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Forord

Denne bog er en praktisk @vebog beregnet for undervisningen i dansk som andet- og fiemmedsprog.

Bogen udg@r et basismateriale til det milrettede arbejde med dansk udtale. Den henvender sig til sprog-

skolerne (spor 2 og 3 fia begynderniveau, men ogsi spor I fra trin B), sivel som til ungdomsskoler,

hpjskoler, daghpjskoler, tekniske skoler, arbejdspladser og andre steder, hvor der undervises i dansk

som andet- og fremmedsprog, og hvor der er behov fbr udtaletrrening.

Bogen giver en grundig og letforstielig introduktion til det danske lydsystem. Alle sprogets lyde gennem-

gis sivel som f-zenomener som tryk og rytme, assimilation, reduktion, laengde og st@d. De forskellige

lydlige fanomenertr&nes et ad gangen i srrskilte @velser. @vebogen giver siledes mulighed fbr milrer

tet, systematisk trrning, og den er velegnet, hvor der er brug fbr god tid til detaljerne.

Ovebogen er forsynet med en cd-rom, hvor Ovelserne er indtalt med pauser og gentagelser til den stu-

derende. Dette giver mulighed for reguler, praktisk trcning hjemme sivel som i klassen eller i ibne

studievrrksteder. (Lydudgaven fi ndes ogsi i kassettebindsudgave).

Bogen er overskuelig i sin opbygning og nem at gi i gang med. Arbejdet med enkeltlyd er organiseret

efterbogstaverne i alf'abetet. Bogstaverne gennemgfls et ad gangen, og ved hver-t bogstav indledes med

en prasentationsside med oversigt over de udtalemuligheder, det pigaeldende bogstav mitte have.

Samtidig med traening af lydene oparbejdes siledes samtidig en bevidsthed omkring forholdet mellem

lydogskift.

Prasentationssiden er ligeledes forsynet med tegninger af mundstillinger og forklaringer pi, hvordan ly-

dene artikuleres. Nogle af de mest almindelige fejlkilder er angivet, og der gives smi praktiske rid til,

hvordan man finder lydene.

Ovebogen som del af et samlet udtalesystem.

Ovebogen kan bruges alene, men kan ogsi med fbrdel anvendes sammen med tekstbogen 'Dansk ud-

tale for begyndere'. (Den kan endvidere anvendes i tilknytning til udtaletekstbogen pi naeste niveau:
'Dansk udtale i 49 tekster').

Hvor @vebogen tilgodeser den milrettede og systematiske trrening af enkeltfe nomener, srctter tekst-

bogen fokus pi trening af lyd i sammenheng og tager udgangspunkt i gehpr. Tekstbogen er bygget op

over en raekke smi letforstielige tekster med relevant hverdagsagtigt emneindhold, og den er holdt i et

enkelt sprog med et dagligdags ordfonid.

Tekstbog og Ovebog supplerer siledes hinanden, og de to bpger trenkes brugt i en vekselvirkning, hvor

man efter behov bevager sig fra helhed til del og fia del til helhed.
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Alfabetet

Ovelse: Lyt og gentag:

Bemerk: Vokalerne er lyse, konsonanterne er morke.

Vokaler og konsonanter, der ikke er i alfabetet:
(Angivet i lydskrift)

1 .  la I

2 .  la l

a  1 . . ,

J .  l ( ,  I

4 .  I ; i ]

5. [rx]

ham

forste

s0n

bam

sto

6.  l . r l  : kqm

7. ldl: mad

8. ["r] :mot

9 .  lU l : l asg

Atti1tt'1 Bblbe'l Cc [se'] Ddlde'l i i* [r 'J Ff lefl Gglge'l

}]hlhdl ! i  l i ' i I j fftdl r<klkd'l Llletl Mm[em] Nn [cn]

{-}* l*'} Pp lpe') Qq[ku'l Rr [a"r] Ss [cs] Ttltel l-;Lr lu' l

Yv [ue'l

Ww ldcblue'l
Xxlregsl \ '-r l i ; ' l Zzlsedl iF. l r  l r i " l *t t  to' l i  \ 1 1  l { l  I



TFyk pi enkeltord

Ovelse L: Ord med tryk pfl fBrste stavelse.

Lyt og gentag:

1.'arbejde

2. 'sgster

3. ferie

4. bommer

5. lejse

6.'dansker

Ovelse 2: Ord med tryk pfl anden stavelse.

Lytog gentag:

1. aVis

2.mubik

3. be'soge

4. fa?nilie

5. au'gust

6. parkere

Ovelse 3: Ord med tryk pfl tredje stavelse.

Lyt og gentag med tydeligt tryk pe stavelsen
,cfter brykstregen ' .

, 1. telefon

2. pakibtaner

,3. medibin

4. Helsing'or

appelbin

restau?ant

Ovelse 4z

Lyt og gentag med tydeligt tryk pi stavelsen
efter trykstregen ' .

1. Januar

2. fortaller

3. toilet

4.'supermarked

5. politik

6. betaler

7.'A,rhus

8. Kobenhavn

Ovelse 5: Tryk i sammensatte ord.

Bemrerk: Der er hovedtryk pi fgrste ord i

sammensetningen. Andet ord har bitryk.

Dette noteres ikke her.

Lyt og gentag:

1. tnormor

2. lundstykker

3.'sommerhus

4. kaffekop

5. franskbrod

6. kernemalk
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Frekvente ord med reduktion

Der er ofte stor forskel mellem skrift og lyd pfl dansk. Mange bogstaver forsvinder eller skifter kvalitet i

bestemte bogstavkombinationer.

Der er ogsi ofte forskel pfl, hvordan ord udtales isoleret og inde i en satning. Isoleret har alle ord tryk og

udtales distinkt. Inde i en satning mister mange ord deres tryk og fir en reduceret udtale.

Lag merke til den reducerede udtale af folgende meget almindelige smiord i flg. setninger.

Ovelse 1: Pronominer.

Lyt og gentag:

l. jee Ual
2. mrg lma)

3. sig [sa]

4. dig ldal

5. vores lu&sl

6. jeres ljatsl

7. deres ldatsl

8. nogen [no:n]

9. nogle fno:n)

10. noget [nddl

Lyt og gentag:

l .  og [r ]

2. ogsfl [es]

3. ikke lesl

4. at (+inf.) tel

5. for at Vccl

6. til ltel

7. med [mel

8. ved luel

9. af lal

Clvelse 2: Andre sm6ord.

eks.: .leg gflr nu.

eks.: Jeg glreder rnig.

eks.: Hun sretter sig.

eks.: Jeg henter dig.

eks.: Han ordner varcs bil.

eks.: Vi vander.iercs blomster.

eks.: Hun passer deres b4rn.

eks.: Der er ikke nogen rebler.

eks.: Hun bager noglc boller.

eks.: De spiser nogct mad.

eks.: Hun sidder og lreser.

eks.: Hun taler ngsi fransk.

eks.: Han er ikke hjemme.

eks.: Han begynderat gi.

eks.: Han ringer ftrr at melde sig syg.

eks.: Hun er til fest.

eks.: Hun er sammen nred Pia.

eks.: De sidder ved bordet.

eks.: De tager af sted.



3: Verber i nutid.

4: Infinitiv.

lhal

ttil

Ital

tgil

Ual

lbel

5: Datid.

lsgal

[ue]

[ka]

Itql

Isitl

lblitl

lsi.rl

lsbitl

[sgu)

luil

lkul

Isaal

lhaQl

Itol

lgal

lblel

[sbod]

eks.: Jeg skal hjem.

eks.: Jeg vil sove.

eks.: Vi kan komme i morgen.

eks.: De tager i byen.

eks.: De giver hende penge.

eks.: Det bliver koldt.

eks.: Hun siger nej.

eks.: Hun spgrger sin mor.

eks.: Han skal have fri.

eks.: Hun kan ikke lide 91.

eks.: De vil tage til Arhus.

eks.: Du mi ikke give op.

eks.: Du mi lade vrpre.

eks.: Du mi trede om hjrelp.

eks.: De skulle i byen.

eks.: De ville i biografen.

eks.: Han kunne ikke tage med.

eks.: De sagde ja.

eks.: Hun havde gester.

eks.: Han tog til stranden.

eks.: De gav ham lov.

eks.: Hun blev glad.

eks.: Hun spurgte sin veninde.

Kunne, ville og skulle kan ogsi udtales: fkunn, uil!, sgul!1.

9
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E-bortfald

Bemerk: Inde i en satning bortfalder e ofte efter lydene [s, f, b, d, g] - altsfl efter bogstaverne:

s, f, p, t, k, b, g.

Ovelse 1: Mangdeangivelser.

Bemerk: De markerede e'er udtales ikke.

Lyt og gentag, husk e-reduktion:

1. en pose rebler

2. en bakke aeg

3. en d6se tomater

4. en flaske vin

5. et stykke kage

6. en pakke sm6r

7. en aeske trendstikker

8. en tube tandpasta

Ovelse 2:Datid pi -te.

Bemerk: De markerede e'er udtales ikke.

Lyt og gentag:

1. Han k6rte hjem.

2. Hun rejste vaek.

3. De spiste frokost.

4. Hunkobteind.

5. Han h4rte musik.

6. De talte fransk.

7. Hun bagte kage.

8. Hun laste avis.

Ovelse 3: Infinitiv pfl -e.

Bemark: De markerede e'er udtales ikke.

Lyt og gentag:

1. Hun skal hente btad.

2. Du skal passe p6.

3. De skal drikke kaffe.

4.De skal snakke dansk.

5. Han skal lrese lektier.

6. Han skal vaske op.

7.De skal lappe cykler.

8. Hun skal pudse vinduer.

10



Assimilation

rye e [a] assimilerer ofte med en nabolyd. [a] forsvinder, og nabolyden bliver laengere' [a] kan

,ieO 
"nforegiende 

vokal og med: d, j, r' tD' l' m' n' t1'

-re udtales [e].

1: E-assimilation med vokal.

De markerede e'er udtales ikke, men

vokal bliver lrengere.

gentag med tydelige assimilationer:

I :bage,kage

I :bare,vare

ege, Stege

sige, pige

| :nogen,gode

] : uge, stue

I :nye,syge

] :lrge, vege

I : s@ge, K4ge

| :hirde,gflrde

2: Assimilation med konsonant eller

halwokal.

De markerede e'er udtales ikke, men

udtalte konsonant bliver langere'

-re udtales [a].

l :hende,kende

] : komme, samme

: helde, trelle

: mange, penge

: bade, vide

: leje, dreje: leJe, oreJ!

l:breve,love

Ovelse 3:

Vrr opmrerksom Pfl assimilationer'

Lyt og gentag:

hvid - hvide

gul - gule

gr4n - gtrOnne

god - gode

ny - nye

herd - hflrde

hoj - hoje

lang - lange

billig - billige

tom - tomme

dyr - dyre

Ovelse 4:

Vaer opmarksom Pi assimilationer'

Lyt og gentag:

1. nogle nye stole

2. en lille Pige

3. noglenemmePenge

4. nogle hflrde dage

5. nogle fine duge

6. nogle billige varer

7. nogle dYgtige drenge

8. nogle sjove breve

9. nogle gode veje

I : lere, hore
11
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Ovelse 1: Udtale af 'er' 
.

Lyt og gentag. Bemrerk den forskellige udtale af 'er'. E'et i 'er'

assimilerer med den foregiende lyd, og 
'er'hgres 

ikke som et
selvstrndigt ord.

l. det er ldeel

2. der er ldaul

3. jeg er Uaal

4. du er lduul

5. vier [ui i ]

6 . Ie r liil

J. de er ldiil

8. han er lhan a)

9. hvader luaal

10. hvor er [u&'d)

11. er de ladi l

eks.: E3*:{ **" sommer.

eks.: F}*r *r kO.

eks.: ,FqlS *s- sulten.

eks.: $3es *n hurtig.

eks.: Vt *:r hjemme.

eks.: 3 *:rr heldige.

eks.: $}qi *r pi ferie.

eks.: $ $**xx *s- sur.

eks.: il$v*q$ *r det?

eks.: $ $v{rs" *$. Peter?

eks.: Fl*: c$* giet?

Ovelse 2:Udtale af 'en' og 'et'.

Lyt og gentag. Bemrrk den forskellige udtale af: 'en' 
og 'et'.

1. og en [ccn] eks.: De har en hund {}g rx* kat.

2. t1l en lteen) eks.: Hun ringer {i$ *sa ven.

3. med en fmeenf eks.: De kom m*r$ #r1gave.

4. r et liidl eks.: De bor i c!. hus.

5. pi en lpddnl eks.: Han sidder p* *c'r stol.

6. af en [aan] eks.:Han lflnerpenge a$ *x'a ven.

7. have en lha'an) eks.: De skal kaav* *xs bil.

8. tager et fta'adl eks.: Hun !atg*xr s:* reble.

9. det er en ldeenl eks.: $3*f *$'*x.& fredag.

10. der er en ldaunl eks.: 6)q:y qi*i ft? uge til ferien.

I l. hende en [hett] eks.: Han lflnte ]acffiq*c s]& tier.

12. ham en lharytl eks.: Hun giver *wlma *:xx bog.

Assimilation over ordgrrenserne
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ilation: 'den' 
ldrylr,dem' lbrfil og ,en, 

lry)

: Tryksvagt 'den' 
ffu,tl.

eudtales ikke i 'den', og trykket
prepositionen.

Irnedryl

[tedr,t]

['ifu,t]

f'hcsdry)

['ued4t]

I'pddftl

Wdrtl

f'cm'dry)

I'adqtl

2: Tryksvag t' dem' [br,n).

e udtales ikke i 'dem', 
og d

med m og bliver til labelyden [b].

Irnebntl

['tebrTt]

I'ibrytl

['hcsbr,n)

I'uebrytl

I'pdbqnl

Wbrytl

['cm'bryt)

['abnt]

Ovelse 3:

Lytog gentag:

l. Hun fortreller om dem.

2. Hunringertil dem.

3. Hun snakkermed dem.

4. Hun spiserhos dem.

5. Hun venterpi dem.

6. Hun kiggeri dem.

7. Hun g$r rentfor dem.

8. Hun l6nerpenge af denr.

Ovelse 4z en[r,1.

Bemrerk: e udtales ikke i datids-
endelsen -te og heller ikke i 'en'.

Lyt og gentag:

1. Han m/dte en ven. ['modry]

2. Hun sendte en pakke. f'sendnf

3. Han spiste en mad. f'sbi:sdry]

4. Hun tendte en cigaret.

5. Han leste en bog.

6. Hun bagte en kage.

7. Hun stegte en b6f.

8. Han h4rteen cd.

9. Han kobte en cvkel.

t3
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Det tryksvage e bortfalder ofte (se

udtale e lalf@r pause, i enkeltord, i

s. l0), men bibeholdes i visse situationer. Der er st@rst tendens til at
langsom / distinkt tale og efter tunge konsonantgrupper.

Ovelse 1: -e [a] i infinitiv.

Lyt og gentag:

Ovelse 3:

Lyt og svar i flertal.

et skab

en gris

enveg

en kat

en bold

et hus

en ost

vask

spis

les

hent

ksb

vent

stop

vaske

spise

lrese

hente

k0be

vente

stoppe

to skabe

to grise

to vegge

to katte

to bolde

to huse

to oste

Ovelse 2: Flertals-e ved adiektiver.

Lyt og gentag:

Ovelse 4:

Lyt og svar i flertal:

en fransk ost

en m6rk port

en strrk hest

et flot hus

en frrekkat

en smukhat

en tyk gris

et sort skib

to franske oste

to m@rke porte

to strerke heste

to flotte huse

to frakke katte

to smukke hatte

to tykke grise

to sorte skibe

sort

flot

let

smuk

strerk

met

sorte

flotte

lette

smukke

strerke

mette

. r : t r t

Enoelsen -e

t4



i{al / -er [a].

ikke.

ne [aa].

ikke.

- to danskere

- to iranere

- to pakistanere

- to tyrkere

- to bagere

- to lerere

- to slagtere

- to computere

- todaseibnere

Ovelse 2z -er fcf

Lyt og svar i flertal pi -(e)r.

en taske - to tasker

enjakke - to jakker

enkop - to kopper

en pige - to piger

enkvinde - tokvinder

enkage - tokager

en bil - to biler

et reble - to abler

en flaske - to flasker

Ovelse 2z -ere fccl.

Lyt og svar i 2. grad (komparativ) pi -ere.

vatm

kold

hai

billig

let

sv&r

ny

hurtig

dyr

varmere

koldere

hojere

billigere

lettere

sv&rere

nyere

hurtigere

dyrere

Endelsen -ere

t5
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Endelsen -re / -rer

stor

dyr

sur

krer

skor

mor

s&r

Ovelse 1: -re [r]. Adjektiver i flertal.

Bemerk: Forste ord udtales med kort vokal f6r [.r].
Andet ord har lang vokal, og r udtales ikke her.

Kombinationen -re udtales [r].

Lyt og gentag:

Ovelse 3: -rer [r]. Verber i nutid.

Bemark: Vokalen fgr -rer bliver lang.

Lyt og gentag:

lrer - lrerer f'le:cf

h4r - horer

k4r - k6rer

fLr - forrr

brer - brerer

styr - styre r

skar - skrerer

Aveke 4z

Lyt og svar i flertal:

1. et stort bord

2. etdyrtw

3. en skBr fyr

4. en dyr tur

5. en stor dor

store f'sdo:cl

dyre

surc

kare

sk0r*

mort

s&re

Ovelse 2: -re [r]. Substantiver i flertal.

Lyt og gentag:

ur

tur

bord

fyt

dor

her

mur

ure

ture

borslc

fyre

d0re

hrere

mure

fire store borde

fire dyre ure

fire sk6re fyre

fire dyre ture

fire store dore
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-en efter vokal.

ikke, men foregiende vokal bli-

: dagen f'da'anl.

- pigen

- byen

- gflrden

-en efter konsonant.

Ovelse 4:

Lyt og gentag med korrekt udtale af endelsen -en:

1. Konen tager bussen.

2. D arnen tander lampen.

3. Drengen henter tasken.

4. Manden fangerfisken.

5. Chefen hever stemmen.

6. Pigen kgberringen.

7. Moren hjelper faren.

8. Fyrenr6verbanken.

9. Naboen vander planten.

I 0. Pedellen vasker trappen.

ikke i -en.

festen - osten

kaffen - chefen

pillen - bollen

konen - vanen

rosen - isen

siden - gaden

haven - farven

rejen - kOjen

fyren - turen

-en i serlige kombinationer.

-en assimilerer her med foreeiende konsonant. E udtales stadis ikke.

/ -pen:

damen

klubben -

veggen -

ringen

banken -

timen

sreben

ryggen

tingen

tanken

lommen

aben

myggen

sengen

brenken

t7

varmen

frappen

tasken

drengen

enken

stemmen

lampen

fisken

gangen

hanken

trommen.

mappen.

flasken.

ingen.

lanken.

/ -ken:



r

Endelsen -erne

Ovelse 1: Bestemthedsendelsen -erne lcnal.

Lyt og gentag:

kvinderne

pigerne

naboerne

bofferne

tomaterne

agurkerne

reblerne

kagerne

taskerne

bestemt form flertal pi -erne:

gesterne

servietterne

kopperne

skeerne

kjolerne

jakkerne

bluserne

vennerne

festerne

knivene

glassene

lysene

dagene

skabsne

eggene

veggene

gangene

pengone

kortene

Ovelse 2z

Lyt og svar i

gest

serviet -

kop

ske

kjole

jakke

bluse

ven

fest

Endelsen -ene

Ovelse 1: Bestemthedsendelsen -ene l-nal.

Bemrrk: Fgrste e udtales ikke. Det assimilerer

ofte med den foregiende lyd.

Lyt og gentag:

mrendene

b0rnene

drengene

lBgene

br0dene

stolcne

bord*ne

dugene

kurvene

benkene

Ovelse 2z -ene [naf.

Lyt og svar i bestemt form flertal -ene.

Husk: Forste e udtales ikke.

kniv

glas

lys

dag

skab

eg

veg

gang

penge

kort

18



Endelsen -et

n -et [d].

ikke i -et.

d udtales med tungen nede bag

blode d, se ogsi s. 55.

pi -et [d].

snakket

spillet

vasket

hentet

ringet

sovet

lavet

ventet

passet

lovet

Ovelse 3:

Lyt og gentag:

1. Han har byttet uret.

2. Han har fl yttet klaverct.

3. Hun har syet gardinet.

4. Hun har farvet hflret.

5. De har lavet kokkenet.

6. De har repareret taget.

7 . Hanhar sl6et gresset.

8. De har fundet passet.

19
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Endelsen -ede

Ovelse 1: Datid pfl -ede [dd].

Bemark: E'erne i -ede udtales ikke.

Husk: Det blgde d udtales med tungen nede bag

tanderne i undermunden.

Om udtale af det blgde d, se ogsi s. 55.

Lyt og gentag:

vask*ele - hentec*e - snakked*

laveele - vflgneele - ventede

ring*ele - spilleel* - legccl*

Qvelse 2z

Lyt og svar i datid:

plejer - plejcc*e

lukker - lukkeele

bytter - byttedc

passer - pass*de

danser - danscrle

banker - bankede

arbejder - arbejde*le

Ovelse 1: Datid pfl -te.

Bemrrk: E udtales ikke i endelsen -te.

Lyt og gentag:

1. Hun rejst* tilbage.

2.Han s@gt* arbejde.

3. De lerte dansk.

lover - loveele

savner - savn*:*!e

flytter - flytted*l

kigger - kigg*:*e

6bner - flbnedr

Ovelse 3: -ede lddl og -et [d].

Udtal alle bl@de d'er tydeligt.

Husk: E'erne i endelserne udtales ikke.

Lyt og gentag:

1. Han ordned* fjernsynet.

2.Deflbnetle vindue!.

3. Hun slukkede lyset.

4.Hanrens*cle t6jel..

5. Hun vaskedr: gulve*.

6. De passeele barnef.

J .Hanhuskeel* brev*t.

8. Han mistede korekortet.

Endelsen -te

4.Hankgrte i byen.

5. Hun betalte regningen.

6. De lreste brevet.

J.Han spist* sin mad.

8. Hun kendte hans bror.
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konsonanter kan vrre korte og lange. Som tommelfingenegel gelder det, at en vokal er

cfterfglges afen enkelt konsonant, og den bliver kort, nir to konsonanter fglger efter. Voka-

foran en anden vokal, eks.: frue.

ogsfl to konsonanter ved 'skjult' dobbeltkonsonant (en ekstra konsonant. som viser sig i

form, eks.: bus - bussen).

en halvvokal bliver normalt lang i forbindelse med e-assimilation. Det gelder fglgende

halwokaler i fd, j, w, l, m, n, gf.

i lydskrift med, under den lange konsonant og med.'efter en vokal, eks.: skole ['sgo:!].

/ lang vokal. Ovelse 3: Kort llangkonsonant.

Bemark: Der er her stgd pi den korte konsonant.

Om stgd se naste side.

Lyt og gentag:

hen - henne

hjem - hjemme

al - alle

lang - lange

ung - unge

ned - nede

ud - ude

skriv - skrive

h4i _ hsje

Ovelse 4z

Bemrrk: Lange vokaler og konsonanter

er her understregede.

Lyt og gentag:

1. Rune skal spise.

2. Qle er lege.

3. Ida erjyde.

4.Lcne skal hvile.

5. Lane skal b4ge.

6. Kere vilryge.

7. Tave erhjem4qe.

8. Lise er alene.

9. Pia skal sove.

/kort vokal.

er her vokalsankning. (Se s. 28).
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Stsd

StOd h6res som en kortvarig afbrydelse af lyden.

Ved stpd sker der en kortvarig lukning i struben. Denne

lukning fremkommer ved en stramning i stemmeleberne.

(Se tegningen).

Find stedet i halsen. hvor stodet laves:

PrOv at hoste, og lreg merke til det sted i struben, hvor

der sker en lukning, f6r hostet kommer.

Eks. L:

Lyt til flg. og bemark forskellen:

a) Uden stl,d: @re l'o: cl

b) Med st4d: 6er l's'cf

Bemark: Hvor lyden fortsattes ubrudt, og der 
'synges'

pil O'et i 
'6re' 

, sker der en kort afbrydelse af lyden i 
'6er'

Trren stodet:
Overdriv og gLr f6rst afbrydelsen lang.

GOr den derefter gradvist kortere, indtil den fir en naturlig

varighed, og opbremsningen kun bliver kortvarig'

Eks.2:

Lyt og gentag:

Byer: f'by' cl l'ba' cl f'ba' cl I'ba'tl

Bemrerk: Der kan kun vrere stgd i stavelser, som ogsi har tryk.

Stgdet kan ligge pi en lang vokal eller pi en stemt konsonant efter kort vokal.
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'gr

'et

st@ lst@d pi vokal.

afbrydes totalt i ordet med stpd.

st4d I st0d pfl konsonant.

tan'der (subst.)

ren'der

fin'der

skinher (vb.)

grelder

mren'd

hund

ven'd

Ovelse 3: Stgd pi konsonant, st@d pi vokal,

intet stdd.

Lyt og gentag:

1.pen'  -  peh

2.ind' - eh

3. fuld' - fugl

4. vild' - hvil

5. hreld' - hrel

6. bind' - beh

penne

inde

fulde

ville

helde

binde

Ovelse 4:

Udtal alle stod tydeligt.

Lyt og gentag:

1. Frank l4ber en tur'.

2. Clau's ser'en fil'm.

3. Tom'ry'ger en cigar'.

4. Mari'e f6r'sin lon'.

5. Lillian li'ser da'ren.

6. Merete spi'ser en i's.

7. Ju'lie k4ber en bil.

8. Pe'ter betaler regning'en.

9. He1en bor'i by'en.

10. Bo'fin der en ti'er.

er
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Ovelser med sretningstryk - faste rytmiske grupper

Ovelse 1: Pronomen + verbal og

determinativ + substantiv.

Bemrrk: Kun verbet og substantivet har her tryk.

Lyt og gentag:

l. Hun'spiser I et'rble.l

2.Han henter / noget brgd. /

3. De kgber / nogle beger. I

4. Hun be's6ger / sin 'sgster. /

5. Han hjrelper / sine for'reldre. /

6. Han kender/ hendes habo. /

7 . De passer / deres 'arbejde. /

Ovelse 2: Sammensat verbal.

Bemerk: Der er kun tryk pi sidste del af
verbet (dn rytmegruppe).

Lyt og gentag:

l. Han er'ghet. I

2.De er hejst .  /

3. Hun har'sovet. /

4. Han bliver fyret.l

5. De mfl komme. /

6. Hun kan Vente. /

7.Han vil lrese. /

8. De skal flytte. /

Ovelse 3: Verbal + retningsangivelse.

Bemrrk: Kun et tryk. Verbet mister tryk.

Lyt og gentag:

1. De gir tnd. i

2.De lober trd. /

3. Hun kommer tilbage. /

4. Han k4rer hjem. /

5. De er giet hd. /

6. Han er k6rt i byen. i

7. Hun er taget til fodbold. /

8. De er rejst til 'Spanien. /

Ovelse 4. Verbal + slutadverbial.

Bemark: Verbet mister tryk, da det indgir i fast
forbindelse med slutadverbialet.

Lyt og gentag:

l. Hun kober lnd. /

2.Han spiser'op. /

3. De rydder bp. /

4. Hun hrelder tnrelken /nd. /

5. Hun lregger \6jet I'sammen. /

6. Han lukker Vinduet / l. /

7 . Hanliser'dgren l'op. /

8. Hun lregger bogen /\re,k. /
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+ substantiv.

fyk pe sidste led.

r . l

. t

+pradikat.

6 Eyk. Verbet mister tryk.

'Jens. /

ffgr.l

t . l

. t

bur. /

lage. I

klippet. /

bvg./

Ovelse 7. Verbal + n@gent led.

(Nggent led: et substantiv uden

nogen form for artikel / bestemmerled).

Bemark: Kun et tryk. Verbet mister tryk.

Lyt og gentag:

1. Hun laver ?nad. /

2. Hun leser aVis. /

3. De kober bgger. /

4.Hanhenter brgd. /

5. Han h4rer fadio. /

6. Hun skal vaske t6j. /

J .Hanhar passet b4rn. /

8. Hun har bagt kage. /

Ovelse 8. Prreposition + styrelse.

Bemark: Ved prrposition + substantiv / egennavn

ligger trykket pi styrelsen.

Ved praposition + pronomen ligger trykket pi

prapositionen.

Lyt og gentag:

1a. Han kigger/pi billedet. /

lb. Han kigger/ pi det. /

2a. Han linger I til l-one. I

2b.Han tinger/ til hende. /

3a. Hun Venter / pi sin bror. /

3b. Hun Venter/ pfl ham. /

4a. Hun leger / med b4rnene. I

4b. Hun leger / tned dem. /
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Trykkets placering i sretningen

I almindelig neutralt sprog er der forholdsvis faste retningslinier for trykkets placering i satningen. Denne
bestemmes hovedsageligt af de syntaktiske forhold inden for satningens rammer (syntaktisk tryk).
Serlige forhold kan dog gQre sig geldende og pivirke trykfordelingen. F.eks. kan trykket i forbindelse med
emfase (emfatisk tryk) eller med serlig fremhavelse af et led (f.eks. fremhavelse af lighed eller kontrast)
placeres nesten hvor som helst i srtningen. Ogsi udeladte led og referencer til noget uden for satningen
kan gribe ind og andre trykkets sadvanlige placering (kontekstbestemt tryk).

I almindelige neutrale srtninger uden serlige fremhevelser optrader en rekke faste forbindelser med en-
hedstryk: grupper hvori visse ord mister deres tryk, idet de knyttes til andre led i rytmiske helheder samlet

omkrine et felles trvk.

Grupper med enhedstryk:

l . Pronominer + verbal. Pronominet mister tryk.

Eks.: Hun 'gik. / Hun Vasker sig. / Hun Viste ham / brevet. / Hun Viste ham det. /

Artikel (eller: nogle / nogetllidt), possessivt pronomen + substantiv. Artiklen mister tryk.

Eks.: En bog. / Nogle bgger. I Liil kaffe. / Hun'spiser/sin ?nad. /

3. Sammensatte verbaler. Der er normalt ikke tryk pi hjelpeverber og modalverber.

Eks.: Han er'gAet. I Han skal 96. I Han mfl vere'girct. /

4. Verbal + retning (ved bevagelsesverber) eller slutadverbial. Verbet mister her sit tryk.

Eks.: Han gik bd. / Han er taget hjem. / Han er kprt til 'Odense. / Han er blevet sagt bp.

Flere substantiver sammen og sammensetninger med substantiver, tal, titler og egennavne.

Eks.: Et stykke kage. / Et par liter lnalk. / Klokken ti. / Onkel Peter. / Jens Ole. /

Verbal + pradikat. Verbet mister tryk.

Eks.: Hun hedder'Anna. / Hun er larer. / Hun har vaeret 'syg. / Hun har meldt sig 'syg. /

Verbal + npgent led (et substantivisk led uden determinativ (artikel)). Verbet mister tryk.

Eks.: Hun spiser ls. / Hun laeser aVis. / Hun har hentet brgd. /

(Sammenlign: Hun 'spiser / en ls. / Hun lae ser / aVisen. / Hun har hentet / noget brgd. I

Praeposition + styrelse bestiende af substantiv eller egennavn. Trykket ligger pi styrelsen.

Eks.: Han'skriver / til sin 's6ster. I Han Venter I pilOle. I

Bemaerk: Ved prrposition + pronomen ligger trykket pi prepositionen.

Eks.: Han'skriver/ til hende. I HanVenter I pilham. I

2 .

5 .

6.

1 .

8 .
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Fuldvokaler Fortungevokaler Bagtungevol!ler

FQurgnllmg
Hleatnng\Eixl

t
I
I
I

tar tngtilling

*rdhirpEacl

i (lige)

e (hele)

(r (nreseJ

rz (gade, nat)

a (far)

Unurdedevokaler

y (syge) a (bluse)

o (mgde) 0 (kone)

d (rOver) r? (rniile)

i  (r6re) a (h[rde)

; (koninter)

Rurdedevokaler

Vokalskema

Endvidere svagtrvksrokalcn c [.r1. som er en tu'ttttclct ttt icltt l tn-Qevtlkii l

I- og Y-rrekken

Fortunge

U-r:rkken

Bagtunge

Nir man bevcger sig nedad gcrtncttt  henhtt ldsvis i-r ickkcrt.  v- l ' le kken

og u-r i tkken. bevit-Qer tun-gcn (og kicbcn) si-sl  glaclr ist l lc(klt l .  sl i lcdes

at munden ibnes trtere tr in t ir l  tr in.

Fra y-rrkken t i l  u-tckkcn sker ct sk i t ' t  t ' r 'a f i tr tungc t i l  bagt Lrngc. Llr:-

beme er i beg-re tillitlde rttttclctlc.

Ved skit i  mellem v og u tastholt le s l lcbesti l l in-sen ( ' r 'uncl 
tr tuncl ')  si i lc-

des. mens tungen bevrugcs l l 'ct t t  og t i lbage: vvv t l t l t l  yYy t l t l l - I .

Det  sammen sker  ved sk i l ' t  n rc l l cnr  ( t  os  o  -  b lo t  e t ' t t t t tgcs t i l l i ngcr r  her

ikke helt sa ho.i som ved v og u.

Bcr le gcl nran sig pit  n' icrs al.r ' l :k-

kc lnc .  c l  tunges t i l l i n ten  r l cn

sanrnrc i  i -r tkken og 1'-r ' ickkcn.

n ien  I lebes t i l l i ngen sk i l t c l  l l ' a  rL rn-

dcdc t i l  urunclede l lcbcr.

Et ski l ' t  ntel lent i  o-g y t irrcgar.sale-

c lcs  sor t t  ren '  l tbe-uynrnas t ik ' .
' l 'ungcsti l l ingen 

l 'ast l . toldcs. nrcn

c lc r  sk i l i cs  rne l lem' lang tnu t tc l '  og
' r 'unr l  

n . r r . r r rd ' : i i i  yyy  i i i  yy1 ' .

l ) c t  sanrnre  sker  vec l  sk i t t  n rc l l cnr  e

og r t  -  h lo t  e r  t r - rnges t i l l i r tge  n  hcr

i k k c  l r e  l t  s l r  l t o j : o t t t  r c r l  i o r  r .

'Lan-9 
r lund'
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I a u

e o o

G o a

a J d

a J

Vokalsrenkning

Lange vokaler udtales som hovedregel, som de skrives. Ved korte vokaler forekommer der derimod ofte -

men langt fra altid - 
'vokalsrnkning' - det vil sige, at vokalen synker dt - eller undertiden flere trin og udta-

les som en mere 6ben vokal langere nede i samme rckke (se nedenfor).
'I'kan al$e f.eks. udtales [t] og [e] og[e]. Eks: fine ffi:nal,finde[fena], frisk Wesg).

Bemark: I forbindelse med r synker vokalen ofte flere trin.

Bemaerk: @ skifter som den eneste vokal rrkke , idet @ ogsfl kan udtales [:].

[el abler

lal &rter

[a:l dame, [a] mand

Ial barn

Bemrrk: Et par vokaler kan i visse ord have en anden udtale.

i visse ord, eks.: hurtig, spurgte.

[a] duge

[ri] dukke

lal skole

lri] ost

Id] torsdag

[:] kom

hiber

hard

hflnd

tal

lsl

tol

trl

[e]

lel

fine

finde

frisk

flyde

flygte

frygte

[e] vene

[e] vende

[a) vrede

[al veje

Isl sgd

lol sgn

lJl bgrn

lol st0j

wl
t,il

lr l

a

I

I a u

e o o

e d a

a ) a

a J

u
i v u

e o o

G o a

a J d,

u J

e
i v u

e o o

@ o a

a 3 d

a J

fi
i a u

e o o

@ o a

a J d

d J

o
I v u

e o o

& d a

a J a

a )

E,

I a u

e o o

@ d a

a 5 a

a J

o

a
i a u

e o o

@ o a

a ) d,

a J

a
i v u

e o o

@ o a

a 5 a

a J
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Udtale af A

,GiI.
w

'Lang 
mund,

,tVE,
Det m6rke a [a] er en
bagtungevokal.

Tungestillingen er lav.
Tungen senkes og trak_
kes bagud fra[a] til [a].

lillyd
I udtales pi f@lgende m6der: [a] _ herunder det Iange flade a [aJlidt mere ibne a [a] - samt [a].

-ar udtales [a], og -are udtales [aa]. R udtales ikke her.

ogleg merke til denforskellige udtale af a:

:dame, vase, kage.

: mand, alle, hat.

senkes en smule fra
til det mere 6bne a [a].

I a u

e o o

@ o a

a 2 d

d )
lang,kam, snakke.
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Ovelser med A

bane

hane

mase

Ane

lave

- bande

- Hanne

- masse

- Anne

- lande

Ovelse 1: Det lange flade a [al og det korte

mere flbne a [a].

Tungen senkes lidt fra la:l til lal.

Lyt og gentag:

Ovelse 3: la:l / ta) / [a:].

Lyt og gentag:

Ane-Anne-Arne

hane-Hanne-hare

vane-vande-vare

kane-kande -  Karen

Ovelse 4 : B ogstavkombinationer.

-ar udtales [a].
-are(r) udtales [aa].

Bemrerk: r udtales ikke.

Lyt og gentag:

har - hare

bar - bare

var - vare

svar - svarer

spar - sparer

far - farer

VASE vaske

Ovelse 2z Kort [c] og kort [a].

Tungen trekkes bagud fralal til [a].

Lyt og gentag:

land - lang

sat - sagt

kan - kam

han - ham

skal - skak

hat - haft
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Udtale af ,E

.1"
,h!t^)..

w
'Langmund'

Fortunge

Tungen sankes en smule fra
Ielnl[a]. Keben synker, og
munden 6bnes lidt mere.

It

[.

til lyd

kan udtales pi fglgende mider: [e] og[a].

og leg mrerke til den forskellige udtale af a:

tende, s@tte.

mrerke, serlig.

[e] er en fortungevokal.
TungehOjde: midt.

I a u

e o o

@ o a

a 5 q

d, )
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Ovelser med ,lE

Udtale af ts

Ovelse I: n [el I [a).

Tungen sankes fralel til [c].

Lyt og gentag:

Ovelse 3: a le:l / a[a:].

Lyt og gentag:

have - have

geve - gave

trege - Tage

lrege - lagde

hvrese - vase

jager - jager

krere - kager

srere - sager

Bemerk: Udtalen kan variere i kombinationerne
-eger og -are. BAde lel og [a] kan her fore-
komme.

Ovelse 4z [el / lel / [a].

Husk: Tungen senkes fra lel til [e) til [a].

Lyt og gentag:

hvede - vrede

hele - hrele

mele - mrele

vege - vege

le  -1 re

mand

vrek

treller

vrelter

reder

sekke

lregge

n&nne

skende

mrerk

verk

terter

verter

erter

sterke

lrerke

n&rTne

skerme

Supplerende Ovelser

Ovelse 2: [el / lel.

Tungen senkes fra [el til Ie].

Lyt og gentag:

Lene - lrene

hele - hrele

mele - mrele

kede - krede

hvede - vrede

vinde - v&nne

tinde - trende

vade

hale

male

vage

lag
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Udtale af E

r. [e]

'Langmund'

Tungen senkes fra [e] til

leltil [a] til [a]. Kreben
synker, og "munden ibnes
mere og mere.

[e] er en fortungevokal.

Tungestilling: h6j.Iel
lal

til tyd

e kan udtales pfl fglgende mider: [e],Iel, [a], [a] og endelig som det tryksvage e [a], en urun-
ngevokal. (Se ogsi s. 14 om [a]).

Det tryksvage e bortfalder dog ofte (se s. 10), eller det assimilerer med en nabolyd. som si bli-
Se herom s. 11-13 samt afsnittene om tryksvage endelser s. 15-20.

Lyt og leg merke til den forskellige udtale af e:

ngde, mqne.

ssnde, gfter.

tegne, nej.

Fortunge

I a u

e o o

@ o
o

a

a ) d

q, J
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Ovelser med E

Udtale af E

Ovelse tz e fe:l I lel.

Tungen sankes lidt fra [e] tll [el.

Lyt og gentag:

ene - ende

sene - sende

hele - Helle

lede - lette

svede - svende

vene - vende

Ovelse 2: e lel I lal.

Tungen srnkes 'to trin' fralel ti l [a].

Lyt og gentag:

Ovelse 4: l-) I lal.

Lyt og gentag:

forst - forste

bedst - bedste

sidst - sidste

storst - storste

mindst - mindste

reldst - reldste

Ovelse 5: Bogstavkombinationer.

-ej og -eg udtales [aj],nhr de indgflr i en diftong

(altsa i samme stavelse).

Lyt og gentag:

l. -ej: vej, hej, spejl, fejl, rejse, sejle, pleje.

2. -eg: regn, tegne, lege, stege, pege, egen.

Supplerende Ovelse

Ovelse6: i [ t l  le [e :1 .

Tungen sankes fra [i] til [e].

Lyt og gentag:

ved

bed

her

fed

te

- vred

- bred

- hr.

- fred

- tre

smede - smerte

Ovelse 3z e lel I lal.

Tungen saenkes 
'fire 

trin' fra[e) til [a].

Lyt og gentag:

le - leg

se - sej

neg - nej

ve - vej

fe - fej

p  -peg

slne

mine

lide

Line

vide

smide

sene

mene

lede

Lene

hvede

smede
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Udtale af I

'Langmund'

Fortunge
[i] er en fortungevokal.

Tungestilling: h6j.

Ttrngen senkes fra

ltl til [e] til[e]. Kreben
synker, og munden ibnes
mere og mere.

til lyd

udtales pi folgende mider: [il, [e], Iel ogforan vokal ogs6 ft1.

og lag marke til den forskellige udtale af i:

sige, fine.

ikke. fisk.

ringe, briller.

/(11,,

L

I a u

e o o

e o a

a J a

d, J
historle, station.
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Ovelser med I

Udtale af I

Ovelse lz i [i:l I lel.

Tungen sankes lidt fra [r] til [e].

Lyt og gentag:

mine - minde

fine - finde

pine - pinde

vine - vinde

pile - pille

stile - stille

Ovelse 2: i [i] / lel.

Tungen senkes'to trin' fra [il tll lel.

Lyt og gentag:

Ovelse 3: i [t] / Iel I lel.

Lyt og gentag:

stige

fine

pile

bide

stikke - strikke

finde - friske

pille - prikke

binde - bringe

rige

krige

pige

dige

biller

skriv

Rikke

krikke

prikke

drikke

briller

skrift
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ftrItt
l|t,,u.

Fortunge

Tlmgen beveges nedad fra

Islnl[i;]til [i]. Keben synker,
og munden 6bnes mere og mere.

til lyd

t kan udtales pfr fOlgende mider: [o], [dl, [i] og [r].
ionerne -0gog -Oj udtales [4].

Lytog lag merke til den forskellige udtale af O:

hgre, besgge.

b0nner, svomme.

, fgrst, l4rdag.

[o] er en fortungevokal.

Yed[ol er tungestillingen den samme som ved

[e], men leberne er rundede vedfol, mens [e]
udtales med 'lang mund'.

Find [a]: Sig: eeee, fasthold tungestillingen og
skift til rundede laber: OOOO. Skrft et par gange

fra 'lang' 
til 'rund' 

mund: eee OOO eee OOO.

$ilu,,..

rrr @1
$m*.
@

ogsi s. 27.Bemrerk: Hvor [o], [o] og [i] er fortungevokaler, er [c] en bagtungevokal. Se

I v u

e o o

@ o a

a J d,

d, )log,rgg.
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Udtale af Q

Ovelse l: g lol I ldl.

Tungen sae nkes lidt fra lsl t1l [ri].

Lyt og gentag:

sOd - sOn

s0 - som

to - tom

b4g - bon

skor - skon

kOd - kon

Ovelse 2z g lal I lil.

Tungen sankes 
'to trin' fralol ti l [o].

Lyt og gentag:

sOBe - sorge

b@g - bar

g0 - g0r

mod - mork

t0 - t4r

dO - d4r(subst.)

Ovelse 3z g lal I lcl.

Fra h@j fortungelyd til lav bagtungelyd.

Lyt og gentag:

to - taj

bse _ boi

ho - hoj

mo - mpg

ka - koje

O -@ie

Ovelse 4: s [ol | [dl I lil I lc].

Lyt og gentag:

w - tom- tor - t4i

bag- bon - bor - boi

Ovelse 5: Bogstavkombinationer.

Bemark: -Og og -gj udtales [.rj], nir de indgir i en

diftong (altse i samme stavelse).

Lyt og gentag:

I . -6g: rgg, lgg, m6E, dggn,sm/g.

2. -6i : hgj, tgj, stgj, fl6j, Qjne,kgie.

Supplerende ovelser

Ovelse 6z e [el l 0lo].

Skift fra 'lang' til 
'rund' mund.

Tungen flyttes ikke.

Lyt og gentag:

leve - lave

sele - s6le

nede - n4de

gedde - E4de

led - lgd

ked - kOd
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$velseTzgls l lo lo l .

ift fra fortunge til bagtunge.

er den sarnme, og begge har

leber.

trrekkes bagud ftalsl til [o].

og gentag:

- mode

- boder

- fode

- ode

- more

- sole

Ez s liil | 8L ldl.

fra fortunge til bagtunge.

er den sanune, og begge har
laber.
frekkes bagud fra [d] til [dl.

oggentag:

Hn

skin

ride

rebe

hane

eh

Ovelse 9: s ljl I eWl.

Skift fra fortunge til bagtunge.

Tungeh6jden er den samme, og begge har
rundede laber. Tungen treekkes bagud fra

til til t('1.

Lyt og gentag:

t6rre - tare

s@rge - sire

E4re - girde

f4r fer

sporger - sper

hgr (subst.) - her
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Udtale af Y

ftrItt
llt,,u.

'Rundmund'

Lal
[o]
16l

Fortunge

Tungen beveger sig nedad
fra fu) til lo) til [o]. Keben
synker og munden 6bnes
mere og mere.

[g]er en fortungevokal. Tungestilling: hoj.

Ved y er tungestillingen den samme som ved i,
men leberne er rundede ved y, mens i udtales
med'lang mund'.

Find [y]: Sig: iiii, fastholdtungestillingen, men
skift til rundede fremskudte leber: yyyy.
Skift et par gange fra 'lang' 

til 'rund' 
mund:

iiiyyyiiiyyy.

Fra skrift tit lyd

Bogstavet y kan udtales pi fplgende m6der: lyl, [s] og [o].

Ovelse: Lyt og leg merke til den forskellige udtale af y:

l. [y]: nye, syge, lyse.

2. [ol: tynde, skynde, flytte.

3. [d]: ryg (subst.),tryg,bryllup.

i a u

e o o

@ d a

a 5 d,

q J

--
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afY

rz y lul l'Isl.

senkes lidt fra lrl tll[o].

og gentag:

- flytte

- nytte

- skytte

- synde

- dyppe

- lyst (subst.)

2zylul l l i ; l .

sankes 'to trin'fraly) til [d].

- rykke
- trykke

- brygge

- frygte

- &yppe

- ryste

0velser

3: i [i] ty ty1.

skifter fra 'lang' til 'rund' mund.

flyttes ikke.

og gentag:

Ovelse 4z y lyl l 0lol.

Lytog gentag:

syge - soge

byge - b4ge

lyve - l4ve

tyve - t@ve

nyde - n4de

jyde - jsAe

dyr - dor(atd0)

tyr - t4r (att4)

Ovelse 5z y Iyl l ulul.

Leberne er ved [u] rundede lige som vedfuf,

men hvor [y] er en fortungevokal er [z] en bag-

tungevokal.
Labestillingen fastholdes, mens tungen trekkes

bagud ttulyl til [z].

Lytog gentag:

syge - suge

byge - bue

dyre - duer

hyre - huer

myre - mure

syre - sure

fyre - fuger

tyre - tuer

- syge

- ryge
- Thyge

- dyne

- fyre

- syre

-ny

- lY 
4 l



t
I

o

Udtale af A

[ri] er en bagtungevokal.

Tungehgjde: midt.

tdl
t&1
lal

Tungen beveges nedad
fraldl til [rt] til [a]. Krben
synker, og munden ibnes
mere og mere.

Fra skrift til tyd
Bogstavet i kan udtales pfl fplgende mider: [d],1&l og [c].
Bemark udtalen af kombinationen -ir [&] og -ire(r) t,idrl. R udtales her ikke.

Ovelse: Lyt og leg marke til den forskellige udtale af i:

l. tdl :line, mide, iben.

2. t&l : gar, nar, ir.

3. [r] : hind,vidt,ridden.

)
\

, a u

e o o

@ o
o

a

a c a

a J
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Ovelser med A

Udtate af A

Ovelse 1: 6 [ri] lWl.

Tirngen senkes fraldl til I&1.

Lytog gentag:

FP - gflr

fe - fer

sti - stir

spa - sper

sfl - sir

H -Hr

Ovelse 2: ilId) | [cl.

Tungen senkes 
'to trin' fraldl til [l].

Lyt og gentag:

gra gret

ribe - ribte

me - mitte

ride - trfldte

ved - v6dt

bH - bl6t

Ovelse 3: Bogstavkombinationer.

Husk: -frr udtales [ri] og -ire(r) [&rt].

Lytog gentag:

sir - sirer

tAr - tirer

gAr - girde

hArd - hirde

kir - Kire

skir - skiret

Ovelse 4z o tol I eW).

Bemrerk: Hvor leeberne strammes ved [o] er de af-

slappede ved [ri].

Tungen sankes fra [o] til [d].

Lyt og gentag:

skole - skflle

mole - mile

ose - Ase

Lone - lane

soler - siler

node - nide

Supplerende Ovelser

Ovelse 5z n [e] I o t6l I eWl.

Skift fra 
'lang mund' ved[e) til 

'rund mund'

ved [o] og [d].

Tungen trekkes bagud fra [o] til tdl.

Lyt og gentag:

len  - lgn - lan

skend-skon-sk in

red - rod - r f ld
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Udtale af O

'Rundmund'

Iol
tdl
t&l
lrl

Tungen bevreges nedad fra

[o]tlr[d] til [&] til [e].
Kreben synker, og munden

ibnes mere og mere.

Fra skrift til tyd

Bogstavet o kan udtales pfl fglgende mider: [o], [d], [ri] og [a].

Ovelse: Lyt og leg merke til den forskellige udtale af o:

[o] er en bagtungevokal.

Tungestilling: hgj.

1.  [o]

2. ldl

3. t&l

4. Icl

skole, kone, rose.

onsdag, ost, bog.

kort, sport, sover.

komme, stop, ofte.

I a u

e g o

@ o a

a J d,

a J
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Ovelser med O

iUdtale af O

Ovelse L: o [o] I tdl.

Tungen srenkes lidt fra lol til[d].
[.eberne er stramme ved [o] og
afslappede ved [d].

Lytog gentag:

ose - oste

bone - bonde

kone - koge

ode - onde

bo - bog

to - tog (subst.)

Ovelse 2: o lol I Wl.

Tbngen sankes 'to trin'fra [o] til tAl.

Lytog gentag:

bo - bort

ko - kort

stor - stork

spor - sport

pose - porse

mose - morse

Ovelse 3z o lol I lcj.

Tlrngen sankes 'tre trin'fra [o] til [c].

Lyt og gentag:

to

Ole

pote

rode

ose

coma

tom

Olle

potte

rotte

ogsfl

komma

Supplerende Ovelser

Ovelse 4z u lul I o lol I e?l.

Tungen scnkes fra u til o til i.

Leberne er fremskudte ved u, strammede ved
o og afslappede ved fl.

Lytoggentag:

uh  -oh  -6 f t

mule-mole-mi le

skule - skole- skile

rude - rode- r f lde

s lug -s log -s l6

Ovelse 5: e lel I g lol I o lol.

Tungehgjden er den samme fra [el ttl [s] il [o].
Hvor e har 'lang mund', er laberne rundede ved

[s] og lol.

Tungen trakkes bagud fralof til [o], (fortunge -

bagtunge).

Lytog gentag:

fede - f4de

mede - m4de -

sele - sole

nede - ngde

b -Ws

se -s0

fode

mode

sole

node

bo

SO
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Udtale af U

'Rundmund'

Tungen bevages 
'to trin'nedad

fra[u] til tdl.
Keben synker og munden 6bnes

lidtmere.

[u] er en bagtungevokal.

Tungestilling: h6j.

lul

td)

Fra skrift til tyd

Bogstavet u udtales pi fglgende mider: Iul og [d].

Bemrerk: U udtales [o] i visse ord (f.eks. hurtig, spurgte).

Ovelse: Lyt og lag merke til den forskellige udtale af u:

l. lul: stue, ude, huse.

2. Idl: slukke, mund, ung.

I a u

e o o

@ o
o

a

a J d

d, )
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Ovelser med U

Udtale af U

Ovelse l: u lul I ldl.

Tungen senkes 'to trin' fra [u] tll Idl.

Lytog gentag:

Sune - sunde

Rune - runde

huler - huller

sluge - slukke

tu -tum

brug brugt

Supplerende ovelser

Ovelse 2z i lil I y lyl I u [u].

Tungestillingen erhgj ved alle tre vokaler.

Skiftfra'lang mund' ved [i] til 
'rund mund'

ved [y] og [a].

Tungen trekkes bagud tua[Ul til [a].

Lyt og gentag:

Ovelse3:u lz l  lo [o ] .

Tungen sankes lidt fra [r] til [o].
Lreberne er fremskudte ved [n] og stram-

mede ved [o].

Lytog gentag:

ugle - Ole

Tine - tone

skule - skole

bude - boede

bure - borde

ture - Tore

Ovelse 4: ulu:l / 6[d:].

Tungen senkes 'to trin'.

Lytog gentag:

lune - lane

Thule - tile

rude - rflde

bude - bflde

kube - kebe

tube - tebe
slge

rige

tie

Line

syge - suge

ryge - ruge

Thyge- Tue

lyne - lune



Oversigt over konsonanter og halvvokaler

Som det ses pfl nedenstflende skema samt pfl tegningen pi fglgende side, har hver konsonant sit srrlige

artikulationssted:

Nogle konsonanter artikuleres med leberne, andre med fbrtungen eller bagtungen haevet mod et givet

punkt i overmunden.

Ligeledes har hver konsonant sin serlige artikulations-mide:

Ved lukkelydene dannes kortvarigt et fuldstendigt lukke for luftstr6mmen pA artikulationsstedet. Lukkelyd-

ene kan vare aspirerede (pustede) eller uaspirerede. Ved hammelydene dannes et haemme for luftstrom-

men pi artikulationsstedet. Ved nasalerne passerer luften ud gennem nasen, idet ganesejlet her sankes,

og ved lateralen I passerer luften ud langs siderne pi tungen (se de smi figurer naeste side). Ved h er der

fri passage for luften.

Halvvokalerne: f f  ld l t l rolervokal l ignendekonsonanter,derkun f indes i  stavelsermedfuldvokal.  De

indgir sammen med fuldvokalen i en diftong - en slags glidelyd (eks.: tur ['rru]) eller i en triftong - en

glidelyd bestiende af en fuldvokal + flere halvvokaler, (eks.: kurv f'kutwl).

Visse konsonanter er stemte og andre ustemte. Ved stemte

lyde er stemmeleberne spendte, og der dannes et h:rmme

fbr luftstrommen i struben, hvorved der skabes vibration.

mad sov

48

Stemmel:eberne

lebelvde fortungelyde bastunselvde

lukkelyde
aspireret p t k

(t

uasplreret b d g

hremmelyde
f ,t

u I r
0
r!

nasaler m n U
lateral I
halvvokaler d-i I D - J

h ustemt

[y] : la4g ld l  : ["rl :mot Lw]:



Konsonanternes og halvvokalernes artikulationssted

/( trr,,yb'/,r,,
Srn, l
t,d

j g,k,u

Itn

d

Ganesejlet er hevet.

Luften passerer ud gennem munden. /n, n og u.
Luften passerer ud gennem n&sen.

b,p
ffiru

'ilt,,,.

Fl|ft,,,,,
'/*tn.,,
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Udtale af R

Dansk r [r] er et bagtunge-r, og lyden kommer fra

halsen. Bagtungen haves mod drgblen. Fortungen

er inaktiv og holdes nede.

Bemerk: Pi mange sprog findes et 'rulle-r', som

artikuleres med fortungen. Dette r findes ikke pfl

dansk.

Find [r]: Start med at sige 
'ah' 

[a]. Sret nu
'r'foran - uden at bevege fortungen: [ra].
Vaer opmerksom pi, at r-lyden kommer fra halsen.

Halvvokalen r [,r] er en [e]-lignende lyd og kommer

ogsi fra halsen. Bagtungen srenkes og trekkes til-

bage. Luften passerer stOjfrit.

Det vokaliske r indgir saurmen med en foregiende

vokal i en diftong - en glidelyd.

Find [.r]: Lad foregiende vokal glide over i en [e]-
lignende lyd. Luk munden godt op pi [r]-lyden.
Eks.: mor: fmo cf.

Afkort derefter [a]-lyden, og du fir udtalen fmotl.

Fra skrift til lyd
Bogstavet r kan udtales pi fglgende mider: [r] og ["r] eller [-]. [r] findes forst i ordet og efter konsonant.
Efter vokal udtales r [.r] - bortset fra flg. kombinationer, hvor det assimilerer med en nabolyd:

Tryksvagt -er udtales [e], -re(r) udtales ligeledes [e], og -ere [aa]. Se s. 15, 16 og 52.

Kombinationen -ar udtales [a], -are faal, -ilr [ri] og -frre [ed]. Se s. 30, 43 og 52.

Ovelse: Lyt og lreg marke til den forskellige udtale af r:

1. [r] : rig, gri, kro.

2. Itl : mor, tur, fyr.

3. t-l : lare, har,6r.
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Ovelser med R [r]

Ovelse 1: R + bagtungevokaler.

Husk: R-lyden kommer fra halsen.

Hold fortungen nede (om n/dvendigt med

en finger over tungen).

Lytog gentag:

ar - far

alnme - ralnme

Anders - Randers

amt - ramt

ak - rak

om - rom

e-re
ord - ror

Ovelse 2: Bagtungekonsonant + r.

Lyt og gentag:

l<am - l<ram

kop - krop

koge - kroge

Sg
god - gro

gem - grim

Ovelse 3: Lebelyd + r.

Lyt og gentag:

rar - fra

tom - from

rat - brat

ro - bro

mv - Prag

rest - prest

rrckke - frekke

Ovelse 4: Fortungekonsonant + r.

Lyt og gentag:

ribe

red

rumme

ro

ruge

red

ret

r0d

Rikke

ris

rig

rydde

dribe

ffid

tromme

tro

true

tred

Ovelse 5: R + fortungevokal.

tret

gf:0d

drikke

pris

fri

fryde

Ovelse 6: R i ordinitiale konsonantgrupper.

Udtal alle konsonanter tydeligt. PrOv evt. forst at
lave et lille ophold mellem konsonanteme for at
vrere sikker pil at fh alle med. GOr derefter ophol-
det kortere, og drop det til sidst.

Lyt og gentag:

frw

Ruth - brudt

ringe - bringe

rige - krige

- skrfr

sprut

springe

skrige
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Ovelser med halwokalen [4

Ovelse 1: [-;].

Udtal med tydelig diftong. Lad fgrste vokal
glide over i en e-lignende lyd. Husk at f,bne
munden godt pi r (eJyden).

Lyt og gentag:

se - ser

le - ler

sne - sner

sy - syr

fy - fyr

bo - bor

gro - gror

dg - d4r

Ovelse 2: [-*].

Lyt og gentag med tydelig
forskel pi de to ord:

kigge - kirke

gane - gerne

fattig - frerdig

kane - kerne

syne - syrne

lette - lrerte

salig - srrlig

dyt dyrt

sut - surt

Ovelse 3:

Lyt og gentag:

et stort bord

en krerbror

et dyrt ur

en skgr fyr

en sur sekretrer

en dyr tur

Ovelse: -ar faf, -are[o.af

-er [&], -frre\d,ft}.

Assimilationermed R

Lyt og gentag:

1. [a] l[aal far

har

bar

vtr

- fare

- hare

- bare

- vare

2. t&l I toal ehr - girde

herd - hirde

er - 6re

sir - sire

Oversigt:

Lyt og gentag:

-er [e] : lcser -ar [a]

-re [a] :h4re -are(r) [o.a]

-rer [a] : lerer -ir t&l

-(r)ere [aa]: larere -ire(r) tie,l

Assimilationer mellem -er, -re, -rer og -ere:

se s. 15 og 16.

far

farer

sir

s&rer
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Udtale af H

H-lyden kommer fra halsen. Luften passerer ud gennem munden uden modstand. Tungestillingen afhen-
ger af de omkringliggende lyde. Lyden er stille og stojfri.

Find h: Tag en dyb indinding. Slap si af, og and ud. Meerk hvordan luften stojfrit passerer ud fra halsen.

Fra skrift tit lyd
Bogstavet h kan udtales pi fglgende mider: [ft] og t-1.
H udtales ikke i kombinationerne: hv- og hj- .

Bemrerk: I hurtig tale udelades h ofte i tryksvage ord inde i satningen.

Eks.: Han har haft hund: lhan a ufd 'hun'f.

Ovelse:

Lyt og lag merke til udtalen af h:

I.Ihl: hus, hest, hedder.

2. I-l : hv- : hvem, hvad, hvor.

hj- : hjem, hjelpe, hjerte.

Ovelser med H

Ovelse lz- lh-

Lyt og gentag:

Ovelse 2:h I r.

Bemerk: Ved h-lyden passerer luften stojfrit ud

gennem munden. Ved r fremkommer nogen st@j,

idet bagtungen heves mod drgblen.op

ar

a
rd

at

al

end

0st

hop

har

h0

hud

hat

halv

hend

host

Lytog gentag:

har - rar

h6b - reb

ham - nrm

hiv - riv

hus - rus

hoi - reg

husk - rusk

hue - ruge
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Klusiler (lukkelyde)

P, t, k og b, d, g er alle klusiler - lukkelyde. Under artikulationen opstir der et kortvarigt fuldstrendigt lukke

for luftstrommen. Parvist har de samme artikulationssted.

P og b er begge lebelyde, t og d artikuleres begge med tungespidsen bag trenderne i overmunden, og k og g

artikuleres begge med bagtungen hevet mod den hirde gane.

P, t og k er i indlyd (som f6rste bogstav) aspirerede (pustede: umiddelbart efter det fuldstandige mundlukke

f4lger et pust). T er derudover ogsfl affrikeret, dvs. det fglges af en lille s-lyd, altsi t..

(Se ogsi s. 58 om t, s.62 om k og s. 66 om p).

B, d og g er uaspirerede (ikke pustede). Bemrerk: b,d og g er alle ustemte pi dansk.

Klusilsvrekkelse: P, t og k er som nevnt aspirerede (pustede) i indlyd, men inde i ordet - efter konsonant

og ved dobbeltkonsonant, altsi ved -pp, -tt, -kk mister de aspiration og udtales lbl,[A oglg].

Ordfinalt udtales de ogsfl ofte [&], [d] og [g], men kan undertiden - isrer fgr pause ogsi udtales aspireret

som [p], [r], [ft].

Ovelse 1: uaspireret / aspireret.

Husk at puste pi andet ord.

Lyt og gentag:

bind pind

bus - puds

dag - tag

dyr - tyr

god - ko

ged - ked

Ovelse 2: Klusilsvakkelse.

Husk at p, t, k inde i ordet udtales [b], [d], lgl.
I andet ord pustes altsi ikke.

sp [sb], st [sdl ,sk [sg].

Lyt og gentag:

pille - spille

pande - spande

tak - stak

tyr - styr

kat - skat

kald - skal

Ovelse 3: Klusilsvekkelse.

Husk at ogsi -pp, -tt, -kk

udtales lbl, ldl og [gl.

Lyt og gentag:

1. Hun vekker sin datter.

2.Han snakker med sin fatler.

3. Hun venler ved sloppesledet.

4. Hun saller sig pi trappen.

5. De lukker klokken otte.

6. De skal by![e det smukke tepBe.

7. Hun pullerjakken i vaskemaskinen.

8. Hun hrelder suppen op i koppen.

9. Han slukker lyset i kokkenet.
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Klusiler (lukkelyde)

P, t, k og b, d, g er alle klusiler - lukkelyde. Under artikulationen opstir der et kortvarigt fuldstrndigt lukke

for luftstrommen. Parvist har de samme artikulationssted.

P og b er begge labelyde, t og d artikuleres begge med tungespidsen bag trenderne i overmunden, og k og g

artikuleres begge med bagtungen hrvet mod den hirde gane.

P, t og k er i indlyd (som fgrste bogstav) aspirerede (pustede: umiddelbart efter det fuldstrndige mundlukke

f4lger et pust). T er derudover ogsi affrikeret, dvs. det f6lges af en lille s-lyd, altsi t..

(Se ogsi s. 58 om t, s.62 om k og s. 66 om p).

B, d og g er uaspirerede (ikke pustede). Bemerk: b,d og g er alle ustemte pi dansk.

Klusilsvrekkelse: P, t og k er som navnt aspirerede (pustede) i indlyd, men inde i ordet - efter konsonant

og ved dobbeltkonsonant, altsi ved -pp, -tt, -kk mister de aspiration og udtales lbl, [d] og [il.

Ordfinalt udtales de ogsi ofte [b], Idl og [gl, men kan undertiden - isrer fgr pause ogsi udtales aspireret

som [p], [tl, [k].

Ovelse 1: uaspireret / aspireret.

Husk at puste pfl andet ord.

Lyt og gentag:

bind pind

bus - puds

dag - tag

dyr - tyr

god - ko

ged - ked

Ovelse 2: Klusilsvrekkelse.

Husk at p, t, k inde i ordet udtales Ibl, [d], [g].

I andet ord pustes altse ikke.
sp [sb], st [sd] ,sk [sg].

Lyt og gentag:

pille - spille

pande - spande

tak - stak

tyr - styr

kat - skat

kald - skal

Ovelse 3: Klusilsvakkelse.

Husk at ogsfl -pp, -tt, -kk

udtales lbl,[d] og[g].

Lyt og gentag:

1. Hun vekker sin datter.

2. Han snakker med sin fretter.

3. Hun venler ved sloppestedet.

4. Hun setter sig p6 trappen.

5. De lukker klokken otte.

6. De skal bytte det smukke teppe.

7. Hun putterjakken i vaslemaskinen.

8. Hun helder suppen op i koppen.

9. Han slukker lyset i kokkenel
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Ovelser med D

Ovelse lz d- ld-l / st- [sd-].

Lyt og gentag:

Ovelse 3: nd, ld, rd + r eller -ig / -isk.

Bemprk I disse kombinationer udtales d.

Lytog gentag:

andre-  undre-  mindre

aldre- aldr ig- heldig

ordre - frerdig- indisk

Ovelse 4: l-dl I l-dl.

Husk: efter vokal udtales d [d].

Lytog gentag:

lyt lyd

dum

danse

dyr

due

dine

dreng

1. -nd:

kande

ende

2. -td:

kolde

uld

3. -rd:

bord

nord

4. -ds:

plads

sidst

5. -dt:

midt

r4dt

Ovelse 2z l-l Stumt d.

Lytog gentag:

stum

standse

styr

stue

Stine

streng

vende - minde

runde - bonde

vilde - halde

fyld - meld

jord - herd

ord - mord

spids - puds

bedst - vidst

lidt - vidt

hvidt - fgdt

gut

glat

mat

tir

hat

gud

glad

mad

tid

had

Ovelse 5: -dd [d].

Lytog gentag:

sidder

hedder

f0dder

sludder

r0dder

madder
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Ovelser med det blgde D tdl

le

8e

neg

fe

lz - I [dl.

Ved blgdt d er tungen nede

tenderne i undermunden.

oggentag:

l'E

led

sid

ned

fed

bed

ved

Ovelse 2: I-dl I !-dl.

Husk Placer tungen oppe bag trenderne i

overmunden ved [dJ og ned bag trenderne i

underrrunden ved [d].

Lytog gentag:

hatte - hade

putte pude

matte - made

bytte byde

smitte - smede

mOdte - m0de

satte - sade

flytte - flgde

Ovelse 3: [-s] | t-dl.

Lyt og gentag:

bas - bad

lys tyd

hus - hud

hvis - ved

bus - hxl

Lis - lid

Ovelse 4z [-l] | FAl.

FPrtungen op ved [4 og ned ved [d].
Bemerk: I udtales ligesom herdt d med tungen

oppe bag tenderne i overmunden.

Lyt og gentag:

-d

sal - sad

stol - stod

uld

el

hel

fsl

gal

hvil

: !

uC

ed

hed

tsd

gad

hvid
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Udtale af T

T [r] udtales ligesom d med tungespidsen bag ten-

derne i overmunden.

T [r] er aspireret (pustet), hvor d er uaspireret. T

er efterfulgt af en lille s-lyd: t,.

Find [r]: Sig fprst: da da da da, og mark hvordan

tungespidsen beveger sig op bag trnderne i over-

munden.

Gentag, men pust nu samtidig og sig: tatatata,

Husk den lille s-lyd ved t".

Fra skrift til lyd

Bogstavet: t kan udtales pi fglgende mider:

T udtales [4 - altse aspireret - forst i ordet,

t normalt [d], men f6r pause ogsi [r].

Bemark: Endelsen -et udtales [d]. Se s. 19.

[t] os ldl.

men det udtales [dJ inde i ordet og ved -tt. Ordfinalt udtales

Ovelse: Lyt og leg mrerke til den forskellige udtale af t:

1. t/l : tom, tand, taske.

2. ldl: stemme, vente, datter.

fttu,,
Ih,,,,,
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Ovelser med T

Ovelse 1: t-.

Husk at puste ved t.

Husk ogsi den lille s-lyd efter t: t,.

Lyt og gentag:

tak  -  te -  tu r

tom- t i  -  te t

Ovelse 2: d- | t-.

Ikke pustet / pustet.

Lytog gentag:

dag - tag

dit - tit

d  - te

dyr - tyr

dan - tand

dolk - tolk

dam - tam

dur - tur

Ovelse 3:

Bemrerk: t udtales [r] f6rst i ordet,

men [dl efter konsonant / inde i ordet.

st- [sdl.

Thor - stor

tak - stak

ti - sti

te - sti

top - stop

tyr - styr

Ovelse 4z -tt.

Husk: -tt udtales [dJ.

Lytog gentag:

fretter

datter

s&tter

otte

atten

katte

Ovelse 5: -t / -Ct.

Udtal begge konsonanter tydeligt.

Pas pi der ikke kommer et ekstra e efter -t.

Lytog gentag:

set - sent

set - sendt

gut - gult

hat - halvt

gat - gemt

tot - tomt

ladt - lagt

midt - mist

lidt - list
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Udtale af G

G [9] udtales med bagtungen hevet mod bageste del af
den hirde gane.

G er ustemt og uaspireret (ikke pustet).

Find [g]: sig: ga - ga - ga - ga - Ea, og merk, hvordan
bagtungen haver sig mod bageste del af den hirde
gane.

Fra skrift til lyd

Bogstavet g kan udtales pi f6lgende mider: lg7, n, [u] og [-].

Bemerk G udtales [9] i indlyd, ved -gg og ved -gt. G udtales fl eller [-] foran fortungevokal og ved -lg,

og det udtales [u] eller [-] foran bagtungevokal og ved -rg.

Bemerk: Kombinationen -ng udtales [f].

Ovelse: Lyt og leg marke til den forskellige udtale af g:

1.

2.

3.

4.

5.

lsl

t/1

[w]

t-1

tul

: gt la,gge, sagt.

lege,rgg,valge.

lflg, koge, bjerg.

uge, bruge, rig.

lang, synge, henge.

(01,,

lln,,,ll

L
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Ovelser med G

Ovelse lz eIgl.

Lytog gentag:

1.(g-) :  god

2.(-eg: lagge -

3. Ggt): spgt

Ovelse 2z elil.

Lytog gentag:

1.(-eg lajl): regne

2. (-selcjl): r4En

3. (-lg): selge

Ovelse 3: g [u].

Lytog gentag:

l. (og):

2. (-ag:
(-aglawl):

Cre):

gift - gammel

kigge - begge

a,gle - vigng

Ovelse 5: Ial l Iawl.

Lyt og gentag:

Mg - daglig

fag - faglig

bag - bagd4r

sag - sagfprer

Ovelse 6: lgl | [i] t Iw) I t-1.

Las,lytog gentag:

l . leg 2.1iry 3.lse

4.Iige 5.ligge 6.luge

l.lagt 8.lagde 9.Ingge

l0.lygte 11.lag l2.lagkage

Ovelse 7z -lglljl I -rgfuwl.

Lres, lyt og gentag:

1. Helge 2.harge 3. ergerlig

4.Bgrge s.b4lge 6. bjerge

7. srlge 8. s6rge 9. valge

tegne -

mgg

velge -

pege

dogfl

b0lge

k log  -bog  -og

l ige  -m ig" - t i ge

brage  -d rage- laage

bjerge - Bgge - farge

4: g [-].

og gentag:

[,]: pise

Ial: dage
'trel: 

lcge

lige

kage

v:Ege

ryge

Koge

bruge

sarlige

l: syge

l: spge

l: uge

sige

bage

te.ge

sfiryge

boger

kugle

dirligt1S): mulig
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Udtale af K

tkl

K [ft] udtales ligesom g med bagtungen hevet mod
bageste del afganen.
K er aspireret (pustet), hvor g er uaspireret.

Find [u: Sig forst: ga ga ga ga, og mrerk hvordan

:agrungen 
haver sig mod bageste del af ganen.

t.renmg, men pust nu samtidig og sig: ka ka ka ka.

Fra skrift tit lyd

Bogstavet k kan udtales pi fglgende mider: Ild og Ig1.
K udtales [&] - altsi aspireret - forcti ordet, men de_t udtales [9] inde i ordet og ved -kk.Ordfinalt udtales k normalt [g], menf^;;ur" ogsi [&].

ovelse: Lyt og leg merke til den forskeilige udtale af k:

l. tkl:kom,kan,kam.

2. tgl: sko, skal, vakke.
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Ovelser med K

Ovelse 1: g- / k-.

Husk at puste ved k.

Lyt og gentag:

gnlv - kul

git - ker

ged - ked

gane - kane

g0 -kg

gal - karl

god - ko

grk - kig

gar - krer

Ovelse 2:k- [k] / sk- [s9].

Husk Pust kun pi k f6rst i ordet.

Lyt og gentag:

kat - skat

kod - skod

kur - skur

kar - skar

kald - skal

k4n - skon

kaffe - skaffe

ko - sko

Ovelse 3: -kk-.

Husk: -kk udtales [gl.Der pustes ikke.

Lytog gentag:

klokke

vekker

takker

snakker

slukker

sokker

Ovelse 4: -Ck.

Udtal begge konsonanter tydeligt.

Lyt og gentag:

fold - folk

meld - malk

stil - stilk

fald

tys

- Falck

- tysk

dus - dusk

dans - dansk

Svends - svensk
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Udtale af B

'fil,uo.

B er en labelyd. Munden lukkes her helt, og
lreberne modes.

B er ustemt og uaspireret (ikke pustet).

Fra skrift til lyd

Bogstavet b udtales normalt [b].

I visse ord udtales b dog [ro] eks.: peber, kobber.

Bemerk: I ord med lang vokal har b undertiden to udtalemuligheder:

[b] eller [p], eks.: kobe, lobe Us:bal I I'lowryl.

Ovelse: Lyt og leg merke til udtalen af b:

[b] : bor, bil, nabo.
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Ovelser med B

Ovelse lz lb-l | [sb-].

Lyt og gentag:

bille - spilde

bort - sport

bark - spark

bande - spande

bade - spade

bare - spare

bek - spek

- spor

Ovelse 2: -b | -bt.

Lytog gentag:

dyb dybt

dgb - dgbt

skab - skabt

tab - tabt

&eb - drebt

Ovelse 3: b [b] / lwl.

Lyt og gentag:

kgber I'ko'bcf | ['kowc]

lober

taber

griber

riber

'*r
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Udtale af P

P er ligesom b en labelyd. Munden lukkes helt, og
laberne modes.

P er aspireret (pustet), hvor b er uaspireret.

Find [p]: Luk munden og saml leberne.
Bemerk: Lreberne skal vrere afslappede og
uspendte. Slip nu og pust luft ud mellem leberne:
pppuh.

Fra skrift tit lyd

Bogstavet p kan udtales pi fglgende mider: tpl og tb).

P udtales [p] - altsfl aspireret - forst i ordet, men det udtales [b] inde i ordet og ved -pp. Ordfinalt uddtales
p normalt [b], men f6r pause ogsi [p].

Ovelse: Lyt og leg merke til den forskellige udtale af p.

t. tpl : post, pakke, pille.

2. lbl: spare, sport, stoppe.
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Ovelser med P

Ovelse l :b /p .

B og p er begge lrebelyde. Der pustes ikke

ved b, men der skal pustes ved p.

Lyt og gentag:

Ovelse 3: -pp- [b]

Her pustes ikke ved p.

Lyt og gentag:

trappe

hoppe

klippe

gruppe

oppe

suppe

kopper

slappe

droppe

Ovelse 4: Ordfinalt -p efter konsonant.

Udtal begge konsonanter tydeligt.

Lyt og gentag:

bas

balke

bil

bedst

byt

basta

basse

balle

pas

pakke

pil

pest

pyt

pasta

passe

Palle

sport

spene

rp"

spille

spande

spege

spotte

spar

Ovelse 2z p Wl I tbl.

Bemark p udtales [b] efter konsonant. Her pustes

altse ikke.

Lytog gentag:

port

pene

d
pille

pande

pege

potte

par

valg

l<am

dam

ham

gis

skal

bum

hvalp

lomp

damp

hamp

gisp

skalp

burnp
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Udtale af F

F ffl udtales (ligesom v) med underlaben hrevet mod

trenderne i overmunden. F er aspireret (pustet) og

ustemt, hvor v er uaspireret og stemt.

Find ffl: Hrev underlreben, si den r6rer tanderne i

overmunden, pust luft ud mellem trenderne og sig: ffff.

Sammenlign f og v med p og b.

Hvor f og v udtales med underlaben

mod tanderne i overmunden, lukkes

munden helt ved b og m, og lreberne

mOdes.

P er ligesom f aspireret, mens b og

v er uaspireret.

Fra skrift til lvd

Bogstavet f udtales normalt ff1.

F udtales dog [u] i prefikset af- , eks.: aftale.

Ovelse: Lyt og leg mrerke til den forskellige udtale af f:

I. n : fflr, fin, kaffe.

2. lw): aflevere, aflyse, aftale.

'fih,,n

lbl
Ipl
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Ovelser med F

Ovelse l :b l f .

Husk: Ved b modes leberne.

Ved f hreves underlaben mod tanderne

iovermunden.

Husk at puste ved f.

Lytog gentag:

bil - fil

bal - fald

bed - fed

b4de - fade

blot - flot

bred - fred

Ove lse2 :v l f .

Bide v og f udtales med underlreben mod

trenderne i overmunden. Der pustes ikke

ved v, men der skal pustes ved f.

Lvt os sentas:

vare - fare

vin - fin

ved - fed

hvem - fem

vat - fat

vest - fest

vold - fold

hvad - fad

Ovelse3zp/ f .

Der pustes ved bide p og f.

P er en labelyd, men f udtales med underleben

mod tenderne i overmunden.

Lytog gentag:

pinde - finde

pil - fil

d - fe

par - far

plov - flov

plaske - flaske

Palle - falde

plet - flet

Ovelse 4: Ordfinalt -f.

Lyt og gentag:

bgf - chef

stof - straf

fif - giraf

Ovelse 5: -ft.

Lyt og gentag:

sat - saft

atten - aften

hat - haft

skidt - skift

gret - groft

krat - kraft

gitter - gifter

hretter - hefter
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Udtale af V

V [u] udtales med underlaben hevet mod tenderne i

overmunden. Mundvigene er trukket ud til siderne

('lang mund'). Lyden er stemt.

Find [u]: Hev underl&ben, si den rgrer tanderne i

overmunden. Trak mundvigene ud til siderne, slap af i

laberne, og sig hurtigt: va va va va - (pust ikke).

V [ar] har to artikulationssteder: hberne og bagtungen.

[u] udtales med 'rund mund'og spaendte laber.

Bagtungen er haevet mod bageste del af ganen.

Find [ar]: Rund leeberne og sig: uuuu. Mrerk hvordan

bagtungen hever sig. Spand nu leberne og sig:

wa wa wa - av av av fawl.

lul

[wl

I

,$,
Fra skrift til lyd

Bogstavet v kan udtales pi fglgende mider: [u] og [u] og [-].

Bemerk: v udtales [p] fgrst i ordet og efter konsonant. V [ar] findes efter vokal. lwl er en halwokal og

indgir i en diftong (en glidelyd) med den foregiende vokal.

V udtales i mange ord ikke ved -lv. Eks.: halv.

Ovelse: Lyt og leg marke til den forskellige udtale af v:

1. [u] : vand,ven,kvinder.

2. Iwl: navn,love, skov.

3. t-l : selv, halv, giver.
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Ovelser med V [u]

Ovelse 1: v- / Cv-.

Husk'lang mund' og afslappede leber.

Lyt og gentag:

Ovelse 3zb lp /v / f .

B og p er lrebelyde, mens v og f udtales med

underleben hevet mod tenderne i overmunden.

Der pustes ved p og f, men ikke ved b og v.

Lyt og gentag:vare

vinge

hvede

vend

vane

vin

vinde

hvidt

vane

vide

vade

hvidt

hvad

vinde

vrekke

svare

svinge

svede

Svend

SVANE

svin

kvinde

kvit

bare

bil

bedst -

bind

bade

parre - vare- fare

p i l  -hv i l - f i l

pes t  - ves t - fes t

pind - vind- find

padde- vade- fade

Ovelse 2z v lb.

Hvor v udtales med underleben mod tanderne i

overmunden, udtales b med lebeme samlet.

Lyt og gentag:

bane

bide

bflde

bidt

bad

binde

begge

7l



Ovelser med halwokalen [u:1

Ovelse L: Ordfinalt v [-ro].

Husk rundede fremskudte leber og hevet bag-

tunge ved [ro].

Lytog gentag:

syg - syv

Hr - lov

rar - rav

rig - riv

hvor - vCI/

le - lev

har - hav

Ovelse 2z l-w-|.

Lytog gentag:

ende - evne

henne - hevne

rene - revne

gam - gavn

4ter - aver

6rer - over

Ovelse 3z [-t,o] I l-wcl.

Lytog gentag:

lave - laver

love - lover

leve - lever

skrive - skriver

sove - sover

Ovelse 4z [-tP] | [-ryn\.

Lyt og gentag:

mave - maven

gave - gaven

farrre - farven

have - haven

I4ve - loven

skove - skoven

Ovelse 5: Ordfinalt -vt

Lytog gentag:

sjov - sjovt

skav - skrevt

slov - slow

flov - flovt

lav - lavt
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Udtale af L

I er et fortunge-l og udtales med tungespidsen

trnderne i overmunden' Luften passerer ud gen-

munden langs siderne af tungen,

: Bagtungen holdes nede.

Pi visse andre sprog findes bide et fortunge-

Bagtunge-l udtales ligesom fortunge-l

tungespidsen bag tenderne i overmunden, men

ig hrves bagtungen mod bageste del af ganen'

I findes ikke pi dansk.

[IJ: Sig: la la la la la la la - og m&rk, hvordan tun-

bevaeger sig op bag trnderne i overmunden.

bagtungen nede, og lad luften passere ud gennem

Hold om n@dvendigt for nasen for at hindre

i at komme ud denne ve1.

Sammenlignlogn:

Bide ved n og I placeres tungespidsen

bag tenderne i overmunden.

Ved n er ganesejlet sanket, og luften

passerer ud gennem naesen.

Ved I er ganesejlet haevet, og luften

passerer ud gennem munden P6 begge

sider af tungen.

fir'

lnl

Ganesejlet

skrift til lyd

I udtales Ul i alle positioner.

Lyt og lreg mrerke til udtalen af l:
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Ovelser med L

Ovelse 1:

Bemark: L artikuleres med tungespidsen.

Bagtungen er senket.

Lyt og gentag:

l i l le-  l i l la -  Lai la

a l le -U l la -v i l l a

Ovelse 2: l- I Cl-.

Husk stadig fortunge-1.

Lyt og gentag:

H  -bH

let - plet

lade - blade

saks - slags

led - gled

Lasse - klasse

lappe - klappe

Lotte - flotte

Ovelse 3: Ul / [n].

Husk: Ved n passerer luften ud gennem

nresen. Ved I passerer luften ud langs

begge sider af tungen.

Lyt og gentag:

henne - Helle

Anne - alle

tande - telle

vine - hvile

kande - kalde

ende - relde

mflne - mile

kender - krelder

Ovelse 4: -l I -IC.

Brug stadig kun tungespidsen ved l.

Hev ikke bagtungen. Udtal begge

konsonanter tydeligt.

Lyt og gentag:

halv - hals

al - Als

Keld - krelk

meld - malk

rold - tolk

trel - telt

kold - koldt

fuld - fuldt

held - helt

Ovelse 5: -lC-.

Lyt og gentag:

reske - elske

mette - meldte

katte - kaldte

Jeppe - hjelpe

sutte - sulte

hatte - hreldte

sikke - silke

stikke - stilke
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_\

udtales med tungespidsen bag tenderne i over-

en nasal: Luften passerer ud gennem n&sen.

: Ganesejlet er senket.

[n]: Sig: na na na na na, og mark hvordan tunge-

bevrger sig op bag tenderne i overmunden.

nu: nnnnn, og merk ogsi, hvordan luften passerer

[g] udtales ligesom g og k med bagtungen huevet

bageste del af ganen .Ial er en nasal, og luften

ud gennem n&sen.

[U] : Start med g, som artikuleres samme sted

[U]. Sig: ga ga ga ga, og m&rk, hvordan bagtungen

mod bageste del af ganen.

igen og slut nu med [f] - alts6: ga ga ga ga gang.

luften passere ud gennem n&sen ved [f].

et par gange.

Udtale af N

skrift til lyd

n udtales [n]. Kombinationen -ng udtales lUl, og -nk udtales [79]'

Lytog lreg mrerke til udtalen af n og flg. n-kombinationer:

I : Nina, nonne, mand.

[y] : ringe, mange, gang.

[yg] : benk, tank, onkel.

Ganesejlet

(l tfi,'!il,u,
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Ovelser med N

Ovelse 1: n- / Cn-

Lyt og gentag:

nyde - snyde

neg - sne

nuser - knuser

nive - knive

nu - gnu

nreh - knre

Ovelse 2: -n.

Placer tungen bag tenderne i overmunden

ved n.

Husk: Luften passerer ud gennem n&sen.

Lyt og gentag:

vi - vin

ha - han

da - Dan

se - sen

si - sin

ja - Jan

Ovelse 3: -nt- [-nd].

Udtal begge konsonanter tydeligt.

Husk at sette tungespidsen op bag

taenderne i overmunden ved n.

Lyt og gentag:

haette - hente

saette - sendte

trette - trendte

skytte - skyndte

sprette - sprendte

rette - rendte

Ovelse 4z -nC.

Lyt og gentag:

sand - sans

dan - dans

mrend - mens

en - ens

kan - kant

ond - ondt

send - sendt

ven - vent

rund - rundt

hen - hent
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Ovelser med -ng / -nk

I

- gang

- rang

- hreng

- seng

- lang

- tang

1: -k / -ng.

@k: Tungestillingen er den samme

k og -ng [7].

gentag:

seng - srenk

bange - banke

lenge - lanke

mange - manke

vinge - vinke

Bemark: Hvis ordet'mange' udtales med hirdt

g - altsi |marlgal i stedet for l'maEal, prgv da

at lave en lille Pause f6r e: mang - e.

GOr derefter gradvis pausen mindre.

Eks.: mang - e, mang-e' mange.

Ovelse 4t -n l-ng / -nk.

Lyt og gentag:

sand-sang-sank

han hang - hank

bande - bange- banke

Ovelse 5: [f] + t.

Lyt og gentag:

lang - langt

tung - tungt

hreng - haengt

ung - ungt

pung - punld

2z -n | -ng.

: Skift fra tungesPids til bagtunge

n til -ng.

og gentag:

- sang

- tang

- vinge

- lunge

- finger

- hrnge

3: -ng lul | -nklasl.

og genBg:

- synk

- hank

- tank

-t-

t t

t!:



Udtale af M

M er en lebelyd. Munden lukkes og laberne samles.

M er en nasal. Ganesejlet er sanket, og luften passerer

ud sennem n&sen.

Fra skrift til lyd

Bogstavet m udtales lml i alle positioner.

Ovelse: Lyt og lreg mrerke til udtalen af m:

lm]: mor, stemme, gemt.
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Ovelser med M

l,: m- / sm-.

Luften passerer ud gennem n&sen ved m.

gentag:

smage

smukke

smi

smil

smaske

smule

2z -ml -mC.

ramt

tamt

damp

bump

tomt

gemt

kamp

lampe

amter

blomster

hamster
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Udtale af S

Ved s placeres tungespidsen helt oppe bag tenderne i

overmunden - dog uden atrgre. Tungen er spidset og

luften passerer ud gennem en smal passage midt pi

tungen i en lille skarp lyd.

Bemark: s er altid ustemt pi dansk.

Find [s]: Start med t, som har samme artikula-

tionssted som s (blot rgrer tungespidsen ved t alveolar-

randen, hvor der ved s er en smal passage for luften).

Lad langsomt tungespidsen slippe kontakten med

alveolarranden, og du har s-lyden: tttsss.

Sig derefter: ti - t.i - si.

Sj [sf] udtales lidt lengere tilbage i munden og med

mere 
'flad' 

tunge. Her hreves forreste del af tungen

mod den hirde gane, og en bredere luftstrgm passerer.

Find [s7]: Start med j. Nir tungen er placeret til j-ly-

den, sattes en s-lyd foran - alts6: ja - sja.

Fra skrift tit tyd

Bogstavet s er altid ustemt og udtales [s]. Forbindelsen sj- (eller sh-) udtales [s7].

Bemrerk: Uanset skrivemide findes der kun disse to s-lyde pi dansk.

Bogstavet z udtales ogsi [s] : zebra, Zoologisk Have.

Bogstavet c udtales ofte [s], og forbindelsen ch- udtales oftest [s7]. Se s. 82, 83.

Ogsfl j og g udtales i visse fremmedord [s7], eks.: genert, jaloux.

Ovelse: Lyt og leg merke til udtalen af s og sj:

l. [s] : sige, syg, Susanne.

2. [sj]: sjov, sjalden, Sjelland.

t^vl
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Aveker med S

Ovelse 1:  t /s.

Husk: T og s aftikuleres nnsten samme sted.
Ved s rgrer tungespidsen dog ikke helt, og der
bliver sdledes en smal passage for luften.

Lyt og gentag:

bus

hus

hvis

bas

hvas

ruS

- busk

- husk

- hvisk

- bask

- vask

- rusk
tale

tie

IA

ture

- sale

- sige

-s i

- sure

tende - sende

tand - sand

Bemerk: Indsetter kursisten et e fur s, kan det

v&re en god ide fgrst at skrive det, der faktisk

siges, eks.: e-sige og udtale det [e'si:i].
Herefter laves pause mellem e og sige: e - sige.

Siden ngjes man med at tenke e og udtale sige

og ender med helt at droppe e.

Ovelse 2: VsV.

Husk: S er ogsfl ustemt mellem to vokaler.

Lyt og gentag:

pose - Lise

vase - spise

krise - lrese

Susanne - musik

Ovelse 3: -s / -sC.

Lyt og gentag:

hvis - vist

ges - g@st

lys - lyst

Mads - mast

Ovelse 4: -Cs.

Udtal begge konsonanter tydeligt.

Lyt og gentag:

fik

lak

sak

wok

srek

dan

sand

rend

han

fiks

laks

saks

voks

seks

dans

SANS

rens

hans

Ovelse 5: s- / sj-.

Husk: Tungen beveges lidt bagud fra s til sj.

Lyt og gentag:

sov

sat

sal

Sus

sal

soppe

sJov

sjat

sjel

sjus

sjal

shoppe

81



Udtale af C

Om artikulation af [s] og [V] se s. 80 oglkl s.62.

Fra skrift til lyd

Bogstavet c kan udtales [s] og [k]. Kombinationen: ch udtales normalt [sj], men kan i visse ord ogsi udta-
les [tj] eller [kj] (f.eks. i checke lljegal og chianti ['kjanti].

C udtales [s] foran: i, e, E, y og O.C udtales [ft] foran u, o, a, I og r og sidst i ordet.

Ovelse: Lyt og lreg merke til udtalen af c og ch:

l. [s] : cirka, centrum, cigaret.

2 [s"l] : chef, chokolade, charme.

3. tkl : clips, caf6, plastic.

[.
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Ovelser med C

Ovelse 1: c [s].

Lyt og gentag:

citron

cykel

cigar

celle

medicin

central

balance

Ovelse 2: ch- [s7].

Lyt og gentag:

chock

chance

champagne

chauffor

brochure

check

Ovelse 3: c [k].

Lyt og gentag:

creme

Claus

coca-cola

Cuba

cafeteria

cancer

cognac
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Udtale af J

J ffl udtales med fortungen hevet mod den hirde gane.

Halvvokalen j indgflr sammen med en vokal i en diftong
- en glidelyd, eks.: maj.

Find [,7]: Sig:ja ja ja ja ja, og mark, hvordan fortungen

heves mod den hirde gane.

Hvis 
'j' 

udtales med for meget stgj, prpv da at udskifte

J'  med 
' i ' .  (Skr iv evt.  

' i '  
over ' j ' ) .

Fra skrift til lyd

Bogstavet j udtales []. Diftongen -ej (-eg) udtales [al], og -gi G09 udtales [4].

Bemerk: J udtales i visse ordldjl f.eks.: job, jazz, og i visse ord [sj], eks.:jaloux'

Ovelse: Lyt og leg mrerke til udtalen afj og flg. j-kombinationer:

1. ttt : jakke,juni, maj.

2. -ej : lajl nej, veje, leje.

3.  -O :  [c j ) :hgj ,  g je, f l6 j .

84



Ovelser med J

Ovelse lz - l j - .

Husk: J er en i-lignende lyd.

Udskift evt. j med i for at finde j-lyden.

Lytog gentag:

Olle - jolle

er - jer

ord - jord

ugle - jule

ede - igde

yde - jyde

es - Jes

Ove lse2: - l - j .

Lyt og gentag:

var - vej

hm haj

nar - nej

mars - majs

rase - rejse

boller - bgiler

Ovelse 3: Cj-.

Lytog gentag:

banrc - Bjame

Berg bjerg

b4m - bjOrn

finde - fjende

sov - sjov

tekke - tjekke

for(vb) - fiord

folde - fjolle

Ovelse 4: -ej | -eg lajl oe -@i I -ge lcjl.

Lyt og gentag:

I. -ej | -eg: [aj]: vej - sej - regne - tegne

2. -sj / -og:lcjl : taj - $s - m6E - fl4jte

Ovelse 5z lajl I tcjl.

Lyt og gentag:

hej - h4j

eje - gie

negle - nggle

feje - tfiie

stege - stgje

hejst - h6jst

sejle - sojle

leg - I0g

Ovelse 6:

Les, lyt og gentag:

1. egen 2.l6gn 3. n4je

4. dreje 5. trOje 6. dOgn

7. pleie 8. bOjle 9. rejse

10. veje 11. regn Iz.b4je
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Lrerervejledning

Indhold og opbygning

Denne bog er en praktisk Ovebog til trening af dansk udtale. Alle vigtige omrider af det danske lyd-
system behandles. Der arbejdes med prosodiske frenomener som reduktion, assimilation, laengde, stgd,
trykogrytme sivel som medartikulation af enkeltlydog med skrift/lydforhold.

De forskellige lydmassige frenomener trenes i sarskilte gvelser, og derrettes fuld opmerksomhed
mod en ting ad gangen. Bogen er sflledes velegnet, hvor der er behov for god tid til detaljerne.

Arbejdet med sprogets lyde fglger bogstaverne i alfabetet. Samtidig med traning af lydene opnfls sflle-
des ogsi en forstielse for forholdet mellem skrift og lyd. Hvert bogstav indledes med en prresentations-
side med en oversigt over pigreldende bogstavs udtalemuligheder. Bogstavkombinationer med srerlig
udtale er ligeledes angivet. Der er endvidere tegninger af mundstillinger og forklaringer pi, hvordan ly-
den artikuleres.

Herefter f@lger en rakke praktiske pvelser til trrening af lydene. Mange af pvelserne bestAr af minimale
par, dvs. ordpar, der kun adskiller sig fra hinanden pi et punkt (eksempelvis vokalkvalitet, aspireret /
uaspireret), og de er beregnet som lytte- og imitationsgvelser. De enkelte konsonanter optrreder ofte i
forskellige positioner i ordet. De optreder ofte bide som ene konsonant og i konsonantkombinationer -

og bflde i ordinitiale og ordfinale stavelser, da det at kunne artikulere en lyd i dn position ikke ngdven-
digvis er ensbetydende med, at man ogsi kan artikulere den i en anden position.

I afsnittet med assimilation og reduktion gennemgis ogsi udtale af forskellige bpjningsendelser. Disse
Ovelser er velegnede som supplement til den element!re grammatikundervisning, da de giver mulighed
for at ind@ve udtalen af bojningsendelserne i takt med, at de pigaldende grammatiske former
introduceres.

Om det praktiske arbejde

Til stgtte for den praktiske trcning er hver bog forsynet med en cd-rom, hvorpi bogens @velser er ind-
talt med gentagelser og med pauser til den studerende. (Lydudgaven findes ogsi pi kassetteband). Dele
af den praktiske trening kan foregfl i sproglaboratorium, i studievrcrksteder eller hjemme.

Det er imidlertid vigtigt at undersftege betydningen af grundig instruktion fgr tening pi egen hand.
Mange kursister kan ikke hBre deres egne fejl. Og de, der kan det, ved ofte ikke, hvad de skal ggre for
at rette dem. Det vil i mange tilfrelde krave en prrecis forst6else af, hvad problemet bestir i, og en prre-
cis viden om, hvad man faktisk skal g@re i stedet. Dette krrever n4jeinstruktion og individuelle konek-
tioner. Det er her vigtigt, at lereren sikrer sig, at hver enkelt kursist forstir instruktionen og er i stand til
at frembringe den pigreldende lyd, f6r man gir i gang med den egentlige traning.

Her kan tegningerne af mundstillinger i bogen vare en hjalp. Gennem disse opnfls bevidsthed om, hvor
i munden lyden artikuleres. Er det en fortunge- eller bagtungelyd? Hvordan er tungeh@jden? Hvordan er
lebestillingen? Er det en nasal? osv. Forklaringerne til tegningerne giver endvidere en forstielse for
artikulationsm6den, og de smi praktiske anvisninger hjalper til at finde den pflgaldende lyd.

For at opni bevidsthed om en lyds artikulationssted, er det tit en god ide at sige lyden mange gange,
kraftigt og hurtigt efter hinanden. Siledes merker man tydeligere, hvad det er, der sker i munden, og
hvorman hartungen.
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Kan kursisten slet ikke finde lyden, er det tit en god ide at starle med en anden lyd, som kursisten godt
kan udtale med samme artikulationssted eller -mide for at slutte med problemlyden. Kan kursisten
f.eks. ikke sige y, tager man udgangspunkt irl, som har samme artikulationssted. fastholder tungestill-
ingen og ender med y. Altsi: ga ga ga ga ga ga gang['qagl.

Efier instruktion er der brug firr masser af praktisk trrning. Nu er tungen jo en muskel, og Lrdtale-
arbejde indeholder siledes et vesentligt moment af regulicrfysisk / motorisk tree ning. I almindelighed
har vi ikke ret megen bevidsthed om. hvad vi g0r med tungen, nir vi taler. Skal man imidlertid lrre at
artikulere nye og uvante lyde, kan det vrcre n@dvendigt at oparbe.jde en vis kontrol med bride tunge og
leber. En siidan trrening tager tid og krie ver normalt megen gentagelse.

De fleste @velser i bogen forl@ber som ren imitation. Man lytter og gentager efier lrcrerstemmen eller
svarer som anvist. Der arbejdes med en Ovelse ad gangen, og den gentages efter behov. Herefier gir

man videre til nreste Ovelse. Det er vigtigt at prioritere kvalitet fremfor kvantitet.

En delaf den praktiske triening kan fbregi som hjernmearbejde rned st@tte af cd-rom'en. Det er imicl-
lertid vigtigt, at der i klassen fglges op pi udtalearbejdet efierden individuelle trienin-e. Der vil lobende
vrere behov tbr vejledning, korrektion og stptte fia liererens side, og det kan vierc n@dvendi-st fbr kursi-
sten at vende tilbage til den samme @velse flere gange.

Om brug afbogen

lkke alle kursister har brug fbr at lave alle Ovelser i bogen, og det kan vaere en god ide at afdrckke fe l-
les og individuelle behov.

Mange ting kan rned fordel -eennemgis i gruppen. De fleste vil normalt have brug fbr at arbejde med
prosodiske fbrhold, med assimilation og reduktion (herunder bojningsendelser), laengde, tryk og st@d.
Herudover vil der normalt vtre behov fbr at fi et overblik over vokalsystemet og fbr at fi en bevidst-
hed om frenomenet 'vokalsienkning'. 

Endelig vil de fleste ogsi have brug fbr at arbejde med bogstav-
kombinationer med sarlig udtale.

Med hensyn til konsonaterne vil det derirnod ofte vie re lidt mere fbrskelligt, hvor problemerne Iigger.
Herkan det i mange tilfalde vaere hensigtsmaessigt at arbejde efier individuelle programmer. Har kursi-
steme et overblik over. hvor egne vanskeligheder ligger, kan de mirlrette arbejdet og koncentrere ind-
satsen omkring problemomrideme. Der vil her vrre behov for individuel vejlednin-e o,e individuelle kor-
rektioner.

Ovebog og tekstbog

Ovebogen kan bruges alene, men den kan ogsi med fbrdel bruges sammen rnecl tekstbogen 
'Dansk

udtale for begyndere'.

Ligesom 6velserne i @vebogen har ogsi hver tekst i tekstbogen sierligt fbkus pi et udvalgt udtale-
f!nomen, - blot arbejdes der her efier gehgr og med opmrerksornhed pi lydene, som de indgiir i en
tekstlig sammenhaeng - rned alt, hvad det indebrerer af prosodiske fbrhold. Arbejdet med tryk og rytme
ergennemgiende i alle bogens tekster.

Ovebog og tekstbog supplerer siledes hinanden og kan med fordel anvendes i en vekselvirkning, hvor
man efter behov beve ger sig fra del til helhed og fia helhed til del. Hvor det er mest hensigtsme ssigt at
begynde, mii den enkelte lrcrer vurdere i fbrhold til den aktuelle mirlgruppe.
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Oversigt over anvendte lydskrifttegn

Dereri bogen anvendten lidtforenkletog lettillempetudgave af lydskriftenDania.

Bemrerk: Symbolet [&] bruges i stedetforDanias [ii], dadette nemtforveksles med [ri].

Vokaler:

t,l
lel

lel

[a)

[a]

ptge

npl

lrese

[al: male

[a] :hat

fm

v)
lol

ldl

t'l

syg

s0d

spn

Wm

Iu)

Iol

tdl

tdrl

Ie]

bus

skole

Hse

gir

tom

lrl

Is]

t,vl
t/l
lul

Adskillelse af nrykgrupper; l

Langvokal:.'

Stod: '

Endvidere svagtryksvokalen [a] : sidste

Halvvokaler:

ldl: mad []: nej

Konsonanter:

lbl : bor

ldl :dr

lll : frt

l g l :g

[z] : hus

Ul :ja

["r]:tur

lkl

trl
lml

ln)

lal

Ipl

[zr] : sog bog

kat

let

mor

IU

lang

post

NS

sal

chef

to

vi

Se ogsi vokalskemaet s.27 ogoversigten over konsonanter og halvvokaler s. 89.

Bemerk: Bflde halvvokalen og konsonantenj noteres fl.

Andresymboler:

Lydskrift: [ ]

Stavelse med hovedtryk: ' (Bemerk: Bitryk noteres ikke).

Lang (stavelsesbarende) konsonant / halwokal:,

Forkortelser:

88

Konsonant: C Vokal:V



)

Cd-rom'en afspilles fra computer: PC / MAC.

Systemkrav til PC:

. Min. 200 MHz

. Min. 16 MB ram

. Cd-rom drev eller DVD-drev

. Windows 95 I 98 II|{E INT / 2000 / XP

. Lydkort med hojttalere eller hovedtelefoner

. Internet browser (f.eks. Explorer 4.x eller nyere)

. Windows Media Player (6.x eller nyere)

Afsoil fra PC:

. Er autorun aktivt, starter cd'en automatisk.

. Starter cd'en ikke automatisk, start da gennem: 'Denne 
computer',

6bn cd-mappen, marker startfilen (index/index.htm) og tryk RETURN.

Afspil fra MAC:

Abn 'synope-cd-mappen', 
marker filen 'index.htm', 

og tryk RETURN.

Frem-og tilbagespoling i Media Player:

Trak knappen pA sogelinien frem og tilbage med musen. (Peg pi knappen

med musen, hold venstre museknap nede og trek musen til hojrelvenstre).
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