fnist, ridt, kilo, filt; [iː]: fleece, Lise, pile 
[e]: list, nisse, ferie, til, pille; [eː]: mest, skele, mega
[ɛ]: fest, flet, felt; [ɛː]: pæle, stjæle
[æː]: hale, sale, karl
[a]: Lasse, salg, rist, skal, kald
[ɑ]: rast, præst;	[ɑː]: skarn, Karl

Øvelse	6.4:	Lydskrift	af	fortungevokaler

[silˀ] sild, [sɡemdə] skimte, [tildə] tilte, [sɡeldə] skilte, [sɡɛlˀ] skæl, [sɡɛlˀ] skel, [sɡelˀ] skil (dem), [sɡɛlˀ] skæld 
(vb.).
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Øvelse 6.5: A-kvaliteter
• [a]: kande, saddel, kalde, katte, Lasse, ka’

Regel: [a] optræder foran alveolære og dentale konsonanter og finalt.
• [ɑ]: lappe, kamme, sange, labbe, haj, hav

Regel: [ɑ] optræder foran labiale, palatale og velære konsonanter.

Øvelse 6.6: A-kvaliteter og r-påvirkning

Anders [ˈɑnɐs] Randers [ˈʁɑnɐs]

anderledes [ˈɑnɐleːð̩s] ramme [ˈʁɑmɑ]

vandre [ˈvɑndʁɐ] rask [ʁɑsɡ]

aldrig [ˈɑldʁi] rap [ʁɑb]

rat [ʁɑd]

Nej, de overholder ikke reglen. Ordene i kolonne til højre har [ʁ] foran a-vokalen, som derfor altid er [ɑ]. Ordene til 
venstre har også [ɑ] selvom de står foran en alveolær konsonant. Den lave og tilbagetrukkede [ɑ]-lyd skyldes de supra-
faryngale lyde [ɐ] og [ʁ] i efterfølgende stavelse. Afvigelserne er altså regelrette.

Øvelse	6.7	A-kvaliteter	og	kaffe-ord
• Alle kaffe-ordene kan have [a]- og [ɑ]-udtale, måske med undtagelse af caffe, hvor [a] nok vil være mærkeligt.

De følger derfor ikke reglen strengt. Det er fordi de er låneord og derfor ikke tilpasset det danske lydsystem.
• Ladte og mados har [a], kano og NATO har [æː], helt efter reglen fra øvelse 6.6.

Øvelse 6.8: Typer af rundede fortungevokaler

[y] [ø] [œ] [ɶ]

kylling søster bryst ørken

kryster** kysse høns Søren

mylder kyst* røbe Rønne

bytte stykke mørke

knytte bøtte snøre

kyse høre

* Kan have [y]; ** kan have [œ]. Ordene under stregen i [y]-, [ø]- og [œ]-rækkerne har lang vokal.
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Øvelse 6.9: Hvad betyder …

[ˈɡyːsɐ ˈɡyːˀsɐ ˈɡysɐ]: (en) gyser (‘film’), (hun) gyser, gysser

[ˈhyːlɐ ˈhyːˀlɐ ˈhyːˀlɐ]: (en) hyler (‘sælunge’), (han) hyler, hylder

Øvelse	6.10:	Rundede	fortungevokaler	og	lydskrift

snøft [snøfd] flydt [flyd] flyt [flød] snørkle [snɶɐ̯ɡlə] snydt [snyd]
nyt [nyd] smør [smɶɐ̯] nytte [nødə]

Øvelse 6.11: Typer af bagtungevokaler

[u] [o] [ɔ] [ɒ] [ʌ]

kulde skjorte kul Morten kolde

muld mole skuffe skorte Rolf

mule rust sold

ru lunde rov

lune skål råt

mål skøjte

rå

låne

nåle

Ordene under stregen i [u]-, [o]- og [ɔ]-kolonnerne har lang og evt. stødt vokal.

Øvelse	6.12:	Bagtungevokaler	og	lydskrift

[bɔɡ] buk, [flʌɡ] flok, [flɔːˀd] flåt, [ˈsnublə] snuble, [ˈsboːlə] spole, [ˈsnɔbə] snuppe, [ˈsɡoːlə] skole, [knoːˀb] 
knob, [ˈmʌdə] måtte, [ˈsɡɔːlə] skåle, [floðˀ] flod, [flʌð] flåd, [luðˀ] lud, [loðˀ] lod (‘lade som om’), [ˈdɒːdə] Dor-
the, [lʌð] lod (‘metalgenstand’).

Øvelse 6.13: Hvad betyder …

[ˈbɒ:də ˈbʌdə]: borte, båtte

[ˈku:lɐ ˈkulˀɐ]: kuler, kuller

[ˈmɔ:lɐ ˈmɔ:ˀlɐ]: (en) måler, (hun) måler

© Samfundslitteratur og forfatterne 2021. Jan Heegård Petersen, Holger Juul, 
Nicolai Pharao og Marie Maegaard: Udtalt. En introduktion til dansk fonetik



UDTALT. EN INTRODUKTION TIL DANSK FONETIK12

Øvelse 6.14: Bestem schwa-vokalen
• Tryksvag stavelse efter den trykstærke: bøde, legende, interesse, menneske
• Tryksvag stavelse efter den trykstærke og bøjningsendelser: hoppe, elevtallene, savet, salen, levende, stole,

stolene, hoppende, rulles, bedende.
• Tryksvag stavelse før den trykstærke. interesse, element

Øvelse	6.15:	Lydskrift	og	diftonger
Faldende	diftonger:

Med	[ɪ]̯ Med	[ʊ̯] Med	[ɐ̯]

Mai [mɑɪ̯ˀ ] flyv [flyʊ̯ˀ] kær [kæɐ̯ˀ]

tøj [tʌɪ̯] skov [sɡʌʊ̯ˀ] før (adv.) [fœɐ̯ˀ]

træg [tʁaɪ̯ˀ ] støv [sdøʊ̯ˀ] tror [tʁoɐ̯ˀ]

riv [ʁɪʊ̯ˀ] kør [køɐ̯ˀ]

hæv [hɛʊ̯ˀ] sner [sneɐ̯ˀ]

kog (vb.) [kɔʊ̯ˀ] kur [kuɐ̯ˀ]

Stigende	diftonger:

Med	[j] Med	[w]

Jens [jɛns] wok [wʌɡ]

jo [jo] wellness [ˈwɛlnɛs]

juble [ˈjublə]

Øvelse	6.16:	Triftonger	og	tetraftonger
Triftonger:

[j]+vokal+[ɐ̯] [w]+vokal+[ʊ̯] vokal+[ɐ̯]+	[ʊ̯] [j]+vokal+[ɪ̯] [w]+vokal+[ɪ̯]

Jørn [jœɐ̯ˀn] wow! [wɔʊ̯] hvirvl! [viɐ̯ˀʊ̯l] jeg [jɑɪ̯] Wales [wɛɪl̯s]

fjor [fjoɐ̯ˀ] hverv [væɐ̯ˀʊ̯ ] wi-fi [ˈwɑɪf̯ɑɪ̯]

tjur [tjuɐ̯ˀ] dværg [dvæɐ̯ˀʊ̯]

stjerne [ˈsdjæɐ̯nə ]

Tetraftong:

[j]+vokal+[ɐ̯]+[ʊ̯]

bjerg [bjæɐ̯ˀʊ̯]
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7. Stød

Øvelse	7.1:	Hvilke	ord	har	stød?

Stød gælder mænd men (sb.) løst (vb.) lyst (vb.) kål hæst

Ikke	stød gæller men (konj.) lyst (sb.) lyst (adj.) kul hest

Stød nået Rie ledt (vb.) tænder (sb)

Ikke	stød noget rige lidt (adv./vb.) tænder (vb)

Øvelse	7.2:	Stødtegnets	placering

[k øːˀ ɐ n ə] køerne, [k j ø lˀ ɐ] Kjøller, [s ɡ j a lˀ] skjald, [f ɛːˀ l] fæl, [h ɛ lˀ] held, [h eːˀ l] hel, [h i lˀ s] hils, [f iːˀ l] 
fil, [f y lˀ] fyld, [f yːˀ n] Fyn

Øvelse	7.3:	Stødbasis

Gruppe A, ikke 
stødbasis

Gruppe	B,	stødbasis	med	
lang vokal

Gruppe	C,	stødbasis	med	kort	vokal	og	
sonorant

Stød båd*1, ko, får, ris, lim, sul tand, ung, ring, lam, slid (vb.), hov (sb.), røv 
(sb.), hov (interj.), plov, rev (vb.), rul

Ikke	stød tryk, kat, hest, for, til, 
hos, fos, niveau

fleece*2, team, pool stød (sb.), rov, rev (sb.), slid (sb.)

*1 Nogle kan have kort vokal i båd.
*2 Nogle kan have stød i fleece.

Bemærk: Ikke stød i fleece, team, pool fordi de er fremmeord, dvs. ikke (helt) tilpasset danske stødregler.

Øvelse	7.4:	Hvornår	skal	et	ord	have	stød?
(a) Strukturerne i (1) og (2) mangler stødbasis og udtales ikke med stød.
(b) Ord der ender på kort vokal plus stemt konsonant plus endnu en konsonant, har altid stød i standardudtalen

af danske ord – jf. mælk, tank, høvl og mange flere. Der er dog regiolekter hvor der ikke er stød i disse ord – se
kapitel 12. Og reglen gælder ikke hvis den sidste konsonant er et genitiv-s som i tals (genitiv af tal, udtales uden
stød).

(c) Ord der ender på kort vokal plus stemt konsonant plus schwa, har aldrig stød – jf. Hanne, vende, kalde, komme,
høvle ... . Reglen gælder dog ikke ord med forstavelser som be-, ind- og af-, jf. bekende, indkalde, afhøvle m.fl.
– medmindre man har vestdansk stød.

(d) Ord der ender på kort vokal plus stemt konsonant, findes både med og uden stød – fx ven uden stød men vend
med stød; tal uden stød, men hal med stød; imperativ kom! uden stød, men datid kom med stød.
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Øvelse	7.5:	Hvilke	stavelser	har	stød?

ˈananas ˈkiwi  aˈgurk ˈmango manˈgrove appelˈsin
ˈkokosnød mandaˈrin ˈhåndbold ˈtennis ˈbadminton

	ˈbowling ˈbasketball ˈlangbold kaˈrate ˈroning

	ˈvandpolo  formel ˈ1-løb ˈstangspring
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8. Tryk

Øvelse 8.1: Tryk i nonsensord

ˈskvalpe, roˈdilje, ˈbisle, ˈsungestøl, klakkeˈrere, ˈtole, deˈspon

Øvelse 8.2: Hvilke stavelser har tryk?
ˈalle (pron.), alˈle (sb.), appelˈsin, courˈgette, falde-på-ˈhalen, ˈfløde, ˈhale, jaˈloux, ˈjammer, ˈjammerlig, 
ˈjamre, jubiˈlæum, kaˈdaver, ˈkefir, komˈmode, meˈlon, muˈseum, ˈpalle, piˈlates, ˈplasma, raˈgout, solˈdat, 
ˈvisa, ˈymer, ˈyoga, ˈyoghurt

Øvelse	8.3:	Tryk	i	flerstavelsesord

2-stav. 3-stav. 4-stav. 5-stav. 6-stav.

Første doven himmerig menneskene kaffeslabberas helvedesmaskine/afmystificere

Anden Hobro letsindig fortielse umenneskelig tilsidesættelse

Tredje tummelumsk           kæledægge ufravigelig utaknemmelighed

Fjerde Frederiksberg helligtrekonger identiterne

Femte improvisation

Sjette epidemiolog

Øvelse	8.4:	Distinktivt	tryk
• Ikke minimalpar: ballet (et bal) – ballet (en kunstform) [ˈbalˀð̩ baˈlɛd], humor – tumor [ˈhuːmɐ ˈtuːmɐ], marmor

– mormor [ˈmɑːˀmoɐ̯ ˈmɒːˀmoɐ̯], Nivå – niveau [ˈniːvɔːˀ niˈvo], pote – pate [ˈpoːdə paˈte], Rigmor – rigmand
[ˈʁiːmoɐ̯ ˈriːmanˀ], sago – ragu [ˈsæːɡo ʁɑˈɡu], statistiker – statistikker [sdaˈtisdiɡɐ sdadiˈsdiɡɐ]
*Hvis man har [t]-udtale i statistikker, er der et minimalpar.

• Minimalpar: fåmælt – formelt [ˈfʌmɛlˀd fʌˈmɛlˀd], opstanden (en opstand) – opstanden (af opstå) [ˈʌbsdanˀn̩
ʌbˈsdanˀn̩], subjekt (= grundled) – subjekt (nedsættende betydning) [ˈsubjɛɡd suˈbjɛɡd], tablet (en pille) – tablet 
(fx en i-Pad) [taˈblæd ˈtablɛd]*
*Tablet (en pille) kan have [ɑ]-udtale i første stavelse, og så er det ikke et minimalpar.
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Øvelse	8.5:	Tryk	og	afledning

(a) Hovedtrykket bevares på stamme: ˈalderdom, ˈmorsomhed, ˈpirring, ˈskabelse, ˈskabning
(b) Affikset bevirker at trykket flyttes: pakiˈstansk, paraˈdisisk
(c) Affikset bærer hovedtrykket: diftonˈgere, nerˈvøs (jf. nerve), rektoˈrat, violiˈnist

Øvelse 8.6: Hovedtryk og bitryk

(1) Hovedtryk på førsteleddet og bitryk på andetleddet: ˈgennemˌsigtigˌhed*, ˈoverˌvisˌmand, ˈvisˌmand,
ˈyndlingsˌtekniker, ˈyndlingstekˌnikker, ˈoverfølsom (‘for følsom’).

(2) Som (1) men ikke hovedtryk på første stavelse i førsteleddet: ekˈsamensbeˌvis, foneˈtikunderˌvisning, ortograˈfi-
ˌkursus, proˈfessorˌvælde

(3) Hovedtryk på andetleddet: allerˈkæreste, brintoverˈilte, dippeˈdut, forudˈsætning**, garderhuˈsar, grønˈærter,
himstreˈgims, kruseˈdulle, rødˈbede, suppeˈdas, velˈsignelse, åbenˈbaring, overˈfølsom (‘ikke immun’).

* Kan have hovedtryk på andetleddet: gennemˈsigtighed
** Kan have hovedtryk på førsteleddet: ˈforudsætning

Øvelse 8.7: Enhedstryk
(a) ˈfalde i ˈvandet (falde mens man befinder sig i noget vand) – falde i ˈvandet (falde ned i noget vand)
(b) ˈkøre ˈbilen (køre en bestemt bil) – køre ˈbil (være i stand til at køre, køre i hvilken som helst bil)
(c) ˈgå i ˈskole (begive sig hen til en skole på gåben) – gå i ˈskole (være under uddannelse)
(d) ˈstå på ˈhovedet (er i omvendt positur, dvs. med kroppens vægt hvilende på hovedet og benene opad) – stå på

ˈhovedet (fx have travlt)
(e) ˈstå ˈop (befinde sig i normal, opretstående position) – stå ˈop (rejse sig fra sengen)
(f) ˈslå sig på ˈflasken (få ondt ved berøring af flaske) – slå sig på ˈflasken (blive alkoholiker)
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9. Tonegang

Øvelse 9.1: Lav din egen sætning 
Brug denne skabelon: dum-da dum-da-da-da-da-da dum-da-da-da dum.

Fx
• Vor es pind e mad der smag er bed re end klo rin
• Børn	fra ov er klas sen spil ler ger ne vi o lin

Øvelse	9.2:	Intonationskontur	–	i	en	københavnsk	udtale

• I det sammensatte ord kaffekopper er der kun ét hovedtryk, og derfor binder tonegangen i trykgruppen alle
stavelserne sammen til én enhed: Den betonede stavelse (kaf) har en relativt lav grundtone. Den efterfølges af
et spring op til en højere tone i den første ubetonede stavelse (fe) hvorefter grundtonen falder jævnt gennem
de to stavelser i kopper.

• I en opremsning af kaffe og kopper er der to hovedtryk (på kaf og kop), og derfor er der to spring op i grundto-
nen, fra kaf til fe og fra kop til per. Desuden vil grundtonen i kop være lavere i opremsningen end i det sammen-
satte ord, også selvom grundtonen er begyndt at falde i det sammensatte ord.
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10. Når	lyde	sættes	sammen	til	stavelser

Øvelse 10.1: Tilladte stavelsesstrukturer

• Tilladt stavelsesstruktur: [klyb druf bluð]
• Ikke tilladt stavelsesstruktur: [mføs ðyf pmid pufŋ mɔfj]

Regelbrud

• [pmid] bryder med den regel der siger at konsonanterne i en initial to-konsonant-klynge skal have forskelligt
artikulationssted.

• [mføs pufŋ mɔfj] bryder med reglen der siger at sonoranter skal stå nærmere vokalen i stavelsen end obstruen-
ter.

• [ðyf] er ikke et muligt ord i dansk fordi [ð] ikke kan stå først i en stavelse (se kapitel 5).
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11. Processer i sammenhængende tale

Øvelse	11.1:	Identificér	naturlig	schwa-assimilation

Naturlig	assimilation Ikke	så	naturlig	assimilation

køkken, finde, suge, gammel, sjove, usselt, mange, 
vinkel, satellit

sættes, Birgitte, kattemad, smukkeste, kaffekop 

Øvelse	11.2:	Lydskriv	med	schwa-assimilation

Type 1 Schwa-vokal	efter	vokal:
snige [ˈsniːi], søge [ˈsøːø], kage [ˈkæːæ], stigen [ˈsdiːin]

Type 2 Schwa-vokal	før	sonorant:
bussen [ˈbusn̩], kittel [ˈkidl ̩], bossen [ˈbʌsn̩]

Type 3 Schwa-vokal	efter	sonoranter	som	ikke	er	halvvokaler:
måle [ˈmɔːl̩], onde [ˈɔnn̩], finde [ˈfenn̩], kedelig [ˈkeːð̩li], kendelse [ˈkɛnls̩ə], stråle [ˈsdʁɔːl̩] 

Type 4 Schwa-vokal	efter	en	halvvokal:
skæve [ˈsɡɛːʊ], høje [ˈhʌːɪ], krage [ˈkʁɑːʊ], kvaje [ˈkvɑːɪ], mågen [ˈmɔːʊn], flove [ˈflɒːʊ]

Øvelse	11.3:	Ledsagende	assimilation
Uden	ledsagende	konsonantassimilation

• hare [ˈhɑːɑ], snarere [ˈsnɑɑɑ], harer [ˈhɑːɑ], kunden [ˈkɔnn̩], tolden [ˈtʌln̩], kanden [ˈkann̩], stalden [ˈsdalˀn̩],
tårer [ˈtɒːɒ], såre [ˈsɒːɒ].

Med	ledsagende	konsonantassimilation
• Til labial konsonant: toppen [ˈtʌbm̩], lommen [ˈlʌmm̩], dråben [ˈdʁɔːbm̩], suppen [sɔbm̩], lampen [ˈlɑmbm̩].
• Til velær konsonant: sækken [ˈsɛɡŋ̩], stakken [ˈsdɑɡŋ̩], ungen [ˈɔŋŋ̩], væggen [ˈvɛːˀɡŋ̩], lunken [ˈlɔŋɡŋ̩].
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Øvelse	11.4:	Naturlig	schwa-assimilation

(a) enkle-enkel, rustne-rusten, stjerne-stjernen, etage-etagen, linje-linjen, pukle-pukkel, mangle-mangel, cyk-
le-cykel
• Udlydende -e forsvinder ikke (i almindelig distinkt tale), men -e mellem to konsonanter gør (enkel, rusten).

Det er ikke pga. umulig lydstruktur at udlydende schwa ikke forsvinder, vi kan jo godt have [syɡl̩] for cykle.
Det er heller ikke pga. bøjning, fx er variantformerne cykle-cykel og mangel-mangle ikke bøjningsformer af
hinanden.

• Årsagen skal findes i regler der går ud fra stavelsesgrænse og nabosonorant eller ej. Således må stavelses-
grænsen for cykle være cykl-e og for cykel cyk-el.

(b) smukkeste, letteste, spøgelse, tjeneste, pengene, hundene, bilerne
• Sidste schwa forsvinder ikke, medmindre ret udistinkt tale.
• Første schwa [ə] forsvinder hvis der er en sonorant som nabolyd (spøgelse, tjeneste, pengene, hundene).
• Åbent schwa [ɐ] forsvinder ikke i denne stilling (bilerne).
• Hvis der er obstruenter som nabolyde (smukkeste, letteste), bevares schwa.

(c) Josefine-fine, Signe-velsigne, Jane-bane, Mette-slette.
• Proprier har mindre tendens til schwa-assimilation, og schwa-reduktion [josəˈfiːn̩/josˈfiːn̩ ˈsiːn̩ ˈjæːn̩ mɛd] vil

ikke være almindelige udtaler af Josefine, Signe, Jane, Mette.
Schwa kan derimod sagtens forsvinde i slette i fx sætningen du skal slette den. Som adjektiv nok ikke, fx de
er nogle slette fyre.

Øvelse 11.5: Elision
1. række: Faktisk, reduceret udtale. 2. række: Udtalerne i DDO, suppleret med forventet trykfordeling. 3. række: Orto-
grafi med markeret kontraktion.

det skulle egentlig også have en blomst, den kan jeg ikke finde

[de ˈsɡweːˀˈnjʌs ˈhæːˀn̩ ˈblʌmˀsd ˈdɛŋ ˈkjɛɡ ˈfen ̩]

[de sɡu ˈejˀəndli ˈʌs ˈhæːˀen ˈblʌmˀsd ˈdɛnˀ ka jɑɪ̯ ˈeɡ ˈfenə]

det skulle_egentlig_også have_en blomst den kan_jeg_ikke finde

• Røde segmenter er faldet bort, dvs. er elideret. Gulede segmener viser anden form for spontantalefænomen.
• DDO har disse etablerede variantformer: skulle [ˈsɡulə sɡu], også [ˈʌsə ʌs], den [dɛnˀ dən], kan [kanˀ ka] og ikke

[ˈeɡə eɡ].
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Øvelse	11.6:	Elision	og	lenition
ærgrede: 
[æɐ̯ʊ̯ð̩] Schwa-assimilation af -ede [əðə] til [ð̩ð̩] og elision af ene af to sammenstødende [ð̩]’er.
[æːʊ̯ð̩] Lenition af [ɐ̯].
[æːð̩] Elision af halvvokal [ʊ̯] foran [ð̩].
[æð] Lenition: Vokalforkortelse og stavelsestab.

jeg er i øvrigt ...: 
[jɑæiøʊ̯id] I forhold til distinkt udtale elision af [ɪ]̯ i jeg, af [ɐ̯] i er og af [ʁ] i øvrigt.
[jɑøɪʊ̯̯d] Elision af vokal [æ] mellem to andre vokaler og af [i] mellem halvvokal og [d].
[jaøʊ̯d] Elision af [ɪ]̯ mellem vokal og anden halvvokal; assimilation af palatal [j] af [ɑ] til [a].

Øvelse	11.7:	Sådan	og	reduktion

• Sådan! – Udråbsord: [ˈsʌˈdan] nok den mest almindelige.
• Sådan gør man det bare. – Mådesadverbium: Alle fire vil kunne gå an.
• Man gør bare sådan. – Mådesadverbium: [ˈsʌdn̩] nok mest almindeligt.
• Han har købt sådan en flot cykel – Mådesadverbium: [ˈsʌdn̩] nok mest almindeligt.
• En sådan cykel vil jeg også have – Adjektiv: [ˈsʌˈdan ˈsʌdn̩] nok mest almindeligt.
• Han er sådan lidt underlig, synes jeg. – Holdnings- eller mådesadverbium: [sʌn sn̩] nok mest almindelige.
• Vi var bare ude at drikke nogen øl, og sådan noget. – Påhængsudtryk (og sådan noget): [sn̩] nok mest alminde-

ligt.

Øvelse	11.8:	Egentlig	og	reduktion

• jeg skulle egentlig [ˈeːˀenli] have købt ind på vej hjem.
Nok ikke mange andre ledsagende reduktionsfænomener, og ok med de etablerede, tryksvage kortformer af jeg
[jɑ] og skulle [sɡu].

• jeg skulle egentlig [ˈeːˀni] have købt ind på vej hjem.
Fx kontraktion af jeg skulle [jsɡwə], lenision af have [ha] til [ɦə], nasalering af [e] i ind [ẽ].

• jeg skulle egentlig [ˈeːˀi] have købt ind på vej hjem.
Fx kontraktion af jeg skulle [jsɡwə], eventuel også med egentlig, reduktion af have [ha] til [ə], elision af [n] og
nasalering af [e] i ind [ẽ], lenision af [p] i på til [β], elision af [ɪ]̯ i vej [vɑ].
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Øvelse	11.9:	Identificér	reduktion
Første række: Sætningen i ortografi (kursiveret). Anden række: Faktisk udtale. Tredje række: Referenceudtale i DDO, 
bemærk evt. etablerede kortformer. 

Overstreget med gult = Afvigelse fra referenceudtale.

når du starter ved start så skal du forbi en afbrændt skov

[nʌ ɾʊ ˈsdɑːɾɐ ve ˈsdɑːˀd ˈsə sɡɪ ɾʊ fəˈbiːˀ en ˈɑʊ̯bʁɑnˀd ˈsɡɒʊ̯ˀ]
[nɒ du ˈsdɑːdɐ ve ˈsdɑːˀd ˈsʌ sɡa du fʌ biːˀ en ˈɑʊ̯bʁɑnˀd ˈsɡɒʊ̯ˀ]

• Lenition,	konsonanter: [d] -> [ɾ]. Alle i tryksvage (funktions)ord eller sidst i en stavelse.
• Lenition,	vokaler: [ʌ] -> [ə], [a] -> [ɪ]. Alle i tryksvage ord eller i funktionsord (så, konj.)
• Trykstærke indholdsord viser ingen reduktioner.

jamen altså det er jo ikke fordi der er nogen der er uenige

[m̩ as deʊ̯ ˈeɡ fʌˈdi dɐ ˈnoŋ dɐ uˈeːˀnii]
[jamɛn alsɐ de æɐ̯ jo ˈeɡ fʌˈdiːˀ dɑ æɐ̯ ˈnoːon dɑ æɐ̯ uˈeːˀnii]
jamen altså det_er_jo ikke fordi der_er nogen der_er uenige

Kontraktion:
• Ved kombination af foreløbigt subjekt der og er
• Ved kombination af samme + jo

Elision:
• Af hel stavelse [ja] i jamen.
• Af hel (final) stavelse og af [l] før anden konsonant i altså; [as] skulle måske overvejes som etableret kortform?
• Af er i kontraktionsformerne, uden erstatningsforlængelse.
• Af hel stavelse i nogen.

Lenition:
• [mɛn] i jamen svækkes til blot stavelsesbærende [m̩].
• jo [jo] svækkes til halvvokal i kontraktionsformen [deʊ̯] der er jo.
• Lang vokal i nogen [noː-] svækkes til kort vokal, og stavelsen indikeret med [on] svækkes til en velær nasalkon-

sonant.

Andet:
• [on] bliver til velær nasal [ŋ] i nogen. Det velære element er nok en rest fra det gamle og for længst eliderede

intervokaliske g. [ˈnoŋ] burde nok overvejes som etableret kortform.
• To af de trykstærke ord, de indholdsmæssigt vigtigste i sætningen, er ikke reducerede (ikke, uenige).
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12. Udtalevariation

Øvelse 12.1: Apokope
Nogle ord vil formentlig have større tendens til apokope end andre:

• Størst tendens til apokope er bluse (se afsnit 11.1 om schwa-assimilation) samt ikke. Lille vil formentlig for de
fleste have schwa-assimilation, men stadig to stavelser [ˈlill]̩.

• De øvrige vil formentlig variere afhængig af hvor man er opvokset, altså med større tendens til apokope i Vest-
danmark end i Østdanmark.

• Passe vil formentlig have apokope i svagtryksforbindelsen ₒpasse ˈgodt ˈpå, men ikke nødvendigvis som
trykstærkt i sætningen nedenunder.

Øvelse	12.2:	Ord	med	og	uden	stød
(a) Det kunne være ord som: puls, klint, hamp, kælk, pult, bænk, hank m.fl.
(b) Følgende ord er ikke af typen sonorant+obstruent: vind (kun én konsonant, nemlig sonoranten [n]), haps (to

obstruenter [bs]), fil (kun én konsonant, nemlig sonoranten [l]).

Øvelse 12.3: Hvem er du?
(a) betale, begribe, fortælle: Hører til typen af toleddede ord der har fx be-, for- og af- som forstavelse, og som i

mange former for jysk og fynsk ikke har stød i andetleddet, hvorimod standardsproget har.
(b) mælk, telt, slank: Hører til gruppen sonorant+obstruent, dvs. minus stød = vestdansk.
(c) endnu, vi; gammelsulten, tokrone: Stød = sjællandsk.
(d) sovet, prøvet, drejet: Hører til gruppen af svage verber i supinumform med [-ʊ̯-] eller [-ɪ-̯] som ofte har stød i

jysk.

Øvelse 12.4: -et-endelsen
• brødet [ˈbʁœðˀəd], buddet [ˈbuðˀəd] og badet [ˈbaðˀəd] har alle et [ð] i stammen, altså før endelsen -et.
• Lydskrift: brølet [ˈbʁœːˀləð] eller [ˈbʁœːləð] alt efter om det er substantiv eller verbum, dykket [ˈdøɡəð], hjulet

[ˈjuːˀləð] eller [ˈjuːləð] alt efter om det er substantiv eller verbum, dummet [ˈdɔməð], banet [ˈbæːnəð] og bakket 
[ˈbɑɡəð]

• Hvis de første udtales med [əð], får man to gange [ð] efter hinanden, dvs. brødet [ˈbʁœðˀð̩], buddet [ˈbuðˀð̩] og
badet [ˈbaðˀð̩], hvilket også er en almindelig standardudtale, men altså ikke den eneste.

Øvelse 12.5: or-udtaler
Standardudtalen (if. Den Danske Ordbog): solsort [oɐ̯], morter [ɒː], morder [oɐ̯], pore [oːɐ], porre [oːɐ] eller [ɒː].
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Øvelse 12.6: Hvor moderne er du?
(1) Primært [u] = ældre, primært [o] = yngre udtale.
(2) Primært almindeligt blødt d = ældre udtale eller “mørkt” blødt d = yngre. Fusion mellem vokalen og [ð] = yngre.
(3) Primært [ɶ] = ældre, primært [ʌ] = yngre, bortset fra Strøget som næsten altid udtales [ʌ], også i ellers ældre

sprogbrug.

Øvelse	12.7:	Træk	ved	multietnolekt
Ordet skal altså indeholde palataliseret /t/ og ustemt /r/, samt stødløshed hvor der ellers kunne være stød i standard-
dansk. Det kan fx være et ord som gruppetid, udtalt i multietnolekt: [ˈɡʁo̥bəˌtjið], ungt standarddansk: [ˈɡʁobəˌtiðˀ] 
(bemærk også den ‘yngre’ sænkning af [u] i gruppe- til [o].)

Øvelse	12.8:	Fortungevokaler	og	variation
Standarddansk udtale if. Den Danske Ordbog:

• [i]	eller	[e]: [e] midt, vindue, fik, persille, ind, sidde, himmel; [i] eller [e]; bitter
• [e]	eller	[ɛ]: [e]: elefant; [ɛ]: penge, engelsk, længe, seng, hænge, fængsel; [e] eller [ɛ]: endnu
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