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Forord

Denne bog tankes anvendt i arbejdet med dansk udtale. Bogen er en praktisk ovebog, og den

bestir af smi tekststykker med genkendeligt dagligdags indhold.

Hver tekst har srerligt fokus pi 6t bestemt udtalefenomen, og der rettes i lsbet af bogen op-

mrrksomhed mod prosodiske forhold sivel som mod udtale af enkeltlyd og skrift / lyd for-

hold. Arbejdet med tryk og rytme er dog gennemgiende i hele bogen.

Indfaldsvinklen i bogen er gehar. Med hensyn til regler og forklaringer henvises til 'Dansk

udtale i praksis' af samme forfatter (Akademisk Forlag 1998).
'Dansk udtale i 49 tekster' udgar et supplement til 'Dansk udtale i praksis', og den kan anven-

des alene eller i tilknytning til denne (se nrermere i lrerervejledningen).

'Dansk udtale i 49 tekster'henvender sig til sprogskolerne (spor 3: dele af materialet kan

benyttes allerede fra trin I midt / slut. Spor 2: en del af teksterne kan bruges fra trin 2 midt I

slut).

Bogen henvender sig endvidere til VUC-centre, seminarier, handelsskoler og andre uddannel-

sesinstitutioner med tosprogede studerende med behov for udtaletrrening. Endelig kan bogen

bruges til selvstudium.

"Dansk udtale i 49 tekster" er velegnet:

o som led i den almindelige klasseundervisning

o pi sarlige udtalehold eller udtalemoduler

o til udtaletraning i ibne studievrerksteder, sproglaboratorier eller edb-lokaler

o ved selvstudium hiemme

Til bogen horer en CD-Rom udgave, hvor teksterne er indtalt med pause til den studerende og

med to gentagelser. Der er s8ledes god mulighed for praktisk trrening. CD-Rom'en kan afspil-

les via Windows pi PC'en.

Det er ogsi muligt at fa lydudgaven pi kassettebind.
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Tove henter noget medicin til sin son.
(Rytmiske grupper med tryt<svage artikrer og pronominer)

Tove har to sm6 barn.En pige p6 fem og en dreng p6 to.
En aften bliver hendes lille dreng Jonas syg. Han har nogle kraftige smerter i orerne.
Han ligger i sin seng og greder.

Tove er alene. Hendes mand er i Jylland. Hun er meset
nervos, og hun ringer og taler med en vagtlrege.
En time senere kommer lagen og kigger pi den lille
dreng. Tove sidder med ham, mens lregen undersoger
ham. Jonas har srebetrendelse.

Lregen giver ham noget smertestilrende. og han beder
om hans sygesikringskort. Tove giver ham det, og han
sretter sig og skriver en recept pA noget medicin.
Jonas skal have nogle sredrttber og noget penicillin.
Tove henter hans medicin p6 apoteket.

opgave l: Lvt oq var-opmcrksom pi rytme og sprogmelodi. Hvor mange tryk er der i sretnin_gerne? Hvilke ord har tryk, og hvilke nuritt.f
Set trykstreger i teksten ( foran stavelser _"a rrytl

Lreg mrerke til rytmegrupperne i teksten: ord, der 96r sammen i rytmiske helheder meddt fretes tryk. Indder teksten efter rytme: uarlit i. rytmiske grupper med: / .Eks ' :  Tove /harr to / 'sma rbsm.rn"pt ' ;1 fh, f "mrogen dreng rp. t to .  /
,H:lm;ksom 

pd rytmiske grupper med artlkel / pronomen + sriusiantirr. Hvor rigger

Bemerk: Der md ikke vnre pause mellem ordene i en ryttmegruppe. Alt mellem to skrdstreger / / skoludtqles som en sammenhcnigende helhed. ord m"d t,yinr1"r[)id ogfy&e og bliver en srags ,,hvile_punkter"' ord uden tryk fdr mindre tid ogftr ofte en reduceret udtctre.

Opgave 2: Lyt og gentag med tydelige ryrmegrupper.

opgave 3: Lres serv hele teksten hojt. Husk stadig rytmen. (Evt. pararbejde).

Opgave 4: Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med fydelige rytmegrupper.

Supplerende ovelser i .Dansk 
udtale i

Endvidere s.  (11)-12, f f . ( l )  og 2 og s.
Generelt om tryk: s. lg2_1g7.

praksis': s. 40-42 og 47_50.
18-22: nr. B, ll, 12.



Tryk ag rytme

Tove henter noget medicin til sin son.

Opgave 1: Tryk og rytme.

Tove l ] , ,ar  l to l 'smi lbsrn. /En pige/pi  fem/og en'dreng lp i l lo. /En'af ten/bl iver

hendes lille / 'dreng / Tonas i 'ryg. lHanhar / nogle kraftige / 'smerter I i'areme. lHan

ligger / i sin'seng / og 'grreder. /

Tove/eralene./Hendes?nand/er iTyl land./Huner?neget/nerVos,/oghunt inger/

og taler / med en Vagtlrege. /

Entime/'senere/ kommer l lngen/og kigger lpildenli l le/ 'dreng. / Tove/'sidder/

?ned ham, / mens lregen / trndersoger ham. / Tonas lhar'arcbetendelse. /

Lregen / 'giver ham lnoget 'smertestillende. / Og han beder / om hans

'sygesikringskort. i Tove / 'giver ham det, / og han 'sretter sig / og 'skriver I enre'cept I

pi noget medibin. /

'Jonas / skal have / nogle 'oredriber / og noget penicillin. i

Tove / henter / hans medi'cin / pfl apoteket' I

8
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Tryk og rytme
Poul skal flytte.
(Sammens atte verbaler)

Poul skal flytte. Han har fbet en stsrre lejlighed. Han harpakket sine ting, og han har
" bestilt en flyttebil.

Hans venner har lovet at hjalpe ham. De skal komme om en halv time. 56 skal de
begynde at flytte kasserne.

Vennerne kommer, og de gir i gang. Kort efter har de fuldt flyttebilen, og de ksrer ud
til den nye lejlighed.

Det er en god lejlighed, men der er meget, der
skal laves. Vaggene skal males, og gulvene
skal slibes. Der skal ogs6laves et nyt badeve_
relse.

Poul vil selv ordne lejligheden. Han kan godt
lide at gare trngene selv.

Hans venner vil ogsi hjalpe ham. De trjrelper
altid hinanden.

Lyt og var opmerksom pi rytme og melodi. set tryksheger i teksten, og adskil rytrne_gupperne med l.
ver opmerksom pi sammensatte verbaler i teksten. Hvor ligger trykket her?

Opgave 2: Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper.

Husk: Der md ikke vnre pause mellem ordene i en rytmegruppe. Att mellem to skrastreger / / skatudtales som en sammenhengende hethed.

opgave 3: Les selv hele teksten hojt. Husk stadig rytmen. (Evt. pararbejde).

opgave 4: Luk bogen og genfortel teksten. Tar med tydelige rytrnegrupper.

Supplerende ovelser i .Dansk udtale i praksis,: s. 54_56.
Endvidere s.25: nr. 17 og s. 29-31:nr.22.23.24,



Tryk og rytme

Poul skal flytte.

Opgave 1: Tryk og rytme.

Foul/skalTlytte. lHanharff iet/en'stsrre/ lej l ighed./Hanharpakket/sinet ing, log

han har be'stilt / en flyttebil. /

Hans Venner / har lovet / athjnlpeham. lDe skal komme / om en halv / time. / 'Se /

skal de be'gynde / atflytte / kasserne. /

Vennerne/ kommer, /og de giri'gang. / Kort I'efter /har deTyldt/flyttebilen,logde

ksrer hd / til den hye / lejlighed. /

Det er en 'god / lejlighed, / men der er ?neget, / der skal laves. / Veggene / skal

?nales, / og 'gulvene / skal 'slibes. I Der skal bgsi / laves I ethyt / badevrerelse. /

Foul/vil 'selv/ brdne/ lejligheden. /Hankan'godt/ lide lat'gore / tingene/'selv. /

Hans Venner / vil bgsi / hjrelpe ham. lDe hjrelper I 'altid / hin'anden. /

10



Tryk og rytme

Ib skal til Arhus.
(Verbal * retningsangivelse)

[b skal til Arhus. Han skal til fodselsdag hos sin nevs Rasmus. Han tager ind til byen for at

en gave.

gir han ind i en computerforretning. Han gir lidt rundt og kigger. Han tager nogle

ned fra hylderne, men han lregger dem tilbage igen. De er alt for dyre.

gir han ud pi gaden. Han ved ikke, hvor

skal gfl hen.

gir ned ad ghgaden og kommer forbi en
r
portsforretning. Rasmus gir til fodbold.

Han tager dengfrr ind og finder en fodbold.

hen til kassen.

pakker gaven ind, og Ib finder

frem og betaler. Han tager posen i

og gir'hen til stationen.

sretter sig ind i toget og korer hjem.

1: Lyt til rytmen, og sret trykstreger i teksten. Adskil rylmegrupperne med /.
Vrer opmrerksom pi verbal * retningsangivelse. Hvor ligger trykket her?

2: Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper.

: Der md ikke vere pause mellem ordene i en rytmegruppe. Alt mellem to slcrdstreger / / skal

som en sammenhengende helhed.

ve 3: Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytmen. (Evt. pararbejdei.

ve 4: Luk bogen og genfortal teksten. Tal med tydelige rytmegrupper.

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 57-59.
Endvidere s. 28 nr. 20-21 os. s. 33-35 nr.28-29.
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Tryk og rytme

Ib skat til Arhus.

Opgave 1: Tryk og rytme.

Ib / skal til 'fuhus. lHanskal til fodselsdag / hos sin neVs / R.asmus. /Hantager Ind /

til byen / for at ksbe I en'gave. /

Fsrst / girhan tnd / i en computerforretning. lHangir lidt / ?undt / og kigger. lHarr

tager nogle 'spil / hed / fra hylderne, / menhan legger dem tilbage / i'gen. / De er hlt I

for'dyre. /
'Si / gir han trd / ph'gaden. /Han Ved / tkke, / hvor / han skal gi hen. /

Han gir hed / ad 'gigaden / ogkommer forbi / en bportsforrefiring. / R.asmus / ghr nl

fodbold. /

Tb / gir Ind / og frnder / en fodbold. / Han tager den ?ned / hen / til kassen. /

Ekspedi'enten / pakker'gaven I tnd, / og Ib / finder pengene / frem / og betaler. /Han

Iager posen / i hinden / og gir hen / til stationen. /

Ib / satter sig lnd I itoget I ogk'arer hjem. /

T2



Tryk og rytme

Anne Mette besoger moster Anna.
(Sammensretninger med substantiver / navne / titler og tal)

Anne Mette skal besoge mosterAnna p6 hospitalet. Der er besogstid fra klokken tre til

klokken fem. Pi vejen gir hun ind i en kiosk. Hun vil ksbe en reske chokolade og en

buket blomster.

Moster Anna ligger pt afdeling H. Anne Mette 96r op og finder hende pi stue 5.

:Moster Anna bliver glad, da Anne Mette kommer.

r.Hun tager en pakke smikager frem. Anne Meffe

henter en kande te og et par kopper.

sidder og snakker en times tid. Se kommer

I Ebbe. Han har nogle ugeblade med og en

frugt.

fem er det spisetid. Sygeplejersken kom-

med et par stykker smsnebrad, og moster

beder om et glas juice.

Mette rejser sig og siger farvel.

Lyt til rytmen og sat trykstreger i teksten. Var opmrerksom pi rytmiske grupper med
substantiver, navne, titler eller tal. Hvor ligger trykket her?

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper.

: Der md ikke vere pause mellem ordene i en rytmegruppe. Alt mellem to slcrdstreger / / skal

som en sammenhrengende helhed.

Las selv hele teksten hojt. Husk stadig rytmen. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper.
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Tryk og rytwe

Anne Mette besoger moster Anna.

Opgave 1: Tryk og rytme.

Anne Mette / skal be'soge / moster Anna / pi hospitalet. lDer er be'sogstid / fra klok-

ken he / til klokken fem. / Pi Vejen / gir hun tnd / i en kiosk. / Hun vil ksbe / en eske

chokolade I og en buket blomster. /

Moster 'Anna / ligger / ph afdeling TI. / Anne Mette I gir'op / og finder hende / pi

stue '5. /

Moster 'Anna / bliver 'glad, / da Anne Mette / kommer. / Hun tager en pakke
'smikager / ftem. / Anne Mette / henter / en kande le I og et par kopper. /

De 'sidder / og 'snakker I en times tid. / 'Se / kommer / onkel Ebbe. I Han har nogle

lrgeblade / ?ned / og en pose ftugt. /

Klokken fem / er det 'spisetid. i 'Sygeplejersken / kommer / med et par stykker
'smsrrebrsd, I og moster Anna / beder / om et glas juice. /

Anne Mette / lejser sig / og siger farVel. /

t4
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llanne og Morten er krerester.
(Verbal + prredikat)

Hanne og Morten er krrester. De er unge, og de er forelskede, men de er ogsA meget

forskellige.

Hanne er fra byen, og Morten er fra landet. Hanne er ryge4 og Morten er ikke-ryger.

Hanne er en livlig pige. Hun er 6ben, og hun elsker fest og sjov. Hun er glad for at lrese,

og hun vil gerne vrere journalist.

Morten er mere alvorlig, og han kan godt lide at

vrere alene. Han er dygtig til at bruge sine hren-

der, og han vil gerne vrere hindvrerker.

Morten synes, Hanne er sprendende. Hun gor

hans liv sjovere. Hanne synes, Morten er rolig og

stabil. Hangar hende tryg.

De er lige flytet sammen, og de er glade for

hinanden, men det er ikke altid, de kan blive

eniee.

Opgave 1: Lyt til rytmen, og sret trykstreger i teksten. Vrer opmrerksom pfl rytmiske grupper med

verbal + prredikat. Hvor ligger trykket her?

Opgave 2: Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper.

Husk: Der md ikke vrere pause mellem ordene i en rytmegruppe. Alt mellem to skrdstreger / / skal

udtales som en sammenhrengende helhed.

Opgave 3: Lrs selv hele teksten hojt. Husk stadig rytmen. (Evt. pararbejde).

Opgave 4: Luk bogen og genfortal teksten. Tal med tydelige rytmegrupper.

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s.64-65.
Endvidere s. 15-16: nr. 5 oe 6.

15
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Tryk og rytr,ze

Hanne og Morten er krerester.

Opgave 1: Tryk og rytme.

Hanne / og Morten I er krerester. / De er trnge, / og de er for'elskede, / men de er bgsi /

?neget / for'skellige. /

Hanne / er fta byen, / og Morten I er fra landet. / Tlanne / er lyger,/ og Morten I er

lkke-ryger. /

T{anne / eren livlig lpige. /Hun er'6ben, / og hun'elsker/ fest/ og'sjov. /Hun er
'glad I for at lase, / og hun vil 'gerne I vnrejournalist. /

Morten / er ?nere / alVorlig, / og han kan 'godt / lide I atvnre a1ene. I Han er'dygfig /

til at bruge / sine hrender, / og han vil 'gerne I vnre handvrerker. /

Morten / 'synes, / Hanne / er'spandende. / Hun gor hans liv / 'sjovere. I TIanne I

bynes, / Morten i er lolig / og stabil. lIIan gor hende TrVg. I

De er lige lflyttet 'sammen, / og de er'glade / for hinhnden, /men det er lkke I 'altid, /

de kan blive 'enige. /

I
L--
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Tryk og rytme

Camilla elsker at have grester.
(Verbal + nogent led)

Camilla elsker atlave mad, og hun elsker at have grester. Hun inviterer tit grester i

i.nveekendeq og si laver hun lekker mad.

i I dag skal hendes familie komme til middag, og hun skal ned at ksbe ind. Hun har lavet

lang indkobsliste. Hun skal i flere forskellige forretninger.

skal have laks til forret. Camilla gir ind i en

i,fiskeforretning og ksber noget roget laks. Til ho-

vil hun lave lammesteg, salat og bagte

: Hun ksber en lammesteg hos qlagteren.

gronfforvet kober hun kartofler og persille. Hun

ogsi jordber og meloner. Til dessert skal de

ig have is med frisk frugt.

vil hun seryere kaffe og cognac. Og de skal

kager til kaffen.

1: Lyt til rytrnen, og sret tryksheger i teksten. Vrer opmrerksom pfl rytmiske grupper med
verbal + nogent led ("nogenf': uden artikel eller andet "bestemmerled"). Hvor ligger
firykket her?

2z Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper.

: Der md ikke vere pause mellem ordene i en rytmegruppe. AIt mellem to slcr&streger / / sknl
som en sammenhengende helhed.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytrnen. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortal teksten. Tal med tydelige rytmegrupper.

ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 62-63.
s. 3 1 -33 nr. 25, 26 og 27 .



Tryk og rytme

Camilla elsker tt have grester.

Opgave L: Tryk og rytme.

Ca?nilla / 'elsker I at lave ?nad, / og hun 'elsker I athave'gester. / Hun inviterer tit /
'gester / i Weekenden, I og 'si I laver hun lrekker I lnad. I

I 'dag / skal hendes fa?nilie / komme til ?niddag, I og hun skal hed / alksbe ind. / Hun

har lavet / en lang / Indksbsliste. / Hun skal i flere / for'skellige / fortetninger. /

De skal have laks i til fonet. / Ca?nilla I gir \nd I i en fiskeforretning / og ksber I

noget laget / laks. / Til hovedret lvil hun lave lammesteg, / salat I ogbagte I

kartofler. / Hun ksber / en lammesteg / hos 'slagteren. I

Ph'gronltowet lksber hun kartofler I ogper'sille. / Hun ksber bgsi / jordbrer / og

meloner. / Til des'sert / skal de nemlig have ls I med frisk / ftugt. I
'Senere / vil hun servere kaffe / og 'cognac. I Og de skal have kager I tilkaffen. I
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Tryk og rytme

Lars sretter en kommode sammen.
(Yerbal + slutadverbial)

Lars skal msblere om, og han mangler en kommode. Han tager ud i en msbelforretning

og kober en. Han skal selv srtte den sammen.

Han kommer hjem og lukker pakken op. Han lregger trret og skruerne ud pi gulvet. Og

han henter varktojskassen frem. Lars tager brugsanvisningen op af askeq og han tager

sine briller pi og lreser.

Fsrst skal han lime trastykkerne sammen. Bagefter skal

han skrue skruerne i. Han gir straks i gang.Det gfrr

fint, og han bliver ved, til kommoden er samlet. $i

sretter han skuffeme i.

Nu er han ved at vere frerdig. Han skal bare srette

handtagene pi. Han samler dem sammen og treller

dem. Der mangler et.

Lars bliver sur og skelder ud. Han tager tilbage til

mobelfonetringen og klager. De undskylder og

giver ham et nyt handtag. Han tager hjem og

setter det pi.

Lyt til r5rtrnen, og sat trykstreger i teksten. Var opmrerksom pi verbal + slutadverbial.
Hvor ligger trykket her?

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper.

Der m& ikke vere pause mellem ordene i en rytmegruppe. Alt mellem to slvdstreger / / skal
som en sammenhengende helhed.

ve 3: Las selv hele teksten hojt. Husk stadig rytrnen. @vt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teftsten. Tal med tydelige rytmegrupper.4z
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Trjtk og rytme

Lars sretter en kommode sammen.

Opgave 1: Tryk og rytme.

T-ars I skal msblere 'om, / og han ?nangler / en komlnode. / Han tager trd / i en

?nobelforretning I ogkober I 'en. lHan skal 'selv / srtte den 'sammen. /

Han kommer hjem / og lukker pakken I 'op. lHan lregger lrnet / og 'skruerne I \d I ph

'gulvet. I Oghan henter Verktojskassen / frem. I Lars I tager brugsanvisningen I 'op I af
'&sken, I oghantager sine briller I ph I oglnser. I

Fsrst / skal han lime trrestykkerne / 'sammen. / tsagefter / skal han skrue 'skrueme / l. /

Han gir 'straks I i'gang. lDet'gir I ftn| I oghanbliver \red, ltil kom?noden / er
'samlet. / 56 sretter han 'skufferne I \. I

Nu / er han Ved I atvnre frerdig. I Han skal bare I sntte hindtagene I ph. I Han samler

dem 'sammen / og trller dem. / Der ?nangler I 'et. I

T-ars lbliver 'sur / og skrelder trd. / Han tager tilbage I tillnabelforretningen / og

klager I

De trndskylder log 'giver ham let hyt I hindtag. I

Han tager hjem / og sretter detph. I
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Tryh og rytme

Thomas er ked af det.
(Prepositioner med / uden tryk)

Thomas er begyndt i fsrste klasse, men han er ikke glad for det.

kan godt lide lrererne, og han er glad for skolen. Men han er ikke s6 glad for

De mobber ham. De siger grimme ting til ham, og de vil ikke rege med

er ked af det, nir han kommer hjem fra skole. Han gemmer sig p6 sit vrrelse, og
er meget stille. Hans mor er bekymret for ham, og hun prover attale med ham.
vil han ikke snakke om det, men til sidst fortreller han det here.

mor vil prsve at hjrlpe ham. Hun ringer til

Hun vil gerne have et msde med

lytter til hende, og han er meget

. Han lover attale med bsrnene, og

vil ogsi tale med deres forreldre.
' mor er meget lettet, og Thomas har det

bedre.

1: Lyt til rjrtmen, og s@t trykstreger i teksten. vrer opmrerksom pfl preposition + styrelse.
Hvor ligger bykket? Hvor har prrepositionen tryk, og hvor har den ikke?

2: Lyt og gentag med tydelige rytrnegrupper.

: Der md iklre vere pause mellem ordene i en rytmegruppe. Alt mellem to slcrdstreger / / skal
z.s sorn en sammenhangende helhed.

3: Les selv hele teksten hojt. Husk stadig rytmen. (Ew. pararbejde).

4: Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 51-53.
Endvidere: s.36-37 nr.3I og32.



Tryk og tytme

Thomas er ked af det.

Opgave 1: Tryk og rytme.

Thomas / er be'gyndt I ifsrste / klasse, / men han er ikke i 'glad I for det. I

Han kan 'godt llide / larerne, / og han er'glad / for'skolen. / Men han er lkke / si

'glad lfor kammetaterne. / De ?nobber ham. / De siger 'grimme I ling/ til ham, / og de

vil tkke llege / ?ned ham. I

Han er ked / bf det, I nirhankommer hjem / fra 'skole. lHan 'gemmer sig / pi sit

Vrerelse, / og han er tneget / 'stille. / Hans ?nor / er bekymret / for ham, log hun

prwer I atlale / ?ned ham.l

Fsrst / vil han tkke / 'snakke / bm det, / men til 'sidst / fortreller han ldet hele. /

Hans ?nor / vil prove I athjnlpeham. lHun tinger / til klasselrreren. / Hun vil 'gerne /

have i et ?nsde / ?ned ham. I

Klasselereren llytter / til hende,l oghan er ?neget / for'stiende. / Han lover I attale I

med bornene, log han vil bgsi I \ale I med deres for'reldre. /

Thomas' / ?nor / er ?neget I leltet,/ og Thomas / har det / lidt I bedte. I

L
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8'r.3:ft {}K /?'t: { svr *

Ilelle har vreret pi ferie.
(Lange rytmegrupper med sammensat verbal)

Helle har vreret pi ferie i Frankrig. Hun har vreret en uge i Paris. Hun har boet hos nogle

venner, og de har haft det hyggeligt. Det er forste EanE, hun har varet i Paris. Og det har

vrret en sprendende uge.

Hendes venner har vist hende rundt i byen. De har varet p6 museer, og de har vreret til

koncert. De har sejlet pi Seinen, og de har veret oppe i Eiffelt6rnet. De har ogsfr bare

giet rundt i gaderne og kigget.

Helle synes, hun har oplevet meget. Hun har fhet

set en masse, og hun har ogsi fbet lrert lidt fransk.

Hun ville gerne have ksbt noget med hjem. Men

hun har ikke f6et ksbt si meget. Der var dyrere,

end hun havde regnet med. Hun havde ikke penge

nok.

Nreste gang vil hun tage flere penge med.

Opgave 1: Lyt til rytmen, og sret trykstreger i teksten.
Ver opmrerksom pi lange verbalgrupper og p6 "vreret" + stedsangivelse /
prrepositionsforbindelse.

Opgave 2: Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper.

Husk: Der md ikke vrere pause mellem ordene i en rytmegruppe. Alt mellem to skrdstreger / / skal
udtales som en sammenhcengende helhed.

Opgave 3: Les selv hele teksten hojt. Husk stadig rytmen. (Evt. pararbejde).

Opgave 4: Luk bogen og genforlrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper.

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 56-60.
Endvidere: s. 28 nr. 2l
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Tryk og rytme

Helle har vreret pi ferie.

Opgave 1: Tryk og rytme.

Tlelle lhar vnret pi ferie / i Frankrig. / Hun har varet en \rge / i Pahis. / Hun har boet /

hos nogle Venner, / og de har haft det / hyggeligt. lDet er fsrste I 'gang,/ hun har veret

i Pa?is. / Og det har vreret en 'sprendende / bge. /

Hendes Venner / har vist hende ?undt / i byen. / De har vreret pi mu'seer, / og de har

varet til konbert. I De har 'sejlet / pi 'Seinen, I og de har vreret bppe / i Eiffeltimet. /

De har bgsi / bare lgiet tundt / i 'gaderne / oglngget. I

Tlelle / 'synes, / hun har bplevet / ?neget. / Hun har fbet 'set / en ?nasse, / og hun har

bgsi / ffiet lrert / lidt fransk. /

Hun ville 'gerne lhave kobt hoget / ?ned / hjem. / Men hun har lkke / fbet ksbt / si

lneget. / Der var 'dyrere, I end hun havde begnet med. / Hun havde tkke / penge I hok. /

Naste / 'gang/ vil hun tage Tlere / penge /Yned. /
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X.wNxgde

10 W.Y;i;H;:xt*,*,
Det er piskeferie, og Ida er alene hjemme. Alle hendes veninder er rejst pi ferie. Hun ved

ikke, hvadhun skal lave. Hun keder sig.

Ida hader at vrere alene.

Hun sretter sig i sofaen inde i stuen. Hun kigger i nogle blade, og hun prsver at lase.

Men hun kan ikke koncentrere sig.

Ida rejser sig igen. Hun er lrekkersulten. Hun har

lyst til sode sager.

Hun leder i alle skabe efter kager eller choko-

lade. Men der er ikke noget.

Si beslutter hun atbage en kage. Men der er

heller ikke flere eg.

Hun gir ind til naboen for at l&ne nogle.

En time senere inviterer hun naboen pi

chokoladekage.

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og find lange vokaler og lange konsonanter.
Sret.'efter lange vokaler, eks: ale.ne. Understreg de lange konsonanter.

Lyt og vrer opmrerksom pi tryk og rytme. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmrerksom pfl lange vokaler og
konsonanter.

Les selv hele teksten hojt. Husk lrengde og rytme. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk lange vokaler og
konsonanter.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 91-93.
(Se s. 70-71 nr. 3 og 4 om tryk p6: nogle / noget).
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Xwxegef*

x&Ida er alene hjemme.

Opgave 1: Lange vokaler og konsonanter.

Lange vokaler er nedenfor markeret med : efter vokalen, lange konsonanter er understre-
gede.
Ord med lange konsonanter er lydskrevet (i lydskrift er lange konsonanter markeret
med, under konsonanten).

Bemerk: Vokaler med stsd har omtrent samme varighed som lange vokaler. Ved stodte
vokaler noteres Intn stsd og ikke lengde. (Stod er ikke markeret her).
Om stod, se telcst nr. IL

Opgave 2: Tryk og rytme.

Det er p6:skeferie, I ogl:da I er ale:ne fa'le:r,t) / hjemme Ue*ry7. / Alle ['al!] lhendes

venlnder / er rejst pi ferie. / Hun Ved / lkke, / hvad / hun skal Ia:ve l'la:qtl. / Hun

ke:der sig. /

\:da I ha:der I atvnre a1e:ne [a'le:ry]. I

Hun'sct ters ig/ i 'so: faen/ lndef 'enr, t ) / i 's tu:en./Hunkigger/ inoglebla:delbla:d),1

og hun praver / at lre:se. / Men hun kan tkke / koncenhere sig. /

\:da I lejser sig / i'gen. / Hun er lrekkersulten. / Hun har lyst / til 'ss:de 
fso:Ql I 

'sa:ger. I

Hun le:der I i'aIIe f'alll I 
'ska:be I efter ka:ger / eller chokola:de lsjogo'la.pl. / Men der

'er / lkke / ho:get fnd:Ql. I
'Si / be'slutter hun I at ba:ge / en ka:ge. / Men der er heller ikke / fle:re I 'ng. I

Hun gir tnd i til hatoen I for atlirne l'ld:ry1 / ho:gle lho:onl. I

En ti:me [Vit,n] / 
'se:nere / inviterer hun ha:boen I ph chokola:deka:ge lsjogo'la:Qka:al. I
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11 Peters lobetur.
(Stod pd vokal og konsonant)

Det er en varrn dag i maj. Solen skinner, og det blreser en lille smule. Peter beslutter, at

han vil lsbe en tur. Han vil prove at komme i form til sommeren. Han tager sine lsbe-

sko pi og gir ned til soerne.

Han begynder at lobe, men han er i dirlig form.

Han bliver hurtigt forpustet.

Han lober i ti minutter. Si kan han ikke mere. Han

kan ikke ffi vejret, han har ondt i benene, og han

er helt tsr i halsen.

Han sretter sig pi en benk og hviler sig lidt.

Pludselig kommer hans ven Tom lsbende forbi.

Tom er i god form og har ingen problemer. Han

standser og ser p6 Peter.

- "Vil du med ud at Lsbe?" sporger han.

- 'N.j, jeg sidder bare og kigger pi renderne,"

siger Peter. "En anden gang, miske."

Opgave l: Lyt og find ord med stod. Undersog hvor stodet ligger. Ligger det pA vokalen eller pi
konsonanten? Noter stodet: 'efter den lvd. der har stsd.
Eks: var'm f'ua'm].

Lyt og var opmerksom p6 rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Var opmrerksom pi stod.

Lres selv hele teksten hojt. Husk rytme og stod. (Evt.pararbejde).

Luk bogen og genforlal teksten. Tal med tydelige rytmegrupper og husk stod.

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Supplerende svelser i
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Stsd

1t Peters lobetur.

Opgave I: Stod.

Stsd er angivet nedenfor. Bemrerk: Tryk noteres ' for stavelse med tryk, og stod
noteres ' efter lyd med stsd. Et ord kan godt have tryk 'uden at have stsd ' , men det kan
ikke have stod, hvis det ikke ogsi har tryk.

Opgave 2z Tryk og rytme.

Det er en Var'm I 'da'g I ilnaj'. / 'So1en /'skinher, / og det bh'ser / en lille / 'smule. /

Pe'ter / be'slutter, I athanvil lsbe I enlur'. lHanvil prove / at komme i form / til
'sommeren. /

Han tager sine lsbesko' I ph' I og gir \ted' ltil 'so'erne. /

Han be'gyn'der I atlobe, / men han er i 'd6r1ig / form. lHanbliver hurtigt / forpu'stet. /

Han lsber I ili' lmihutter. I 'Se I kanl'kalhan I tkke / ?ner'e f'metl. lHankan tkke /

Ya'l\ej'retlbe'cQl,lhanhar bn'dt/i behene,loghan er he'It/tsr'l i hal'sen. lHarr
'sretter sig / pi en brnk / og hvi'ler sig / lidt. /

Pludsel ig/kommerhansVen/Tom'l labende/forbi ' . /Tom'/eri 'god' lgol l for 'ml

og har tngen / problemer. lHan 'standser / og 'ser' I pilPeler. I

-"Vil du ?ned / lud' I atlsbe?" I 'spar'gerhan. I
-"N.j', lJeg/'sidder lbare /og kigger lph 'ren'derne,"/ siger Fe'ter. l"En'andenl
'gang',1 mh'ske'." I

28



ftsr,{aakgf {}st

1 
,, Anders tager tit bageren.

I- 2 (Frekvente ord med reduktion)

Ilet er sondag morgen, og Anders skal til bageren. Han viX hente nogle friske rund-

stykker og ncgef wienerbrsd. Det regner, si han vi& tage bilen.

Der er mange mennesker hos bageren, og det tager lang tid. Til sidst bliver det hans

tur.

- "&vad skullc det vrere?" sponger damen.
- "Jeg skal have ti rundstykker," siger Anders.
- "Ellers andet?" sporger damen.
- "$eg skal ogs* have fire stykker wienerbrod,"

siger Anders.

- "Ilet trliver femoghalvtreds (55) kroneq" siger

damen.

Hun giver Anders posen med morgenbrodet.

Anders tager posen og skynder sig at betale. Si

gir han ud til bilen f*lr at kore hjem.

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og vrer opmrerksom pA reduktioner i de markerede ord. Overstreg de bogstaver,
som ikke udtales.

Lyt og vrer opmrrksom pi tryk og rytme. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Ver opmrrksom pi reduktioner.

Lres selv hele teksten hojt. Husk rytme og reduktioner. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper og husk reduktionerne.

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': Frekvente ord s. 102-106.
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Reduktion

12
l. det:

2. skal:

3. til:

4. vil:

5. nogle:

6. og:

7. noget:

8. tage:

[de]

Isgal

Itel

[ue]

lno:nl

lrl

lnddl

Ita'l

9. der:

10. tager:

11. bliver:

12. hvad:

13. skulle:

14. sporger

15. jeg:

16. have:

Idul

Ital

lbtitl

[ua]

Isgul

lsbi'tl

liul
lha'l

17. siger:

18. ogs6:

19. giver:

20. med

21. sig:

22. at:

23. for at:

lsi.rl

lesl

lgitl

lmel

lsal

lel

Wcl

Anders tager til bageren.

Opgave 1: Frekvente ord med reduktion.

Opgave 2.Trykog rytme.

Det er 'sondag / ?norgen, / og 'Anders / skal til bageren. lHan vil hente / nogle ftiske /

tundstykker I og noget twienerbrsd. lDet ?egner, / si han vil tage / bilen. / Der er

?nange / ?nennesker / hos bageren, / og det tager lang I tid. / Til 'sidst / bliver det hans /

tur.
- "Tlvad / skulle det Vare?" / 'sparger I 'damen. I

- "Teg / skal have / ti / ?undstykker," / siger'Anders. /

- "Ellers I'andet?" /'sparger I'damen. I

- "Jeg skal bgsi I have I fre / stykker Wienerbrsd," / siger'Anders. /

- "Det / bliver femoghalvtreds (55) / kroner," / siger 'damen. /

Hun'giver/'Anders / posen/med ?norgenbrodet. l'Anders ltager / posen/og'skynder

sig I at betale. I 'SA I gir han Ud / til bilen I for I atksre hjem. /
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Reduktion

13 Birthe og hendes mand er glade for deres
hjemmehjrelp
(Reduktion: Tryksvage pronominer)

Birthe er femoghalvflerds (75), og hendes mand Gunner er enogfirs (81). De har nogle

problemer med helbredet, men de bor stadig i deres eget hus. De vil helst klare sig selv.

En gang om ugen ffir de hjalp af en hjemmehjrlper. Hun gor rent for dem, og hun vasker

deres toj. Nogle gange laver hun ogsi noget mad til dem.

Nirhun er frerdig, sidder hun lidt og snakker med dern. Det er hyggeligt, og de er glade .

for hendes besog.

- "Hvordan gir det med jeres bsm?" sporger hun.

- "Vores son er ude at rejse," siger Birthe.

- "Og hvad med jeres datter?" sporger

hjemmehjalperen.

-'Yores datter har travII," siger Birthe. "Men

hun kommer phlardag."

Deres datter har meget at lave. Hun har bide

ubejde og born. Hun vil gerne hjelpe sine forrl-

dre, men hun har ikke si meget tid.

Hunbesoger dem sitit, hunkan.

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og vrer opmrerksom pi udtalen af de markerede tryksvage artikler og pronominer.
Overstreg bogstaver, der ikke udtales.

Lyt, og vrer opmrerksom pi rytmen. Set trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmerksom pi udtalen af de tryksvage
artikler og pronominer. Husk reduktionerne.

Lrs selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og reduktioner. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrl teksten. Tal med tydelige rytmegruppeq og husk reduktioner.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 47-50 og s. 52.



Reduktion

Birthe og hendes mand er glade for deres
hjemmehjrelp.

Opgave 1:

Udtalen af de markerede tryksvage pronominer er angivet i lydskrift nedenfor.

Opgave 2: Tryk og rytme:

tsirthe / er femoghalvfierds (75), log hendes lhens) ?nand / 'Gunner / er 'enogfrrs

(81). /De harlnogle fnonlproblemerlmed helbredet,/mende bor/'stadig/ i deres

ldatsl'eget / hus. / De vil helst / klare / sig [sa] 'selv. /

En 'gang / om \rgen / far de hjrelp I af en 'tr1-emmehjalper. / Hun gor lent/ for dem

Wbryl, / og hun Vasker / deres ldatsl toj. / Nogle /'gange I laverhun / bgsi / noget

lnddlYnad I til dem l'tebft,tl. /

Nir hun er frerdig, / 'sidder hun / lidt / og 'snakker / ?ned deml'rnebrnl. / Det / er

hyggeligt, / og de er 'glade / for hendes fhenslbe'sag. /
- "Hvor'dan I 'g1r det / med jeres ljatsl bam?" I 'sporger hun. /
- "Vores lud,sl'san/ er hde / at tejse," / siger tsirthe. /
- "Og hvad / med jeres ljatsl'datter?" I 'sparger / hjemmehjrelperen. /
- "Vores [u&s] 'datter lhar lravIt," / siger tsirthe. / "Men hun kommer I phlardag."l

Deres ldatsl'datter / har ?neget I at lave. / Hun har bide brbejde I ogborn. / Hun vil
'gerne / \elpe / sine [si4z] for'aldre, lmen hun har tkke / si ?neget I lid. lHun be'soger

demlbrytl / si tit, / hun kan.l

13
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W.*tf sak{i*t*s

t4 Nanna skal hente en pakke pfl posthuset.
(Reduktion: det trykvage e)

Onsdag eftermiddag kort* Nanna ind til byen. Hun skull* bytte en bog og hentc en pakk*

pfl posthuset. Bagefter ville hun gi rundt og kiggc pi forretninger. Hun vill* ksb*: en

blusq: til sin datter.

Pi vej til posthuset modts hun en gammel klass*kammerat. De vill* gerne snakk*

sammen, og de gik ind pi en cafe og satte sig.

De bestilts en kop kaffe og et stykke kage. Og sA

begyndte de at snakkc. De talt* i flere timer, og

Nanna glemte helt tiden.

Pludselig kom hun i tanke om pakken. Hun rejst*:

sig og betalte og skyndt* sig hen til posthuset.

Men det var for sent. Postdamen var ved at 16s*:

dbren, og hun vills ikke lukks: hende ind.

Pakken mitte vent* til en anden dag.

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og vrer opmrrksom pi de markerede tryksvage e'er. Hvad sker der med dem?

Lyt og vrer opmrrksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmrerksom pi reduktion af tryksvage

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og reduktioner. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk reduktionerne.

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis' : s. 94-95 samt endelsen -te s. 113.
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Reduktion

t4 Nanna skal hente en pakke pfl posthuset.

Opgave 1:

De markerede tryksvage e'er bortfalder helt: redufttion.

Bemrerk: Visse tryksvage e'er, f.eks. e i "gerne" assimilerer med en nabolyd, som si
forlrenges. Se herom i tekst nr.15 - 22.

Opgave 2: Tryk og rytme:

Onsdag / 'eftermid dag lksrte Nanna I \nd,ltil byen. / Hun skulle bytte / en bog / og

hente / en pakke / pi posthuset. / tsagefter / ville hun gi tundt / og kigge pi

fortetninger. / Hun ville ksbe / en bluse / til sin 'datter. /

Pi Vej / til posthuset i ?nsdte hun / en 'gammel / klassekammerat. lDe ville 'gerne /
'snakke /'sammen,l ogde gik ind / pi en cafe / og 'satte sig. /

De be'stilte / en kop kaffe I og et stykke kage. / Og 'si / be'gyndte de / at 'snakke. I De

lalte /i flere I lime4 / og Nanna / 'glemte / helt I ltden. I

Fludselig / kom hun i tanke / om pakken. / Hun ?ejste sig / og betalte / og 'skyndte sig

/ hen/til posthuset. /Men'det lvar for'sent. / Postdamenlvar Ved/ at lfrse l'daren,l

og hun ville lkke / lukke hende tnd. /

Fakken / mifite Vente / til en bnden I 'dag. I
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AssiwxtStxSS$xs

1
I J (Assimilation med vokaler halwokaler og konsonanter)

Marie skal et par dage til Skagen. Hun skal besoge sin gode veninde Lis. De er gamle

skoleveninder fra Ksge.

Efter skolen flyttede Lis til Skagen. Lis og Marie var kede af at blive skilt fra hinanden.

De ville prave at bevare kontakten. De ville skrive til hinanden og ringe sammen. Men det

er ikke blevet til sfr meget.

Nu har Lis boet i Skagen i fire 6r. Og det er lrenge

siden, de har set hinanden.

Lafiagmorgen skal hun hente Marie pi banegflrden.

Marie er lidt spendt phatmode hende igen. Men alt

er som i gamle dage. De har stadig mange tingattale

om.

Marie beslutter at blive der hele ugen. Si skal hun

tilbage til sit arbejde. Men de vil gerne ses igen, og

det skal ikke vare siLlrenee.

Opgave 2:

Opgave 3:

Lyt og find e - assimilationer.
Bemrerk: De markerede e'er i fsrste afsnit assimilerer med en nabolyd (de bliver

,,spist" af en nabovokal eller -konsonant, som si bliver lrengere).
Fortsret selv. Find og understreg e'er, der assimilerer med nabolyde i resten af teksten.

Lyt og vrer opmrerksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rltmegrupper. Vrer opmrerksom pi e-assimilation. Husk at
forlrenge den nabolyd, der "spiser" e'et.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og assimilation. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk e-assimilation.
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Assimilation

15 Marie skal et par dage til Skagen.

Opgave 1: Assimilationer.

De markerede e'er assimilerer med en nabolyd (assimilation med en konsonant markeres
med, under pigaldende konsonant).

Vedr. assimilation i tryksvage endelser, se ogsi tekst 17-21.
Bemark: Visse e' er forsvinder helt. Se tekst 14 om reduktion.

Assimilationer:

Ma?ie fma'ri'il, 'daggl'da:a], 'Skagen l'sga'anf,be'sogg lbe'sa'o], godg f'go:of, vehindg

lue'nenr,tf, De er [dii], 'skoleveninder l'sgo:!), kgel'ko:of, 'skolgn l'sgo:!nl, flyttede

WodQl, kedgf'ke:Ql, blive lbli:il, hin'anden lhihanryl,Fravg.lprdwrpl, beVare lbe'ua'al,

kontalden fkdn'tagdryl, 'skrive I'sgriwt,o),lingg f'reryy), 'sammsn lsam'r,n), det er ldeel,

blevst l'bledQl, ?neget l'tnndQl, boetf'bo'odl, fire lfr:cf,lrengg I'leull,'sidgn I'siQnl,

?norgen ['rnddn], banegirdgn I'ba:rygd'dnl, ?nodg f'rnodQl, ?nangc fmagp), talelYull,

helef'he:ll, \rg.tr lfu:un], tilbagg fte'ba:af, 'gernc lgatr,tl, \rargl'ua:al.

Opgave 2z Tryk og rytme.

Ma?ie / skal et par'dage ltil 'Skagen. / Hun skal be'soge / sin 'gode / venlnde / T-ils. I

De er'gamle /'skoleveninder I fraKage. I

Efter / 'skolen / flyttede Lis / til 'Skagen. / T-is log Mahie / var kede I 'af lat blive
'skilt / fra hinbnden. / De ville prove I atbeVare / kontakten. / De ville 'skrive I tit

hinbnden / og hinge / 'sammen. / Men det er tkke / blevet / til si ?neget. /

Nu/har T-is/ boet/ i 'Skagen l i f i re l ' in.  lOg det er ' l renge/ 'siden, /de har 'set/

hinbnden. /

T-ardag/ ?norgen / skal hun hente / Malie lphbanegirden. I

Ma?ie /'er ll idt'spendt lphat ?node hende li 'gen. /Men'att/'er / som i'gamle /
'dage. lDehar'stadig / Ynange / \ing I atlale om. lMatie / be'slutter I atblive der /

hele/ \rgen. I'Se/skalhuntilbage /ti l sit 'arbejde. /Men devil 'gerne/'ses /i 'gen, /og

det skal tkke / \are ls6Irenge. /
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Det er en kold og kedelig sondag i november.
(Assimilation over ordgrens erne)

Sef er *xe kold og kedelig sondag i november. ffie* *:r morkt, og det regner og blreser.

Ser er ingen mennesker pi gaderne.

Inde hos Lars og Sofie er der varmt og hyggeligt. Lars sidder * *x* lrenestol xxaeqX em avis

$g {3}t kop kaffe. Sofie kommer ind i stuen. Hun vil ogs6 k*ve exe kop kaffe. Hun 96r ud

og {xcxaf*e- *xn kop.

- "$e&" cx" e& god film i fiernsynet," siger hun.

- "Wvac* *r det f*r ex'N film?" sporger Lars.

- "S*:t ex" *x3 polsk fiIm," siger Sofie.

-"Lados bare se den," siger Lars. "Men hvad med

mad? Jeg *tr sulten."

Sofie kigger i koleskabet, men ds* er nresten

tomt. S!* er begge sultne, og der *r ikke noget

mad.

- "Vi kan ringe **?er e,xl.pizza," foreslir Sofie.

- "S€* €r cxl god ide," siger Lars.

Han ringer {*X cf pizzaria og hes*3XXex" *xt stor

pbza.

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og undersog, hvordan de markerede ord udtales. Noter assimilationerne.
Eks.: Xle* *8" elt [deen].

Lyt og ver opmrerksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper og med assimilationer.
Bemrerk: Pause mellem tytmegrupperne er ikke mulig, hvor der er ctssimilcttion.

Lrs selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og assimilation. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genforlrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk assimilation.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 99-101.
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Assimt{*tioxq

L6 
Det er en kold og kedelig sondag i november.

Opgave 1: Assimilation over ordgr&nserne.

Assimilation over ordgrrenserne er angivet nedenfor i lydskrift.
Bemrrk: Skristreg I tjener til at afgrnnse trykgrupper og er ikke ensbetydende med

pause. Ved assimilation pi tvrrs af ordgrrenserne er pause ikke mulig.

Opgave 2zTrykogrytme.

Det er enldeenf kold / og kedelig I 'sandag/ i noVember. / Det er ldeel ?norkt, / og det

tegner / og blreser. lDer er ldaal lngen / ?nennesker I ph 'gaderne. /

Inde / hos T-ars / og Sofie / er der Varmt / og hyggeligt. I T'ars I 'sidder /

i enliinl lrenestol / med enlmeenl aVis / og en lccnlkop kaffe. / Sofie / kommer lnd /

i 'stuen. / TIuni vil 'ogsi/ have lenl'ha'anl kop kaffe. /Hun96r hd/og hentet len

I'hendccnl kop. /

- "Der er en ldaun) god / film i i fiernsynet," / 
'siger hun. /

- "Hvad 'er 
lua'al det / for enlfccnl film?" / 'sporger I [-ars. I

- "Det er en ldeenl polsk I Tirlm," / siger Sofie. /

- "Lados bare I 'se I 'den," / siger T-ars. / "Men hvad / med lnad? I

Jeg er [aa] 
'sulten." /

Sofie / kigger/ i ksleskabet,lmendet er ldeel \a;sten/ tomt.l De erldiil begge /

'sultne, / og der er ldaal tkke / hoget I tnad. I

- "Vi kan tinge / 'efter I en l'efdccnl pizza," / foreslir / Sofie. /

- "Det er en l'deenl god / i'de," / siger T-ars. I

Han ?inger I til et lteedl pizzalial og be'stiller / en fbe'sdel'clzl 
'stor I pizza- I
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17 7::#":r ":;"n 
bor i bven'

Ssren og Iben bor i en lejlighed midt i byen. De er glade for lejligheden, og de kender

folk i opgangen.

Ved siden af dem bor der en italiensk familie. Dem er de gode venner med. De hjrelper tit

hinanden. Soren og manden ser fodbold salnmen, og

Iben er tit sammen med konen. De drikker te sammen

om eftermiddagen. Hvis solen skinner, seffer de sig pi

brenken nede i girden.

Oven over Ssren og Iben bor der en galnmel dame. Hun

er 6ben og venlig. De msder hende tit pi trappen, og sA

snakker de altid med hende.

Naboen pi den anden side hedder Torben. Ham er

Ssren og Iben ikke si glade for. Han larmer og spiller

hoj musik. Nir larmen bliver for kraftig, banker Ssren i

veggen. 56 skruerTorben lidtned formusikken.

Opgave 1. Lyt og vrer opmerksom pA udtalen af endelsen -en. Lreg mrerke til, hvor forskelligt -en
udtales i kombination med forskellige bogstaver.

1) Hvordan udtales -ren? Find eksempler:
2) Hvordan udtales -men? Find eksempler:
3) Hvordan udtales -ben / -pen? Find eksempler:
4) Hvordan udtales -ggen l-ken? Find eksempler:
5) Hvordan udtales -ngen? Find eksempler:
6) Hvordan udtales -en ellers (efter vokal / konsonant)? Find eksempler:

Lyt, og vrer opmerksom p6 rytmen. Set trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmrerksom pi udtalen af endelsen
-en.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og endelsen -en. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk assimilation i
endelsen -en.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 108- I 11.

Opgave 2.

Opgave 3.

Opgave 4:

Opgave 5:
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Tryksvuge endelser

17 
Soren ogIben bor i byen.

Opgave 1: Udtale af endelsen -en

Bemrerk: e assimilerer med en nabolyd, som si forlenges.

lcnl Soren l'si:cnl.

lmryl sammen, larmen.

3. -ben l-pen: tbfnl Iben, 6ben, trappen, Torben.

4. -ggen I -ken: lgtyl brenken, veggen, musikken.

5. -ngen: lUll opgangen.

6. Assimilation med vokal: [n] byenlby'ynl, eftermiddagen l'efdcmida'anf,

naboen fha:bo' onl, gflrden f'7il&nl.

Konsonant * -en: Iryl lejligheden, siden, hinanden, manden, konen,

solen, oven, anden.

Opgave 2: Tryk og rytme.

'Ssren/og Iben/ bor / ien lejl ighed/?nidt/i byen. /De er'glade/forlejl igheden, /

og de kender / folk I i'opgangen. I

Ved'siden l'af dem/ bor der I enitaltensk / fa?nilie. / Dem I er de'gode I \enner I

?ned. / De hjrlper l tit / hinbnden. /'Soren / og ?nanden / ser fodbold /'sammen, l og

Iben / er tit / 'sammen I med konen. / De drikker te I 'sammen / om 'eftermiddagen. /

Hvis 'solen /'skinner, /'satter de sig / pfl benken / hede / i 'girden.

Oven / bver I'Ssren/ og Iben I border / en'gammel I'dame./ Hun er'&ben / og

Venlig. lDe Ynader hende / lit lpi happen,l og'si / 'snakker de / bltid / ?ned hende. /

Naboen / pi den bnden /'side / hedder Torben. / TIam/ er'Ssren / og lben / tkke / si
'glade / for. l}{an larmer / og spiller haj lmu'sik. /

Nir larmen / bliver for kraftig, / banker / 'Ssren I i\rnggen /'Se / skruer Torben /

lidt / hed / for mu'sikken. /

l. -ren:

2. -men:
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Tryksvage endelser

18 Fru Petersen vil lrere at kore bil.
(De tryl<svage endelser: -eti -re, -rer, og -ere)

Fru Petersen vil lare at kore bil. Hun finder nummeret pi en ksrelrerer i Hvidovre.

Hun ringer for at hore, om han kan tage flere elever.

Ksrelereren siger, at hun kan starte med det samme. Han har en tid senere pi eftermid-

dagen.

Klokken ti minutter i fre ringer det pi dsren. Det er ksrelrereren. Han kommer for at

hente fru Petersen.

Hun sretter sig ind i bilen og starter motoren. Hun foler sig lidt usikker i starten. Men

ksrelereren hjrlper hende. Han fortreller hende, hvad hun skal gore. Og det begynder

hurtigt at gibedre.

De ksrer en lang tur, og det

bliver nemmere og nemmere.

Fru Petersen foler sig mere

sikker, og hun begynder atkare

hurtigere. Til sidst overhaler hun

alle de andre.

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og ver opmerksom pi udtale af kombinationerne: -er, -rer, -re. Hvordan udtales
de? Find og understreg tekstens eksempler.

Hvordan udtales: -ere og -rere? [ ] : Find tekstens eksempler:
Hvordan udtales -ere i: mele og flerc? [ ]

Lyt til rytmen, og sat trykstreger.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. ver opmrerksom p6 udtalen af de nrevnte
kombinationer.

Les selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og endelser. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper og husk udtale af r -
kombinationerne.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 107-108, ll5-116.
Endvidere s. 98 midt: w.3 og s. 169 ov. 5 og7.
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Tryksvage endelser

- re :

18 Fru Petersen vil lrere at ksre bil.

opgave 1: Udtale af endelserne: -er, -re, -rer: [e]. Udtale af -ere, -rere: [ec].

Bemrerk: r udtales ikke.

-(r)er: [e] : Petersen,l&rer, rioget, elever, siger, eftermiddagen, minutter, kom-

mer, satter, starter, faler, usikker, hjrlpea forteller, karer,begynder,

sikker, overhaler.

[r] : lrere, kare, Hvidovre, hare, flere, fire, doren, motoren, gorc,bedre,

mere, andre.
- (r)ere: [cc] : nummeret, korelrereren, senere, nemmere, hurtigere.

Mere: f'rne:cl, flere: ffie:cl (Bemerk her er der ikke assimilation med forste e. idet
stavelsen er trykstrerk).

Opgave 2: Tryk og rytme.

Bemrerk: De markerede kombinationer udtales lc / ccl.

Fru Fetersen / vil lnre I atkare bil. / Hun Tinder / hummeret I phen ksrehrer / i

Hvidovre. / Hun linger I for at hare, / om han kan tage flere I erever. I

Ksrehreren / 'siger,l at hun kan 'starte / med det 'samme. lHanlnar I en tid / 'senere /
pi 'eftermiddagen.

Klokken ti / mihutter / ifrre lringer det pi 'dsren. /Det er ksrelereren. /Han

kommer I for at hente / fru Petersen. /

Hun srtter sig lnd/i bilen/og'starter/ ?notoren. /Hun faler sig/lidt trsikker/i
'starten. / Men ksrelrereren / hjrelper hende. lHanfortreller hende, / hvad/ hun skal
'gare. / Og det be'gynder / hurtigt I at'gh I bedre. I

De korer / en lang / \t, /og det bliver hemmere / og hemmere. lFru Fetersen /
fsler sig ?nere / 'sikker, / og hun be'gynder / atksre hurtigere. /

Til 'sidst / bverhaler hun / 'alle/ de bndre.
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I gir havde Bo og Lise en travl dag. Lise vignede tidligt og vrekkede Bo. De skulle

holde fest, og der var meget, der skulle laves.

Fsrst klarede de indksbene. Bagefter startede de pi rengoringen.

Bo ryddede op og stovsugede. Han vandede ogsi blomster og tsnede stsv af.

Lise ordnede kskkenet og badevrerelset. Hun vaskede gulvet og fiernede de snavsede

handklader.

Senere lavede de mad sammen. De puttede en steg i

ovnen, og bagefter skrrellede de kartofler og lavede

salat.

Til sidst drekkede de bord og pyntede op.

Da de var frrdige, skiftede de toj. Si sad de lidt og

slappede af.

Klokken seks ringede detpi doren. Lise ibnede, og

udenfor stod deres grester.

19

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Tryksvage endelser

Bo og Lise ryddede op og lavede mad.
(Endelsen -ede )

Lyt og ver opmarksom pi udtale af endelsen -ede. Hvordan udtales den?
Find tekstens eksempler og overstreg e'er, der ikke udtales.

Lyt og ver opmarksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Husk endelsen -ede.

Les selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og assimilation i endelsen -ede. (Evt.
pararbejde).

I uk bogen og genfortel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af -ede.

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 114-115.
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Tryksvage endelser

X I 
Bo og Lise ryddede op og lavede mad.

Opgave 1: Udtale af endelsen -ede: [dd].

Bemrrk: e'erne udtales ikke.

Eks: vignede [bdwndd] , startede l'sdadddl.

Opgave 2z Tryk og rytme.

Bemrerk: Alle e'er i endelsen -ede forsvinder. Kun blsdt d hsres.

I 'ghr lhavde l tso logT- ise len l rav l l ' dag . /L ise iV ignede l l id l ig t /ogVrekkede/

tso. / De skulle holde fest, / og der var ?neget, I der skulle laves. /

Fsrst / klarede de / tndkobene. / tsagefter / 'startede de I pil tengoringen. r

tso / ryddede bp / og 'stovsugede. lHanvandede bgsi / blomster / og torrede
'stav l'af. I

T-ise i brdnede / kskkenet I og badevrerelset. / Hun Vaskede / 'gulvet / og fernede i

de 'snavsede / hindklnder. I
'Senere / lavede de ?nad / 'sammen. lDe puttede en 'steg / i bvnen, I ogbagefter I

skrrellede de kartofler I og lavede salat. I

Til 'sidst / dakkede de bord / og pyntede op. /

Da de var frerdige, / skiftede de toj. I 'Se I 'sad de I lidt / og slappede bf. /

Klokken 'seks / ringede det pi 'daren. / T-ise / '6bnede, / og trdenfor / 'stod / deres
'grester. /
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Trjtksvage endelser

20 Mohammed har vreret i TVrkiet.
(Endelsen -et)

Mohammed er lige kommet hjem fra Tyrkiet. Han har varet der en mined.

Han har boet hos sin familie, og hans mor har forkrelet ham. Hun har lavet god mad til

ham. Mohammed har rigtig slappet af og hygget sig. Han

har ogsi taget et par kilo p6.

Nogle dage har han bare varet hjemme i huset. Si har de

siddet og snakket og drukket kaffe. Andre dage har han

gietrundt i byen og kigget. Han har ogsi veret meget

sarnmen med sine venner.

Ind imellem har de vrret pi stranden. Si har de spillet

bold og svommet. Eller de har bare ligget i sandet og

solet sig.

Vejret har vreret dejligt. Solen har skinnet hele tiden.

Mohammed har faktisk ffiet lidt for meset sol. Han er

blevet lidt skoldet.

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og vrer opmrrksom pfl udtale af endelsen -et. Hvordan udtales den?
Find tekstens eksempler og overstreg de e'er, der ikke udtales. (Bemrerk udtalen af -et i
"siddet". Hvordan udtales -et her? [ ]).

Lyttil rytmen, og set trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Ver opmrerksomhed pi udtalen af
endelsen -et.

Les selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af -et. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af -et.
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Trytksvwge emdetser

2& Mohammed har vreret i TVrkiet.

Opgave 1: Udtale af -et: [d].

Bemrrk: e udtales ikke.

Bemrerk: Hflrdt d i udtale af -et i "siddet": l'sedQdl.
(Nir endelsen -et falger efter blsdt d [d], udtales endelsen med hflrdt d).

Opgave 2z Tryk og rytme.

Bemerk: Alle e'er i de markerede endelser forsvinder og udtales ikke.

Mohammed I er lige lkommet hjem / fra Tyrkiet. / Han har Vreret der / en

?n6ned. lHanhar boet / hos sin fa?nilie, / og hans ?nor / har forkrelet ham. / Hun har

lavet 'god I \nad I til ham. / Mohammed lhar tigtig / slappet 'af I og hygget sig. / Han

har 'ogsfl I taget et par kilo I ph. I

Nogle I 'dage lhnhanbare lvaret 'tg-emme / i huset. I 'SA lhar de 'siddet / og
'snakket / og drukket kaffe. /
'Andre I 'dage lharhan giet ?undt i i byen / og kigget. lHanhar 'ogsi I vr;rct ?neget /
'sammen / med sine Venner. /

Ind i i?nellem lhar de vrret pi 'stranden. / Si har de spillet bold / og 'svommet. / Eller

de har bare I ligget / i 'sandet / og 'solet sig. /

Vejret I har vnret dejligt. / 'Solen / har 'skinnet / hele / tiden. / Mohammed lhar

faktisk I faet lidt / for ?neeet / 'sol. lHan er blevet / lidt 'skoldet. i

I
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Tryksvage endelser

) 1 Bsrnehaven lukker, og bornene gflr hjem.
a L (Endelserne -ene og -erne)

Klokken er nesten fem, og bsrnehaven er ved at lukke. De fleste af bsrnene er giet hjem.
Kun to af drengene er stadig tilbage. Det er to ssskende, Brian og Benny.
Den sidste afpedagogerne gir og rydder op. Hun lregger tingene p6 plads, og drengene
hjalper hende. De legger puslespillene tilbage i

skabene. Og de stiller bogerne op p6 hylderne.

Padagogen tsffer bordene af, og hun stiller stolene

pi plads. Hun tsmmer ogs6 papirkurvene. Si lukker

hun vinduerne og slukker lysene.

Klokken er blevet ti minutter over fem. De er frer_

dige, og de gir ud og l6ser dsrene.

Nu kommer Brian og Bennys mor lsbende for at

hente ssnnerne.

Opgave l: Lyt og vrer opmerksom p6 udtale af endelsen --ene. Hvordan udtales den? [ ]Find tekstens eksempler, og overstreg stumme e,er.

Hvordan udtales endelsen -eme? t l. Find tekstens eksempler:
Hvordan udtales endelsen --ende? [ ]. Find tekstens eksempler:

Lyt, og ver opmrerksom pA rytmen. Sret trykstreger i teksten.

LF og gentag med tydelige rytmegrupper.Vrer opmrerksom pi udtalen af endelserne.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og endelser. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk endelserne-ene og -erne.

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 112-113. Om endelsen -ende se s. 114.
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Tryksvage endelser

2l Bsrnehaven lukker, og bornene ger hjem.

Opgave 1:

Endelsen -ene: fnaf. Bemrerk: Fsrste e udtales ikke.
Eks: bsrnene fbilrynal, drengene.

Endelsen -erne: fcnal.
Eks : predagogerne, bogerne, hylderne, vinduerne, sonnerne.

Endelsen -ende: fne). Bemark: Forste e udtales ikke.
Eks: ssskende, lsbende.

Opgave 2z Tryk og rytme.

Bemrerk: Fsrste e i de markerede endelser (-ene og -ende) udtales ikke.

Klokken/er hesten/ fem, logbarnehaven/er Ved/at lukke. /De fleste/af

bsrnene I er girct hjem. /

Kun / to / af 'drengene / er'stadig / tilbage. / Det er lo I'ssskende, / tslran I og
tsenny. /

Den 'sidste I af pnda'gogerne / 'g1r log rydder bp. / Hun hgger tingene / pi plads, / og
'drengene / hjrelper hende. /Delngger puslespillene I tilbage / i 'skabene. / Og de
stiller bogerne / 'op /pfl hylderne. /

Peda'gogen I tsrrer bordene I 'af,log hun stiller'stolene / pi plads. / Hun lsmmer I
bgsi / papirkurvene. / 'Si / lukker hun / vinduerne / og 'slukker / lysene. /
Klokken / er blevet ti / mihutter / bver I fem./ De er frerdige, / og de gir trd / og
liser / 'dsrene. I

Nu / kommer tsrian / og tsennys / ?nor / lobende I for at hente / ,ssnneme. /
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Trjsksvage endelser

1) Sune skal ud at cykle.
2 2 (Endelsen -e [aJ)

Sungbor i Vejle. Han elsker at cykle, og han har lige kobt en ny racercykel. Hans gamle

cykel er blevet stj6let.

Nu skal han ud atprave cyklen for forstg gang. Han glreder sig til en lang tur i den friskg

luft. Hans bedste ven Ole skal med. De cykler tit sammen. Nogle gange er der ogsi et par

andrevennermed.

Sung pakker sin cykeltaske. Og han finder sin

cykelpumpgfrem.

Sidste gang de var ude at cykle, punkterede Ol9. Og

dehavde glemt cykelpumpg. De mitte trekkg

cyklerne hjem.

Sune hgger en aske lappggrej ned i tasken. Si kan

de ordng cyklen, hvis det sker igen.

Nukommer Olg. Hans cykel er ikke ny, men den

skinner, og den er flot. Han har lige pudset den og

givet den olie.

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og vrer opmrerksom pi udtale af de understregede e'er. Hvordan udtales de?

Lyt og ver opmerksom pi rytmen. Set trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af -e.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og endelser. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af -e.

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s.
Lres ogsi om det tryksvage e s. 94 og s. 98 midt.



Tryksvage endelser

22 Sune skal ud at cvkle

Opgave 1:

Bemrerk: De understregede e'er her assimilerer ikke. De udtales [a].
(Om e-assimilation: se tekst nr. 15 - 2l).

Opgave 2: Tryk og rytme.

'Sune / bor / i Vejle. I Han'elsker / at bykle, I oghanhar lige I ksbt I en?iry I

tacercykel. / Hans 'gamle / bykel / er blevet 'stjilet. /

Nu / skal han trd I atprove / byklen / for fsrste I 'gang. lHan 'gleder sig / til en lang /

tur / i den friske / Iuft. / Hans bedste / Ven / 01e / skal ?ned. / De bykler I lit'/

bammen. / Nogle / 'gange I er der bgs6 / et par 'andre / Venner I tned. I
'Sune / pakker / sin bykeltaske. / Og han finder sin bykelpumpe I ftem. /
'Sidste I 'gang I de var trde i at bykle, / punkterede / Ole. / Og de havde 'glemt i
'cykelpumpe. / De mitte hakke / byklerne I hjem. I
'Sune /lr,gger en reske lappegrej / hed / i tasken. I 'Se lkan de brdne / byklen, / hvis

det'sker /i'gen. I

Nu / kommer /'Ole. / Hans bykel / er tkke I try,lmen den 'skinner, / og den er flot. /

Han har lige / pudset den / og givet den blie. /
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Fuldvokaler @nrEevOrater
HOjtungesnng
hfbebdngryrad

t
I
I
I

I-avtngesnig
$crebningryEd

t (lige)
:

e (hsle)

a (nese)

ai ' ' ' (gade; 'nat) ' : : : '.....:

a (far)

Urundedevokaler

y (syge) u (bluse)

o (mgde) o (kone)

d (rover) d (mile)

5 (rgre) & (hirde)

.r (kommer)

Rurdedevdraler

e: [a] (svagtryksvokalen) er en urundet midttungevokal.

Oversigt over vokaler, halwokaler og konsonanter

Vokallyde

Bemark: Nflr man bevrger sig nedad gennem henholdsvis i-rrekken, y-rekken og u-rekken,
beveger tungen (og keben) sig gradvist nedad, siledes at munden 6bnes mere trin for trin.
Bevager man sig pi tvars af rrekkerne, er tungestillingen den samme i i-rekken og y-raekken,
men lebestillingen skifter fra rundede til urundede lreber (fra 'lang mund' til 'rund mund').
Fra y-rrekken til u-rrekken sker et skift fra hrevet fortunge til hevet bagtunge. Laberne er i
begge tilfelde rundede - ved u dog ogsi en anelse fremskudte.

Konsonanter og halvvokaler:

Vokaler: Se ogs6 'Dansk udtale i praksis' s. ll7-121.
Konsonanter og halwokaler: Se ogsfl 'Dansk udtale i praksis': s. 147-148.

lrebelvde fortunselvde bagtungelyde

lukkelyde
aspireret p t k

0
uaspireret b d g

hremmelyde f ,s

l) t r
nasaler a
lateral

halvvokaler

h

[y] : laag [d] : mad ltl
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2.DEL
Udtale af enkettlyd og bogstavkombinationer

(skrift - lyd relationer)

t
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23 Martin skal med far i Zoologisk Have.
(Udtale 

"f 
o)

Martin er glad. I dag skal han med fu i Zoologisk Have. De tager tidligt af sted. De har
m4dp4kker, saftevand og k4ffe med.

Martin vil se glle dyrene. Han kan godt lide elefunterne og girgfferne. Men 4berne er
det bedste. Han kigger lrenge pi b4vi4nerne.
- "Jeg vil have en abe," siger h4n.
-'N.j," siger ftq.
- "Bare en lille en," siger Martin.
- "N.j," siger ft6.

Martin pl4ger sin fur. men ft4en holder fust. B4gefter 96r
de over i bsrneafdelingen. Her spiser de deres madpak-

ker, og Martin leger pi legepladsen. Imens sidder &ren
og sl4pper af og lreser 4vis. Pfl vej tilbage kommer de

forbi k4ninerne.

- "Mijeg fi enkgnin?" sporgerMartin.
- "Miske," svaref fartrat.
- " J reh. Tak," siger Mqtin glad.

opgave 1: Lyt og vrer opmrerksom pi ord med a. Hvordan udtales a'eme?

l. Ia:l eks.: abe 2. [a] eks.: glad 3.lal eks.: far

Hvordan udtales: -ar [ ] eks:
Hvordan udtales: -are(r) [ ] eks:

Lyt og vrer opmrerksom pA rytmen. Sat trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. vrer opmerksomhed p6 udtalen af a.

Les selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af a. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale
af a.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis,: s. 123-125.

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:
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23
Opgave 1: Ord med a.

l . fa: la' l

2 . la l

3. [a ]

-ar lal :

-are(r) laal :

Martin skal med far i Zoologisk Have.

dag, Have, abeme, bavigneme, have, plager, bagefter, (slapper) gf,

tilbage, jaah.

glad, skal, han, af, m4dpakker, saftev4nd, alle, kan, elefanterne, b4via-

nerne, fast, legepladsen, avis, kanin.

Martin, far,tageghar, madp4kker, saftevand, kaffe, girafferne, bare,

bgrneafdelingen, slapper, svarer, tak.

Martin, far,har.

bare. faren. svarer.

Y'tpk*{*r

Opgave 2z Tryk og rytme.

Martin / er 'glad. lI'dag/ skal han med far I i Zoologisk / Have. / De tager tidligt / af
'sted. / De har ?nadpakker, / 'saftevand / og kaffe I lned. I

Martin / vil'se l'alIe/'dyrene. I Hankan'godt / lide / elefanterne I oggitafferne. / Men

hberne I er det bedste. lHan kigger I ler,nge I phbavl'aneme. /

- "Teg / vil have I ert'abe," / 'siger han.

- "Naj," / siger far.

- "Tlare / en lille I 'eL," / siger Martin. I

- "N.j," I siger Tar. I

Martin I plager / sin far, / men'faren / holder fast. / tsagefter I gfu de'over / i

borneafdelingen. / TIer / 'spiser de / deres ?nadpakker, I og Martin I leger I ptt

legepladsen. / I?nens / 'sidder I farcn/ og slapper'af log lreser aVis. / Pi Vej I tilbage I

kommer de forbi / kahinerne. /

- "Mi jeg fa I enkahin?" I 'sparger I Martin. I

- "M6'ske," / svarer far ltrr;I. I

- "'Jaah. I Tak," / siger Martin I 'gIad. I
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Vwk&ter

24 7;;,i::rfntter 
Jens pi vrertshus i Nrerum.

I fredags var Bent og fpfier Jens pi vrertshus i Ngprum. De satte sig og tggndte en ciga-

ret. I rygrheden sad der nogle vgqmmelige fure.
Fretter Jens kom desvggrre for tet pi ftrene. og han kom til at vdte deres sl.

Fretter Jens provede at vgqre morsom. Men $rrene blev forrygrmede. De syntes ikke, det

var skgqgt. De kom op at skggndes. Og $nene var

store og s@qrke.

Detvar noget verre noget.

Bent provede at hjrelpe sin fretter. Men forge

ves. Fggtter Jens fik tgqsk, og han brekkede

nesen. Bent m6ffe bgqre ham vak. Og han mitte

hjrelpe ham til lgggen. Det var ikke s4rlig sp@n-

dende.

Nu erBent og hans fotter frrdige med at ghpit

v4grtshus iNerum.

Opgave 1: Lyt og var opmerksom pi ord med r. Hvordan udtales &'erne?

l. [c] eks.: fetter 2. [a] eks.:vrertshus.

Lyt og ver opmerksom pA tryk og rytme. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Ver opmerksomhed pi udtalen af e.

Les selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af e. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortael teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af e.

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 125-127.
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Yokuler

24 
Bent og fretter Jens pfl vrertshus i Nrerum.

Opgave 1: Ord med re.

l.lel : fretter, Nerum, tendte, vemmelige,t&t, vrelte, v&re, skregt,

skrendes, hjelpe, forgreves, tresk, n&sen, brere, vek, lregen, sprendende.

2.lal: vrertshus, nrerheden, desvrerre, fornrermede, starke, v&rre, brrekkede,

srerlig, frerdige.

Opgave 2: Tryk og rytme.

I ftedags / var Bent I ogfntter'Jens / pi Vrrtshus / i Nrrum. lDe 'saffe sig / og

trendte / en cigafet. / I herheden / 'sad der / nogle Vrmmelige I Tyre. I

Fatter'Jens / kom desVerre lfor tret / pi $rene. / Og han kom til I at Vrelte / deres
'sl.l

Fetter 'Jens / provede I atvnre ?norsom. / Men lrene / blev forhermede. / De syntes
lkke / det var'skregt. / De kom 'op I at 'skrendes. / Og Srrene I var,store / og'starke. /
Det /var noget Varre I hoget. /

tsenti provede lathjnlpe/ sin fretter. /Men for'grves. lFntter Tens/ fik tresk, /og

han brakkede / hesen. / Bent I mlnte brere ham I \rak. I OghanmiLtte hjrelpe ham til

lregen. / Det var lkke / 'srerlig / 'sprndende. /

Nu/er tsent/oghans fetter/ frerdige/ ?ned latghpi vartshus /i Nerum. /
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Yokaf er

25 Eva og Steen pe telttur i regnvejr.
(Udtale af e)

Eva og Stggn plqfer attage p6 kanotur hvsr sommer. De r_[ser normalt sarnmen mgd deres

vennerPrling og Mettg.

Kanoerne lq[er de, og de har selv teltg mgd. De sqiler h91e dagen, og ved middagstid slir

de lgjr pi en lq[rplads. Om aftenen sidder de vsd lqfrbilet og kigger pi stjerner.

Normalt har de dqiligt vejr, mqn sidste gang fik de

en kgdelig oplgvelse.

De skulle sqile hele vqien ngd ad Gudenien.

Fsrste dgl af turen gik fint. Men f[ meter fra

lqfrpladsen blev det 9t frygteligt rsgnvgjr. Dgt

rggnede dgt mgstg af ugen. Det var ikke ngmt at s16

teltet op i rggnvqir. Og dst var heller ikke let at

lave b61 og stege bsffer.

Dgn tur glemmer de aldrig. Alligevgl vil de geme

af stgd pi kanotur igen.

Opgave 1: Lyt og vrer opmrerksom pi ord med e. Hvordan udtales e'erne?

1. [e] eks: Eva 2. [a] eks: med 3. [a] eks: dgres
4. [a] eks: plsjer 5. [a] eks: Mette

Hvordan udtales diftongerne: -ej og -eg? [ ]. Find tekstens eksempler:

Bemrerk: hsse tryksvage e'er er ikke understreget. Her forekommer assimilation eller reduktion. Om
e-assimilation og reduktion: se tel<st nr. l4 - 20.
Bemerkogsdudtalenaf smdordene: de [dJ ogder [ds/. (Se,,Danskudtaleipraksis":s. 102).

Opgave 2: Lyt og vrr opmrerksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Opgave 3: Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Ver opmarksomhed pA udtalen af e.

Opgave 4: Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af e. (Evt. pararbejde).

Opgave 5: Luk bogen og genfortel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af e.

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 127-130.
(Om det tryksvage e: se s. 94 tf.)
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Yre{taler

2S Eva og Steen pA telttur i regnvejr.

Opgave 1: Ord med e.

Bemrerk: Diftongerne -eg og -ej udtales: lajl. Eksempler: se punkt 4 nedenfor.

l. [e] : Eva, Steen, hele, ved, ned, kedelig, oplgvelse, del, meter, blev, det,

et, meste.

2.le) : hver, med, venner, Mette, selv, telte, vejr, men, nemt, heller, let, den,

glemmer, alligevgl, sted, igen.

3. lal : deres, Erling, stjerner, geme.

4.Ial: plejer, .ejset, lejer, sejler,lejr, vejen, dejligt, rggnvejr, stege.

5.[a] : Mette, teltg, sidstg, oplevelse, sejle, forste, meste.

Opgave 2z Tryk og rytme.

Eva log 'Steen / plejer I attage pi kanotur / hver / 'sommer. / De tejser I norlnalt I
'sammen / med deres Venner / Erling / og Mette. /

Kanoerne llejer de, / og de har'selv/ telte / ?ned. /De'sejler/ hele I'dagen,/ og ved

?niddagstid / slAr de lejr I ph en lejrplads. / Om bftenen / 'sidder de / ved lejrbilet / og

kigger pfl 'stjerner. /

Nor?nalt lhar de 'dejl igt l\ejrf 'uetl, lmen 'sidste l 'gang/ f ikde/en kedelig / bplev-

else. i De skulle'sejle / hele / Vejen I ?;red / ad'Gudenhen. I

Fsrste l 'dellaf turen I 'giklfnI. lMen ffi/ ?neter/fra lejrpladsen/ blev detlet

frygteligt / ?egnvejr. lDet ?egnede / det ?neste I af trgen. /

Detvar tkke /hemt la ts lh te l te t l ' op l i fegnve j r . /Ogdetvarhe l le r ikke / le t la t lave

b6l / og stege bsffer. I

Den / tur /'glemmer de I bldrig. / Alligevel / vil de'gerne / af 'sted / pi kanotur I ilgen. I
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Frederik er i fint humsr. Han har lige f6et ferle, og han skal ud at flske. Han har ringet og

bestilt plads pi en flskerkutter.

De sejler ud tidligt om morgenen. Solen sklnner, og det er stille vejr. Frederik f,sker i
mange tlmer. Men flskene vll ikke bide p6.

Til sidst ffir han endellg bid. Det er en meget lille f,sk. Han smider den ud !gen.
Da han gir ! land, har han stadig ikke fanget noget.

Han er ikke tilfreds med sltuationen. Han har lovet

sin familie at komme med frisk f,sk til middag.

Han er sikker ph, at de vil drille ham.

Frederik kigger pi uret. Der er en halv time, til

butikkerne lukker.

Lige inden lukketid flnder han en flskehandler. Han

ksber de sidste f,re sild i butikken.

Han vil stege dem i olie og seryere dem med citron

og persille.

26

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Voksler

Frederik fisker og kommer med sild til familien.
(Udtale af i)

Lyt og vrer opmrerksom pi ord med i. Hvordan udtales i'erne?

1. [i] eks: fint 2. [e] eks: fiske 3. [a] eks: Frederik 4. [i] eks: ferie

Lyt og var opmerksom pA tryk og rytme. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmrerksom pi udtalen af i.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af i. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortel teksten. Thl med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af i.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 130-133.

H
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Frederik fisker og kommer med sild til familien.

Opgave 1: Ord med i.

i,fint,lige, tidligt, timer, bide, sidst, endelig, bid, lille, smider, igen, stadig,

situationen, sin, famjlie, kigger, butikkerne, lukketid, sidste, fire, sild, citron.

fiske, bestilt, fiskerkutter, skinner, stille, fiskene, vil, ikke, til, tilfreds,

middag, sikker, inden, finder, persille.

Frederik, ringet, frisk, drille.

ferie, situationen, familie, olie.

AT

A&

1. trl

2. Ie l

3. [e l

4. t i l

Opgave 2: Tryk og rytme.

Frederik I er iYrnt lhulnsr. lHanhar lige I faet 'ferie, I oghan skal bd / at 'fiske. lHan

har tinget / og bestilt plads I ph en fiskerkutter. /

De sejler \td / tidligt I om ?norgenen. / 'Solen / 'skinner, / og det er 'stille I \rejr. I

Frederik / fisker I itnange I limel / Men fiskene / vif ikke lbideph. I

Til 'sidst I far han'endelie I bid. I Det er en ?neget / lille / fisk. I Han smider den trd /

i'gen. /

Da han gAr i land, lharhan 'stadig / tkke I fanget / hoget. lHan er lkke / tilfreds / med

situationen. lHan har lovet / sin fa?nilie I at komme med 'frisk / fisk / til tniddag. lHan

er'sikker I Pe,lat de vil 'drille ham. I

Frederik / kigger I ph \xet. I Der er en halv I lime, / til butikkerne I lukker. /

T- igel lnden/ ' lukket id/ f inderhanlenTiskehandler. /Hankober lde's idstel ' f i re l
's i ld/ ibut ikken./

Han vil 'stege dem / i blie / og serVere dem I med citron / og per'sille. /

60



Wkaler

27 i;;:;',;dsersdag 
i Sorrerod'

Qjvinds sgn Sgren har fudselsdag. I dag holder han fest for familien i Ssllergd. Han har

ffiet mange gaver. Han har fbet legetgj og boger. Han har ogsi fbet blqde pakker. Tante

Erna har kqbt nogle rgde gummistgvler. Og hun har strikket enrgdtrgJe.

Men den bedste gave har han fbet af sine storebrgdre: et par nye rulleskgjter. Det var hans

stgrste gnske. Han elsker atlgbe pi rulleskgjter.

Ssren glreder sig ogsi til pi lgrdag. Der kommer

bgrnene fra bgrnehaven pi besog.

Qjvinds ssster skal sgrge for mad.

Fgrst skal de have boller med smgr. De skal ogsi

have lagkage med flqdeskum. Senere skal de have

rgde pslser med brgd oglg&

Og om eftermiddagen skal de i svgmmehallen.

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og vrer opmrerksom pi ord med s. Hvordan udtales s'ertte?

1. [a] eks: boge 2. [o] eks: son 3. [i] eks: born 4. [r] eks: legetaj.

Hvordan udtales diftongerne -aj og -ag? | l

Lyt til rytmen, og sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmrerksom pA udtalen af o.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af a. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af s.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 133-136.
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W*tkrx{ex

27 Barnefsdselsdag i Sollerod.

Opgave 1: Ord med s.

Bemrerk: Diftongerne -aj og -agudtales: [e7]. Eksempler: se punkt 4 nedenfor.

l.lo]: fodselsdag, Sollerod, bager, blsde, ksbt, onske, labe,besag, soster,

flsdeskum, polser.

2. fdl: son, Sollergd, rade, gummistovler, rfrd, bradre, brad, svsmmehallen.

3. [J]: Soren, storste, lardag, bornene, bsmehaven, ssrge, farst, smor.

a. bl: Ajvind, Iegetaj, traje, rulleskojter, lag.

Bemrerk: o-lydene er fortungelyde. Ved [aJ er tungestillingen den samme som ved [eJ.
Leberne er rundede ved [aJ hvor de er urundede ved [eJ ('lang mund'). Se vokal-
skemaet s. 51.

Opgave 2z Tryk og rytme.

Zjvinds I 'ssnl 'Ssren / har fsdselsdag. ll'dag / holder han fest / for fa?nilien / i
'Sallersd. I

Han har fbet ?nange I 'gaver lHanhar fhet legetaj I ogbager. lHan har 'ogs6L I faet

blsde / pakker. lTante Ema lhar ksbt / nogle tsde I 'gummistovler. I Og hun har
'strikket I enlad I ftaje. I

Men den bedste I 'gave lharhanYaet laf sine 'storebrodre: I et par hye / ?ulleskojter. /

Det lvar hans 'stsrste / 'snske. lHan 'elsker I atlsbe pi ?ulleskojter. /
'Soren l'glnder sig /'ogsi llllphlardag. lDer / kommer bsrnene I frabsmehaven / p6

be'sag. I

Ojvinds / 'ssster / skal sorge for ?nad. r

Forst / skal de have boller / med 'smor. / De skal 'ogsi / have lagkage / med

Tlodeskum. / 'Senere / skal de have \sde I polser / med brad I oglag. I

Og om'eftermiddagen I skal de i'svsmmehallen. I
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28

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Lyt og var opmrerksom pi ord med y. Hvordan udtales y'erne?

1. [y] eks: Jytte 2.[ol eks:tynd 3. [o] eks: ryg

Hvordan udtales y i,,fyrre"?

Lyt og vrr opmrerksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrr opmrerksom pi udtalen af y.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af y. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrl teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af y.

Jytte er bekymret for sin ryg.
(Udtale af y)

Jytte er enhaj,tynd pige med lyst hir. Hun er en neryos og bekymret type.

Jytte er lige flyttet til Fyn. Hun er flyfiet sammen

med sin ftr Thyge. Hun er en del yngre end ham.

Han er furre 6r, og hun er syvogtyve.

Jytte har ogsi ffiet nytjob. Hun erbegyndt som

sygehjrelper p6 et sygehus. Hun er lykkelig for sit

nye job, og hun hygger sig med sine nye kolleger.

Men arbejdet er hirdt ftsisk.

Jytte er bekymret for sin ryg. Hun fbr ondt i

ryggen, nfirhun lafter

For nylig har hun haft nogle frygtelige rygsmerter.

Men Jytte har ikke lyst til at sygemelde sig. Hun

erikke tryg ved det. Hun frygter atblive furet, hvis

hun har for mange sygedage.

Opgave 1:

Supplerende svelser i ,,Dansk udtale i praksis": s. 137-139.

Wefrufsr
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Yokuter

28 Jytte er bekymret for sin ryg.

Opgave 1: Ord med y.

l.Vl : Jytte, lyst (hir), type, Fyn, ffr, Thyge, syvogtyva,rfr, syge-, nye, hygger,

ffsisk, nylig, ffret.
2.lsl : tynd, bekymret, flyttet, yngre, begyndt, lykkelig, (har) lyst (til).

3. [o] : ryg,frygtelig,tryg, frygter.

Bemerk udtalen af y i,,frrr e" ; ffitcl

Bemerk: Ved [g] er tungestillingen den samme som ved [iJ. Lreberne er rundede ved
[gJ, hvor leberne ved [iJ er urundede ("lang mund"). Se vokalskemaet s. J1.

Opgave 2: Tryk og rytme.

'Jytte /er en haj,l tqd I pige lmed lyst I hin. / Hun er en nerVas I ogbekymret /

type.l
'Jytte I er lige I flyttet til Fyn. / Hun er flyttet 'sammen I med sin fir / Thyge. / Hun er

en 'del I \ngre I endham. I TIan ler $rre I 
'Frr, /og hun / er'slvogtyve. I

'Jytre lhar 'ogsi I faet hyt / job. / Hun er be'gyndt / som 'sygehjrelper I ph et 'sygehus. /

Hun er lykkelig / for sit 'nye I Job,log hun hygger sig / med sine hye / kolleger. /

Men hrbej det I er hirdt / $sisk. /

lytte I er bekymret I for sin lryg. / Hun f[r bndt / i lryggen, I nlr hun lsfter. /

For hylig / har hun };raft lnogle frrygtelige / lrygsmerter. / Men 'Jytte lhar lkke I lyst I til

at 'sygemelde sig. / Hun er lkke I tryg I \ed det. lHun frygter I atblive finet, / hvis hun

har for ?nange I 'sygedage.l
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Yt*fcse\er

29 Ase spilter hflndboldkamp i Arhus.
(Jdtale 

"f 
d)

Ase spiller h{ndbold i en klub i Abenr&. I dag skal de spille kamp i Aorhus. fuhusianerne er

gode, og Ase er lidt nervss. Hun sretter et bind i h{ret og gir ind p{ banen.

Kampen begynder. Vennerne star ude p& sidelinien og

raber. Det er en hird kamp, og Ase sveder. Hun er helt

v&d. Hendes toj erogsflv{dt.

fuhusianerne skyderh$rdt, og de fi;rmange m61. Ase

erutilmodig. Hendes hold spiller dfrligt i dag.

Ipausen taner hun sig med sith&ndklrede. Sitager

hun en tarvand. Hun har det d{rligt. Hun h{ber, de kan

n{ atvinde. Men det er for sent. fuhus vinder.

Ase rdber ad dommeren. Han er indssvag, synes hun.

Hun kan ikke t6le at tabe. Ase er en dirlie taber.

Opgave 1: Lyt og ver opmrerksom pi ord med 6. Hvordan udtales il'eme?
Bemrerk: 6 udtales ikke i ,,ogs6o', (se: ,,Dansk udtale i praksis": s. 103).

l. [ri] eks: Ase 2. [&] eks: 961 3. [r] eks: bind

Hvordan udtales: -6r [ ] eks:
Hvordan udtales: -6re [ ] eks:

Lyt og vrer opmrerksom pA rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrr opmrerksom pi udtalen af 6.

Las selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af i. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af 6.

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 139-141.
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Wku{er

29 
Ase spiller hflndbotdkamp i Arhus.

Opgave 1: Ord med i.

l. ldl : Ase,Abenr6, ph,rirber,vid,mil, hiber,ni,t6le.

2.1&l : Arhus, hiret, gir, stir, h6rd, hirdt,far,dirligt,litr.

3. [e] : hindbold, bind, vidt, utilmodig, hindklrede, si, indssvag.

-itr [&] eks: Arhus, gflr, hird.

-Fre lddl eks: hiret.

Opgave 2: Tryk og rytme.

Asei spiller hindbold lien klub/iAbent6. lI'dag/ skal de spille kamp/ i'fuhus. /

Arhuslaneme I er 'gode, i og Ase I 'er llidtnerVss. / Hun srtter et bind I ihlret I og

gir lnd lphbanen. I

Kampen / be'gynder. / Vennerne / 'st6r / trde / pi 'sidelinien / og fiber. lDet er en hird /

kamp, / og Ase /'sveder. / Hun er helt I \,ed./ Hendes laj I er'ogsi / \edt. I

Arhus'ianerne / skyder hirdt, / og de frr ?nange I \rrel. / Ase / er util?nodig. / Hendes

hold / 'spiller i 'dirligt I i'dag. I

I pausen I lsrcer hun sig I med sit hindklade. I 'Si / tager hun / en tir Vand. / Hun har

det I 'ditrligt. I

Hun hiber, I de kan hi / at Vinde. / Men det er for'sent. / 'fuhus I \inder. I

Ase / l6ber / ad'dommeren. / Han er'6ndssvag, / synes hun. / Hun kan ikke / tile I at

labe. I

Ase / er en 'dirlig I laber. I
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Yok*lev

30 Lone er enlig mor i Odense.
(Udtale of o)

Lqne er enlig mqr, og hun bor i en lejlighed i Odense. Hun har ts piger pi atte

qgtqlv.

Lqne arbejder pi et kqntqr. Nogle gange har hun qverarbejde. Det er sem regel

qm snsdagen. Si kqmmer hun sent hjem.

Hendes stqrebrqr Qttq ag hans kqne Oda bar i qpgan-

genved siden af.

Nirl-gne kemmer sent hjem, sqver pigerne hqs enkel

Qttqqg tante Oda.

Pigerne har det gsdt med ankel Qttq. Han er sjov.

Men tante Oda er ikke si mersqm. Hun er et qrdens-

menneske, og hun halder mest af fred og rq. Hvis

pigeme rqder, frr de prqblemer med tante Oda.

Si glreder de sig til at kqmme hjem til deres mqr.

Opgave Lyt og vrer opmrerksom pi ord med o. Hvordan udtales o'erne i teksten?

1. [o] eks: mor 2. [ri] eks: otte 3. [d] eks: sover

Lyt efter rytmen, og sret trykstreger i teksten.

4. [a] eks: kommer

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmerksom pi udtalen af o.

Les selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af o. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af o.

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 141-144.
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Vokaler

3 0 
Lone er enlig mor i Odense.

Opgave 1: Ord med o.

l. [o ] : Lone, mor, bor, Odense, to, kontqr, nogle, storebror, Otte, kone, Oda,

mqrsom, ro, roder, problemer.

2. ldl : otte, kqntor, onsdagen, hos, onkel.

3. t&] : overarbejde, sover, sjov, ordensmenneske.

4.lcl ' og, tolv, som, om, kommer, Qtto, opgangen, godt, morsqm, holder, komme.

B9ryerk: Gor tydeligforskel mellem det lukkede o: [oJ og det mere dbne o: [cJ.
Ved [oJ rundes og strammes lreberne, og der dannes et lukket hulrum i munden.
[cJ derimod er en mere &ben lyd. Munden dbnes mere, og leberne mere "slappe".

Opgave 2z Tryk og rytme.

Lone/er 'enl ig lYnor, /oghun bor/ ien le j l ighed/ i 'Odense./Hun har/ to lp iger/

pi btte I ogtolv. I

T-one/hrbejder/phetkontor. /Nogle/ 'gange/harhunbverarbejde./Det/ersom

?egel / om bnsdagen. I 'SA /kommer hun 'sent I hjem. I

Hendes'storebror/ Otto/oghans kone/'Odalbor/i bpgangen /ved'siden/ bf. /N6r

T-one / kommer 'sent / hjem, / 'sover / pigerne / hos onkel Otto / ogtante Oda. /

Figerne / trar det / 'godt/ med onkel Otto. /Haner'sjov. /

Men tante Oda ler lkke / si ?norsom. / Hun er et brdensmenneske, / oghun holder

?nest / af fted I og\o. I

Hvis pigerne / hoder, I far de problemer / med tante Oda. I
'Si / 'glreder de sig I til at komme hjem / til deres ?nor. /
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Ycakw{er

31iJ';;'f;rsundmadogrriskrurt'
Ulla bor i et gult hus i Rungsted. Hun har en smuk have fuld af hJlipaner. Hqn har ogs6

figgttrreer og figgtbuske.

Ulla elsker at plukke fiugt, og hgn elsker fulipaner. Isrer de gule.

Ude foran huset har hun en urtehave. Her dyrker hgn

gglerodder. I drivhuset har hun agurker. Det er sqndt, og

det smager vidunderligt.

Ulla elsker sund mad og frisk luft. Hun bryger meget tid

ude. 56ligger hgn og luger ukrudt i urtehaven.

Ullas mand Rune er ikke lige si sund som Ulla. Han

sidder hele ugen ved compgteren og ryger cerutter.

N6r han bliver fung i hovedet, slukker han cerytten. Han

lukker vinduet op og lufter ud i stuen. Og si gir han en

turud i urtehaven til Ulla.

Opgave L:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og vrr opmrerksom pi ord med u. Hvordan udtales u'erne?

1. [z] eks:Ulla 2. [d] eks: smuk

Lyt til rytmen og sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmrrksom pi udtalen af u.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af u. (El't. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af u.

Supplerende ovelser i ,,Dansk udtale i praksis": s. 144-146.
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Yok$ter

31
Opgave 1: Ord med u.

Ulla elsker sund mad og frisk luft.

r . lu l

2. ld l

Ulla, gult, hus, hun, fuld, tulipaner, frugtbuske, gule, ude, urtehave,

gulerodder, drivhuset, agurker, bruger, luger, ukrudt, Rune, ugen,

computere n fkcm'pj u:d c cn], ceruhier, ud, stuen, tur.

Rungsted, smuk, frugttrreer, fiugtbuske, plukke, sundt, vidunderligt, sund,

luft, tung, slukker, lukker, lufter.

Bemerk: U er en bagtungelyd. Bageste del af tungen hreves mod bageste del af ganen.
Leberne er rundede og lidt fremskudte. Se vokalskemaet s. 51.

Opgave 2z Tryk og rytme.

Ulla I bor / i et'gult / hus / i Rungsted. / Hun };rar I en'smuk I have I fuld I af

tulipaner. / Hun har bgsi / frugttrreer I og frugtbuske. i

UIIa I 'elsker / at plukke 'frugt, / og hun 'elsker / tulipaner. / I'srer I de'gule. I

Ude / foran huset / har hun / en lrrtehave. / TIer / dyrker hun 'gulerodder. lI 'drivhuset /

har hun a'gurker. I Det er 'sundt, I og deI 'smager / vidbnderligt. I

UIlal 'elsker/'sund lYnad/og frisk/ luft. /Hunbruger ?neget lt idltrde. / '56/ l igger

hun / og luger trkrudt I i\ntehaven. I

Ullas i ?nand/ Rune / er lkke llige s6/'sund/ som Ulla. lHan'sidder/ hele l\gen I

ved computeren I ogryger celutter. /

Nir han bliver lung I i hovedet, / 'slukker han lcetutten. lHan lukker Vinduet I 'op I og

lufter Ud / i 'stuen. / Og si gir han en tur I \d li trtehaven / til UIIa. I
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Det er fiedag, og tu Rasmussen har ff. Hun tager ind til byen for at kigge pi foryetnin-

ger. Hun harblug for en ny fiakke.

Hun gfrr ind i en frakkeforretning. Hun prover mange frakker i mange stsrrelser. Men

ingen af dem passer rigtigt. Fru Rasmussen bliver trrt.

Si fEr hun oje p6 en gron frakke med grit foer. Den er

rigtig flot. Hun kigger pi prisen. Den koster tre tusind r

kroner. Det er for dyrt, men hun vil bare prove den.

Hun tager frakken med ind i proverummet. Den passer

lige precis.

Fru Rasmussen ksber frakken.

Nu trrenger hun til at sidde ned. Inde i restauranten er

der fred og ro. Hun satter sig og ryger en cigaret. Hun

er rolig og tilfreds.

Hun kan godt lide at bruge penge.

32

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Kotcsowsrc{er og halwok*ler

Fru Rasmussen prover frakker.
(Udtale af r: [rJ)

Lyt og vrer opmrerksom pA udtalen af de understregede r'er. Hvordan udtales de? Find
og understreg selv r udtalt pi samme m6de i resten af teksten.

Lyt og ver opmrerksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmerksom pi udtalen af r.

Las selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af r. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af r.

Bemrerk: Vedr. udtale af de ovrige r'er: se tekst nr. 18 og 33.

Supplerende svelser: "Dansk udtale i praksis": s. 167, s. 168: av. I og2.
Endvidere s. 170: ov. 8.
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Konsonanter

32
og hulwokaler

Fru Rasmussen prover frakker.

Opgave 1: Udtale af r.

Bemark at r udtales [r] fra halsen uden brug af tungen.

R udtalt [r] er understreget i teksten nedenfor.

Opgave 2: Tryk og rytme.

Det er ftedag, i og fro R.asmussen I har ti. / Hun tager tnd / til byen I for lat kigge pA

forletninger. / Hun har bpg / for en hy / ftakke. /

Hun gir tnd / i en ftakkeforyetning. / Hun ptsver ?nange / takker I ilnange I
'storrelser. / Men lngen / bf dem / passer I figtig!. I

F1u R.asmussen / bliver ltnt. /
'Si / ffir hun'oje I pil en'g[an I takke / med'ght / foer. I Den er ligtig / flot. / Hun

kigger / pi plisen. / Den koster I lte I tusind / kgoner. I Det er for 'dyrt, /men hun vil
bare / Frove den. /

Hun tager takken / ?ned / \nd li plovelummet. / Den passer I lige I pgr,,cis. /
F1u R.asmussen / ksber / takken. /

Nu / hrenger hun I til at'sidde / hed. / Inde / i restaulanten I er der ted / og !o. / Hun
'srtter sig / og lyger / en cigalet. / Hun er lolig / og tilfteds. /

Hun kan'godt I lide / at bpge penge. /
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Konsonanter og hafvvokuter

33 Tn'l""s'nsarten'
Det er lar_dag, og der kommer fodbold i fielnsynet. Danmark skal spille mod Svelige.

Tholbjoln har lige ksbt et sto1t, dyg farvefielnsyn. Han elsker fodbold, og han vil gelne

se kampen. Han ringer til sin ven Kire.

- "Kommer du ikke helover og se[ kampen?" spolger han.

- "Det vil jeg geffle," svarer Kire. Og et kvarteJ

efter stir han der.

De sretter sig og trender for fielnsynet. Kampen

starteE og {epsynet vifker godt. Men det varer

ikke hnge. Pludselig bliver billedet dirligt. Og

midt i kampen bliver skrelmen helt sort.

Thorbjsrnblivel su1. Han slflr pi fielnsynet, men

det hjrelper ikke.

De gir over til Kflre og sel kampen fregdig.

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Opgave 6:

Lyt, og ver opmrerksom pi ord med r. Bemerk isrer udtalen af de understregede r'er.
Hvordan udtales de?

Hvordan udtales flg. kombinationer. Find tekstens eksempler:
-at
-are
-ar
-are

Lyt til rytmen, og sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmerksom pi udtalen af r.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og tydelig udtale af r. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af r.

Bemrerk: Om udtale af r i de tryksvage endelser: -er I -re / -rer, se tekst nr. 18.

Supplerende svelser i ,,Dansk udtale i praksis": s. 167-169 av.3,4,6.
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-ar lal
- are laal
- ir t&l

*g &mfvva;&wfsr

Thorbj orns fj ernsynsaften.^) ^)

JJ
Opgave 1: De understregede r'er.

Bemrerk: De understregede r'er udtales: ["r]

Opgave 2:

(en vokalisk a-lignende lyd).

Danmark, har, fawe,kvarter, starter.

svarer, varer.

stir, d6rligt, gir, slir.

- ixe l&dl : KAre.

Bemark: 'der'udtalesldal (se afsnittet: 'Frekvente sm6ord's. 102-104 i'Dansk
udtale i praksis'.)

Opgave 3: Tryk og rytme.

Det er lardag, / og der kommer fodbold / i fiernsynet. I Danmark / skal 'spille / mod
'Sverige. /

Thorbjorn I har lige I ksbtl et'stort, I'dyrtl farvefiemsyn. / Han'elsker / fodbold, I og

han vil 'gerne I 'se I kampen. lHan linger / til sin \en I Kfue. I

- "Kommer du tkke / herover / og 'ser / kampen?" I 'spargerhan. I

- "Det / vil jeg 'gerrre," / svarer Kire. I Og et kvarter I 'efter / 'stiLr han der. I

De 'setter sig / og trender i for fiemsynet. / Kampen I 'starter, / og flernsynet I Virker /
'godt. I

MendetVarer/ ikkel lnnge./Pludsel ig/bl iverbi l ledet l 'dhr l igt . /Og?nidt / i

kampen / bliver 'skrermen I helt I 'sort. I

Thorbjorn / bliver 'sur. / Han 'sl6r / pi fernsynel, lmen det hjrelper I \I<ke. I

De gir bver / til Kire / og ser kampen I fnrdig. I
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Karen har travlt. Hun gir pi seminariet, og hun har meget arbejde. Hun har lige vreret i

praktik, og nu skal hun skrive rapport om sin praktiktid.

Hun sidder hjemme og prover at arbejde. Men det er sv&rt,

med sin computer. Programmerne svarer ikke, og

printeren er i stykker.

Det er ogsi svart for hende at fb ro til at skrive.

Karen er mor til tre drenge, og bornene larmer og

forstyrrer hende. Og si ringer telefonen hele tiden.

Karen kan ikke koncentrere sig, og hun bliver nervos og

irriteret. Hun er meget stresset, for rapporten skal vere

frerdig pi tirsdag.

for hun har store problemer

34

Opgave 1:

Kcpxsssrss w&*v r*g Xxw&vv*k*x{ er

Karen har problemer med sin computer.
(Udtale af r Repetition)

Lyt og vrer opmrerksom pi ord med r. Hvordan udtales r eller r - kombinationeme?

(Noter udtalen, og understreg de bogstaver, der tilsammen har den pflgreldende udtale)'

1. [r] 2.ltl 3.lcl I bd : 4. [a] I Lacll : 5. [&] :

Lyt og vrer opmrerksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentagmed tydelige rytmegrupper. Vrr opmrerksom pi udtalen af r.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af r. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af r.

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Bemerk: Se ogsi tekst nr. 18 (kombinationer med t),32 [r] og 33 [-r].

Supplerende ovelser i ,,Dansk udtale i praksis": s. 167-170.
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3e
1. [r ]

2. l"tl

3. [e]

Karen har problemer med sin computer.

Opgave 1: Udtale af r.

lccl

[a]

Iual

t&l

tavlt, praktik, skrive, ppport, ptsvel ploblemeq ptogrammerne, plinteren,

ro, tre, drenge, linger, koncentlere, stresset.

v&ret, sv&rt, bliver, mor, bornene, forstyfrer, nervos, irriteret, v&re, frrdig,

tirsdag.

siddgl. praver, store, problemel, computer, prograrnmelne, stykkel, fo11,

irriteqet, larme{, fofstyrfelringet koncentrere.

printggn.

hg1, semingliet, glbejde, l4rmer.

KArsn, svalgf.

gar, rappqrt.

4.

5 .

Bemerk udtalen af ofor' 
[fr]. Om udtale af 'er'se 'Dansk udtale i praksis' s. 99-100.

Opgave 2z Tryk og rytme.

Kalen lhwtr_avlt. / Hun ghr ph semihq4iet, I oghun har ?neget I 'wbejde. I

Hun har lige lvelet i ppktik, / og hu / skal hun sklive rappart / om sin ppktiktid. /

Hun 'siddg / hjemme I ogpr-aver I at'wbejde. / Men det er 'sv&rt, / for hun har 'store /

p1oblemg1 I med sin computgg. / P1o'glammelne / 'svatel / lkke, / og plintqgn / er i
'stykkg1. /

Det er 'ogsi / 'svreIt / ftr hende I atfa !o / til at'skive. /

Kalgn / er tnor I tillqe /'d1enge, I ogbar_nene /'lqlmel / og for'styggr hende. I Og'sh l

lingcr / telefonen / hele I liden. I

Karcn /kan tkke / koncenftere sig, / og hun bliver nelVos / og irritept. / Hun er ?neget

/ 'stlesset, / for 1appqten / skal vrete frerdig I pil ti6dag. /
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3s Helge tager frergen til Norge.
(Udtale af s)

I august var Helge en uge i Norge. Han skulle besoge sin ssster og svoger. De er begge

lager og bor i Bergen.

Helge tog frergen til Oslo. Det var dirligt vejr, da han gik om bord. Det regnede, og det

var t6get, og der var kraftige bolger.

Helge var dirlig, og han var bange for at blive sosyg. Han tog en sosygepille og gik ud p6

drekket. Her stod han lrenge. Han stod og kiggede p6

bolgerne ogpem6gerne.

Si begyndte pillen at virke, og han fik det bedre. Han

tog en pakke cigaretter frem og rsgensmog.

Bagefter gik han ned i sin kahyt. Han lagde sig p6

sengen med en bog, men han faldt hurtigt i ssvn.

Da han vignede neste morgen, var han frisk igen. Og

bolgerne havde lagt sig.

Opgave 1: Lyt og vrer opmrerksompi ordmed g.
Hvordan udtales g'eme i teksten?

l. [9] eks: august 2. ffl eks: regnede 3.lwleks: tiget

4. [-] eks: uge 5. [y] eks: lrenge

Hvordan udtales g i kombinationerne: -lg [ ] og -rg [ ]?
Find tekstens eksempler:

Lyt og vrer opmrerksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytrnegrupper. vrer opmrerksom pi udtalen afg.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af g. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tar med tydelige rytmegrupper. Husk udtale
af s.

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Supplerende svelser i "Dansk udtale i praksis,': s. 154-15g.
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Helge tager frergen til Norge.

Opgave 1: Ord med g:

august, begge, gik, kiggede, begyndte, cigaretter, igen, lagt.

Helge, lreger, regnede, bolgerne, rag, smgg.

Norge, svoger, Bergen, fergen, thget, m6gerne, bog, vignede.

uge, besogo, og, tog, dirligt, kraftige, sosyge, bagefter,

Iagde, sig, hurtigt, morgen.

baqge, lregge, seugen.

35
r . ls)
2. l i l
3. [w]

4.t- l

s. lal

-lg: g udtales ffl efter 1. Eks: Helge, balger.

-rg. gudtales [n] efter r. Eks: Norge, Bergen, fargen.

Bemark: Kornbinationen -ng udtales [y]

Opgave 2z Tryk og rytme.

I au'gust / var Tlelge I en\rye li Norge. lHan skulle be'soge / sin 'ssster I og 'svoger. /

De er begge I lnger / og bor I itsergen. I

Tlelge I log I frergen / til Oslo. I Detvar 'dirligt I \re1r,l dahan gik om bord. lDet

?egnede, / og det var tiget, / og der var kraftige I balgen I

Tlelge I var'dhrlig, I oghan var bange I for lat blive 'sosyg. /

Han tog / en 'sosygepille / og gik trd / pi 'drekket. I TIer / 'stod han I hnge. lHan 'stod /

og kiggede lpL bolgerne I ogpir ?nigerne. /
'Si / be'gyndte / billen / at Virke, I oghan fik det / bedre. I Hantog en pakke cigaletter I

frem / oglag I en'smog. I

tsagefter i gik han hed i i sin kahyt. lHan lagde sig / pi 'sengen / med en bog, / men

han faldt hurtigt I i'savn. I

Da han Vignede / hreste / ?norgen, I var han frisk / i'gen. I Ogbalgerne / havde lagt

sig. /
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36 Y:l;lliu*ns 
uherdige dag'

Mads Knudsen arbejder pi en byggeplads. Han er stilladsarbejder.

I tirsdags havde han en uheldig dag. Uheldene startede allerede om morgenen.

Fsrst faldt han over nogle bradder, der l5 p6 jorden. Han slog sin skulder og sin hajre

hind. Det gjorde onglt, og han mitte sidde lidt og holde pause.

Senere vreltede en spangl ned fra et stillads. Den

ramte ham i hovedet. Spanden var h6rd, og det

blodte meget.

Hans kollega Keld ville ksre ham til skadestuen.

Mads var dirlig, og Keld ville skynde sig.

Pi vejen ksrte han over for rodt. Han blev stoppet

af politiet og fik en bsde.

Mads fik ogsi en bogle, fordi han ksrte uden

sikkerhedssele.

Opgave 1: Lyt og vrer opmrerksom pA ord med d. Hvordan udtales d'erne?
Hvor udtales d med hirdt og blodt d [d]? og hvor udtales det ikke? I hvilke kombina-
tioner er d stumt?

1. [d] eks: dag

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og vrr opmrerksom pi rytmen. Sat trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrr opmarksom pi udtalen af d.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af d. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af d.

Se ogs6 tekst nr. 37 om det blode d [d].

Supplerende svelser fra'Dansk udtale i praksis': s. 150-152.
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Mads Knudsens uheldige dag.

1: Udtale af d.

arbejder, tirsdags, uheldig, dag, der, det, den, dirlig, fordi.

Vokal + d:

havde, startede, allerede, vreltede, ned, hovedet, skadestuen, bode,

uden, sikkerhedssele.

-dd: brredder, sidde.

-ds: Mads, Knudsen, byggeplads, stillads.

-dt: msdte, faldt, lidt, blodte, radt.

-nd: hflnd, ondt, spand, vand, skynde.

-ld: uheldene, skulder, holde, Keld.

-rd: giorde, jorden, hird.

36
Opgave

r . tdl  :
2. ld l  :

3 . [ * ]  :

Opgave 2z Tryk og rytme.

Mads Knudsen / 'arbejder I ph en byggeplads. / Han er stilladsarbejder. I

I tirsdags / havde han len uheldig I 'dag. / Uheldene / 'startede / 'allerede / om

?norgenen. /

Forst l fa ldthanlbver/noglebrredder,  lder lh/pi jorden. lHan's log/s in 'skulder/

og sin hajre / hind. lDet gjorde bndt, I oghan mfltte 'sidde I lidt/ og holde pause. /
'Senere i vrltede en 'spand / hed I fra et stillads. / Den tamte ham I i hovedet. /
'Spanden I vn hird,l og det blsdte I tneget. I

Hans kollega / Keld / ville ksre ham til 'skadestuen. / Mads I var'dltrlig, / og Keld / ville
'skynde sig. /

Pi Vejen lksrte han bver I for lsdt. lHanblev 'stoppet / af politiet / og fik / en bsde. I

Mads / fik bgsi I enbade, / for'di lhankarte hden / 'sikkerhedssele. /
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Konson$nter og hulvvokuler

37 Knud vil tage en uddannelse.
(Jdtale af d: [d] )

Knud gik tidligt ud af skolen. Han har vreret ude at arbejde et par 6t og nu er han begyndt

at tanke pi ftemtiden. Han vil gerne tage en uddannelse. Han trenker p6 at uddanne sig til

predagog.

Knud er rolig og tilmodig, og han er glad for bsrn. Den sidste tid har han arbejdet som

medhjelper pi et fritidshjem. Og han har vrret glad for arbejdet.

Kun 6n ting synes han er kedeligt: De holder for mange

mader.

Knud hader msder. De keder ham. Han gider ikke sidde

ned si lenge. Han kan bedre lide at vrre ude med

bornene. De er sode, og han nyder at spille fodbold

med dem.

Bsrnene er ogsi glade for Knud. Og de bliver kede af

det, nir han forlader dem.

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og vrer opmrerksom pi ord med d. Understreg d'er udtalt [d] (de blode d'er).
Bemrerk: Ogsi endelsen -et udtales [d]. Find tekstens eksempler:

Lyt og vrer opmrerksom pA rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Husk at udtale alle blsde d'er [d].

Lrs selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af [d]. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortal teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk tydelig udtale
af [d].

Se ogsi tekst nr. 19 og20. (Endelserne -ede [dd] og -et [d]).

81



Konsonanter og hulvvokuler

a4
JI

Knud vil tage en uddannelse.

Opgave 1: Ord med blodt d [d] : Se de understregede d'er nedenfor.

Bemrerk: De blode d'er udtales med tungen nede bag trenderne i undermunden.

Ord pi -et [d] : v&ret, arbejdet.

Opgave 2z Tryk og rytme.

Knud / gik ti{ligt I \d/ af 'skolen. lHan har varet trde / at brbejde I etpar'hr, I og\tu I

er han be'gyndt I allnnke I phfremtiden. lHan vil 'gerne I lage / en trddannelse. / Han

trenker I Pe lat trddanne sig / tilpnda'gog. I

Knud / er tolig / og t61?nodig, log han er 'glad I for barn. I

Den 'sidste I lid I har han brbejdet / som ?ne{hjrelper I ph et fritidshj em. I Og han har

vreret 'glaf, I for 'arbejdet. /

Kun '6n I ling/ 'synes han ler kedeligt: I de holder for ?nange I tnsder. I

Knud I hader I lnader.i De keder ham. lHan gider / tkke / 'sidde / hed I shlnnge. I

Han kan bedre / lide I atvnre bde / med bsmene. / De er'sode, I oghanhyf,er I at

spille fodbold / ?ned dem. I

Bsrnene / er bgsi I 'glafle/ for Knud . I Ogde bliver kede / bf det, I nlrhanforlader

dem. /
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38 Vivi og Svend Ages skovtur,
(Udtale af v: [a / uJ )

Det er fsrst i august, og det er varmt i vejret. Vivi og Svend Age aftaler atlaye en skovtur.

De vil prsve at invitere deres venner fra Greve. De vil ogs6 ringe til Yivis brorlagn i

Svendborg.

Svend Age lover at skrive en sjov invitation. Han vil ogsfr sorge for vin og sodavand. Yiyi

vil lave kaffe og bage kage. Og vennerne skal selv have madkury med.

Det skal varelsrdag den syyende august.Alle skal

msdes pi stationen klokken kvart over elleve. Halv

tolv skal de fortsatte ind i skoven i hestevogn.

lennerne vil geme komme, og Yivi og Svend Age

glreder sig til en hyggelig skovtur.

Opgave 1: Lyt og vrer opmrerksom pi ord med v. Hvor-
dan udtales v'erne i teksten?

l. [u] eks:Vivi 2. [ut] eks: skovtur 3. [-] eks: selv

Hvilke andre skrivemider er der i teksten for lyden [zo] ?

Lyt til rytmen, og sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Var opmrerksom pi udtale af v.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af v. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrl teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af v.

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Opgave 6:

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 160-161.
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Konsonanter og halwokaler

3 8 
Vivi og Svend Ages skovtur

Opgave 1: Udtale afv.

l. [u] : varmt, vejret, vivi, Svend, vil, invitere, venner, vagn, Svendborg, invitation,
vin, sodavand, v@re, kvart, elleve, hestevogn.

2. [w] : lave, skovhlr, pr6ve,Greve, lover, skrive, sjov, madkurv, syvende, over,
skoven.

3. t-l : selv, have, halv, tolv.

Bemerk: Hvor [uJ udtales med "lang mund", udtales [uJ med "rund mLtnd" og hevet
bagtunge.

Opgave 2: Andre skrivemider for [ur]:

u: aggust g: Age, Vagn f: aftaler

Opgave 3: Tryk og rytme.

Deter fsrstli au'gust, /ogdeter Varmt/i Vejret. / Vivi/og Svend'Age /'aftaler /at
lave /en 'skovtur. /

De vil prave / at invitere / deres Venner / fra Greve. / De vil bgsi / ?inge / til Vivis /
bror / Vagtt / i'Svendborg. I

Svend Age/ lover/at'skrive/en'sjov/invitation. /Hanvil bgsi lsorgefor Vin/og
'sodavand. / Vivi / vil lave kaffe I ogbage kage. / Og Vennerne /skal 'selv /have

?nadkurv / \ned. I

Det skal vnre lardag I den 'syvende / au'gust. / Alle / skal ?nodes / pi stationen /klok-

ken kvart / over 'elleve. I TlaIv / tolv / skal de fortsrtte i lnd / i 'skoven / i hestevogn. i

Vennerne / vil 'geme / komme, / og Vivi / og Svend 'Age I'gleder sig / til en hyggelig /
'skovtur. /
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Lille Keld skal til skoletandlrgen. Han har problemer med sine trender, og hans mor har

bestilt tid til ham. Han er ikke glad, for han kan ikke lide tandlreger.

Han har altidmange huller i trenderne.

Keld elsker slik og chokolade, og han drikker aldrig mrelk. Han glemmer ogsi atborste

tender. Hans mor skrlder ham tit ud, men det hjalper ikke. Han glemmer det alligevel.

Klokken halv tolv sidder han i tandlegestolen. Han er

heltbleg.

Stakkels lille KeId!

Han har elleve huller. Han er ulykkelig. Han beslutter,

at han aldrig mere vil spise slik. Han lover ogsi sig

selv at drikke en halv liter malk om dagen.

Han frr en seddelmedt4em. Der sthr, athans mor skal

hjrelpe hammed atborste trender.

39

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Konsonunter og hatvvokuler

Keld skal til skoletandlregen.
(Udtale af l)

Lyt og var opmrerksom pi ord med l.
I hvilke ordudtales I ikke:

Lyt og vrr opmrerksom pi tryk og rytme. Sat trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Udtal alle l'er tydeligt.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af l. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af l.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 174-175.



K*ns*rcwwter rsg hwtw*ks/,er

39 Keld skal til skoletandlregen.

Opgave 1: Udtale af 1.

Bemerk: Der er la,tn et I pd dansk, nemlig fortunge l. [/J udtales med fortungen bag
trenderne i overmunden. Bagtungen er srenket, og luften passerer ud langs siderne af
tungen.

L udtales ikke i: skal. til . vil.

Opgave 2: Tryk og rytme.

Lille / Keld / skal til 'skoletandlregen. lHan har problemer I med sine trender, / og hans

lnor / har bestilt tid / til han. lHan er tkke / 'glad, I for han kan lkke I lide tandlreger. /

Han har'ahid I ?nange / huller I itnndeme. I

Keld / 'elsker / 'slik / og chokolade, log han drikker bldrig / ?nrlk. lHan 'glemmer /

bgsfl / at borste trnder. / Hans ?nor / skrelder ham tit I \rd,lmen det hjrelper I \kke. I

Han'glemmer det I alligevel. I

Klokken halv I tolv / 'sidder han li tandlregestolen. lHan er helt I bleg. I
'Stakkels / lille /Keld! I

Han har / 'elleve / huller. lHan er ulykkelig. lHanbe'slutter, I athan bldrig / \nere I viI

spise 'slik. lHan lover / 'ogsi / sig 'selv / at 'drikke / en halv lliter ?nrlk I om'dagen. I

Han fhr en 'seddel / ?ned / hjem. lDer'stilr, I at hans ?nor / skal hjrelpe ham I Yned I at

bsrste lrender. /

86



Inger og Fragk er pensionister. Nogle gange sidder de og trenker pi dengaqg, de var unge.

Dengaqg havde de maqge drsmme. De ville blaudt aqdet gerue ud at rejse. De ku44e godt

treuke sig at rejse rugdt i Indien. Men de havde ingen peqge. De begyadte at spare op, og

hver miqed satte de penge i banken.

Men si blev Inger gravid, og de fik tvillinger. To raske

og su4de drenge.

Inger var baqge for at rejse med tvillingeqe. Og de

kom ikke lrengere end til Langelinie. Der gik de tur

medba4evogqeq.

Nu bor den ene tvilling i London, og den anden bor i

Hong Kong.

Og un trrenger Inger og Frank til at rejse. De vil be-

soge drengene i London og Hong Koqg.

40

Opgave 1 :

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

K*xqs*xaxxpx88x, *g {etafvv**k*x{s s,

Inger og Frank er pensionister.
(Udtale af n: [n / f)

Lyt og vrer opmarksom pi ord med n. Hvordan udtales n'eme / n-kombinationerne?

1. [n]  eks:nogle 2.[E)eks: gange 3.tagl  eks: tenker

I hvilken kombinationer ffis udtalen lUl ?
I hvilken kombinationer ffis udtalen [Ug] ?
I hvilket ord udtales n ikke?

Lyt og vrer opmerksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmrrksom pi udtalen af n.

Les selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af n. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af n.

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 172-173.
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#*pass*cds ps**s, rag Xew&vvep&csdsr

e€&Inger og Frank er pensionister.

Opgave 1: Udtale af n.

Kombinationen -ng udtales: [tr], og kombinationen -nk udtales lagl.

N udtales ikke i kunne".

Bemrerk udtalen [U] af n i "pensionister": fttarysjo'nisdcf.

1.[n) : pensionister, nogle, dengang, blandt, andet, gerne, rundt, Indien, men, be-

gyndte m6ned, sunde, tvillingerae, end, Langelinie, barnevognen, nu, ene,

London, anden, drengene.

2. lUl : Inger, pensionister, gange, unge, mange, ingen l'A!), penge, tvillinger,

drenge, bange, langere, Langelinie, Hong Kong, trrenger, drengene.

3. lAgl : Frank, trenker, banken lbaUgAl.

Bemrerk: Hvor [nJ udtales med tungespidsen bag trenderne i oyermunden, udtates fuJ
med bagtungen hrevet mod bageste del af ganen. Ved begge lyde passerer luften ud
gennem n@sen.

Opgave 2z Tryk og rytme.

Tnger/og Frank/erpensiohister. / Ir{ogle l 'gange /'sidderde /og tenker/pi
'dengang, I de var bnge. /

Dengang / havde de tnange I 'drsmme. lDe ville blandt'andet I 'geme I nd lat tejse. /

De kunne 'godt I tanke sig I at rejse tundt / i Indien. / Men de havde lngen / penge. I

De be'gyndte I atspare'op, / og hver / ?n6ned I satlede penge / i banken. / Men'si /

blev Inger I gra\rid, / og de fik tvillinger. / To / faske / og'sunde I 'drenge. I

Inger lvarbangel forat te jse/medtvi l l ingerne./Ogdekom/tkkel ' lnngere/endt i l

Langelinie. I Der / gik de tur / med barnevognen. /

Nu/ bor/den'ene/ tvil l ing/i London, /og den bnden lbor l i  TlongKong. /

Og hu I trnnger Inger / og Frank I tII at tejse. / De vil be'soge / 'drengene I iT,ondon I

og Hong Kong. /

L
s
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Konsonamter og hulwokaler

4l v::iy;If 
med rhomsen'

Mimi borpi Bornholm, og hun gir i fe4gte klasse.

Mandag morgen skal hun uqsde klokken otte. Hun skal have matematik med Thomsen. Det
er sle4gt for Mimi. Hun kan ikke lide matematik. Det er ikke ne4qt for hende, og hun foler
sig duaa.

Mimi kolqmer for sent. Da hun kommer hen i klassen, er lokalet tomt. Kamgreraterne
sidder i co4gputerlokalet. Mimi gir ind og trender

for skrrxgen. Tho4qsen viser hende progra4g4get, og

hun smiler til ham. Men Thomsen smiler ikke. Han

er sur.

Midt i timen ringer Mimis mobiltelefon. Hun har

gle4qt at slukke for den. Det er ikke si smart. Man

mi ikke tale i mobiltelefon i timen.

Thomsen mister tilmodigheden med Mimi. Han

hever ste4g4qen:

-"Tagdig sammenMimi!"

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og vrer opmrerksom pi ord med m.

Lyt og ver opmrerksom pi rytmen. Sat trykstreger i teksten.

Lyl og gentag med tydelige rytmegrupper. vrer opmerksom pi udtalen af m.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af m. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortal teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af m.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. l7l.
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Kowssrr{eyxter og Xzwtw$X{wfer

4N Matematik med Thomsen.

Opgave 1: Udtale afm.

Bemrerk: m er en nasal - luften passerer ud gennem nresen.

Opgave 2: Tryk og rytme.

Mimi I bor / pi Bornholm,log hun g5r i femte / klasse. /

Mandag / ?norgen / skal hun ?nsde / klokken 'otte. lHun skal have matematik / med

Thomsen. lDet er 'slemt / for Mimi. / Hun kan lkke I Iide matematik. lDet er lkke /

hemt / for hende, / og hun fsler sig 'dum. /

Mimi / kommer for 'sent. / Da hun kommer hen / i klassen. / er lokalet I lomt. I

Kammetateme /'sidder / i computerlokalet. /

Mimi lg1r\nd/ogtrender l for 'skrermen./Thomsen/Viserhende/pro'grammet, log

hun 'smiler I ltlham. lMen Thomsen / 'smiler / lkke. lHaner 'sur. /

Midt / i t imenl \ inger iMimis/mobi l te lefon./Hunhar 'g lemt/at 's lukke/forden./

Det I er lkke / si 'smart. I Man mi lkke I tale i mobiltelefon I ilimen. I

Thomsen / ?nister / til?nodigheden / med Mimi. lHan haver / 'stemmen: /

- "Tag dig 'sammen, / Mimi!" /



Konsonanter og hulwokaler

42 iJ):::;;:ri,Y,,,
Esrste fredag i ferien har Finn en aftale. Han skal til fiokost hos sine venner. De bor i

deres feriehus ved Vesterhavet.

Einn vil ikke komme for sent, og han kffer af sted for fuld fart. Men han korer den

forkerte vej. Pludselig ved han ikke, hvor han er. Han er fret vild.

Han skal til Hvide Sande, men han yed ikke, hvad vej han skal ksre. En venlig $n viser ham

vej.

Han kan kore tilbage langs vandet.

Det erflot atksre langs vandet. Finn 6bner

vinduerne. Han nyder det fine vejr. Men pludselig

karer bilen fast i sandet. Finn kan ikke fh bilen

fri, og han m6 fortsrette til fods. Han vil ikke

aflyse sin afrale.

Forst klokken fire er han fremme ved feriehuset,

hvor vennerne venter ham.

Opgave l:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt, og ver opmarksom pi ord med f og v. Hvad er forskellen pi udtalen af f og v?

a: I hvilket ord udtales f ikke:
b: Find eksempler i teksten, hvor f ikke udtales ff1. Hvordan udtales f her? [ ] :
c: Hvordan udtales v i Vesterhavet? [ ].

Lyt og vrr opmrerksom pi rytmen. Srt trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmarksom udtalen af [/ ] og [u].

Les selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af f og v. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af f og v.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. l6l-163.
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Konsonanter og halwoksler

42 Finn farer vild.

Opgave 1: Udtale af f og v.

Bemerk: f er "pustet", men v er ikke "pnstet". Ted begge lyde hreves leben i under-
munden mod tenderne i overmunden.

a: fudtales ikke i,,af'.

b: Ord hvor f ikke udtales [fl men fw] : aftate, aflyse.

c: v udtales [p] i Vesterhavet.

Opgave 2zTrykog rytme.

Fsrste / ftedag / i ferien I }irar I Finn / en bftale. I Hanskal til frokost / hos sine

Venner. / De bor / i deres feriehus I ved Vesterhavet. /

Finn/vil lkke /komme for'sent, / oghan ksrer/af 'sted/ for ftrld lfart. /Menhan

ksrer den forkerte / Vej. / Fludselig / Ved han I lkke, / hvor han 'er. I Han er faret Vild. /

Han skal til Hvide 'Sande, / men han Ved / lkke, / hvad / \ej lhan skal ksre. /En

Venlig / fyr /viser ham Vej. /

Han kan ksre tilbage / langs Vandet. /

Deterf lot latksre/ langsVandet./Finn/6bner/Vinduerne./Hanhyderldetf inel

Vejr. /Menpludsel ig/ksrerbi lenlfast/ i 'sandet./Finnlkantkke/fhbi lenlf f i , , /og

han mi fortsrtte / til fods. lHanvil lkke / bflyse I sin'aftale. I

Fsrst / klokken fre ler han ftemme I ved feriehuset. / hvor Vennerne / Venter ham. I
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Kss wstpwsxre{e:r *g Xxwfwv*kst*r

Preben fflr en parkeringsbode.
(Udtale af p:p/ bl )43

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

I forgirs skulle lreben ksbe en farveprinter. Han skulle ogsi bruge en pakke printeryapir.

Han ville ind i en stor computerforretning inde i byen. Der er bide bedst og billigst. Og

Preben vil gerne spare penge.

Preben tog bilen ind til byen, som han plejer. Han ksrte ind pi en parkeringsplads og
parkerede bilen.

Han gik ind i forretningen og fandt sine varer. Han betalte

og puttede varerne i en plasticpose. SA gik han ud p6 ga-

den.

Pludselig fik han ajephnogle parkeringsvagter. Han stop;

pede op og kiggede over mod bilen. Han havde slemt at

stille P-skiven.

lreben skyndte sig hen til bilen. Han ville prsveat slippe

for at fb en bsde. Men desvrrre, det var for sent. Der sad

allerede en parkeringsbode i vinduet.

Pokkers ogs6! Naste gang vil hanpasse bedre p6.

Opgave 1: Lyt og vrer opmrerksom pi ord med p. Hvad er forskellen p6 udtale af b og p?
Find ord, hvorp udtales [b]:

l. [p] eks: pakke 2. [b] eks: spare

Lyt og vrer opmrerksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Ver opmrerksom p6 udtalen af p.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af p. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af p.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis,: s. l4g-150.
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Karzs$narcter*g lr*Iwctkster

Preben fflr en parkeringsbode.43
Opgave 1: Udtale af p.

P kan udtales [p] og [b]. Bemrerkatlpl er aspireret ("pustet") og [b] er uaspireret.
Begge er lebelyde.

Ord, hvorp udtales [b]: spare, stoppede, op, slippe.

Opgave 2z Tryk og rytme.

I forgirs / skulle Freben I ksbe / en farveprinter. lHan skulle bgsfl / bruge / en pakke

printerpapir. lHanville lnd lien 'stor/computerforretning/ lnde/i byen. /Derer

bide bedst / og billigst. / Og Freben / vil 'gerne / spare penge. /

Preben / log / bilen I \nd ltil byen, / som han plejer. lHanksfie lnd i pfl en

parkeringsplads / og parkercde I bilen. /

Han gik tnd / i forhetningen / og fandt / sine Varer. lHanbetalte / og puttede \rarerne I

i en plasticpose. I 'Se lgik han \d I ph'gaden. I

Pludselig / fik han 'aje / pit nogle parkeringsvagter. lHan stoppede bp / og kiggede /
'over / ?nod / bilen. lHanhavde 'glemt / at 'stille / F-skiven. i

Preben / 'skyndte sig i hen / til bilen. lHanville prove / at 'slippe / for atfa I enbsde. I

Men desV&tre, I detvar for 'sent. lDer 'sad / bllerede / en parkeringsbsde / i Vinduet. /

Fokkers ogsfl! / Nrste I 'gang/ vil han passe bedre I Ph. I

94



X{*sa,s**wwrsg#{{e*afv's:xksx&ss,

A A Karl Gustavs kone er gravid.
-l -I (Udtale af k: tt / sl )

Karl Gustavs kone Karen er gravid. Hun er seksten (16) uger henne, og hun har det ikke sfr

godt. Hun har kraftig kvalme, og hun kaster op hver dag.

Hun har fbet nogle mrerkelige madvaner. Hun vil kun spise kogt kalvekod eller kylling.

Hun kan ikke mere lide mad med krydderier. Hun kan heller ikke drikke kaffe. Nu vil hun

kun drikke koldkakao.

Nogle gange ffirhunpludselig lysttil kokoskage. Si

mi Karl Gustav kore ned til kiosken og kobe noget.

Karen har meldt sig til et kursus for gravide. Hun

glreder sig til at komme i gang. Hun vil gerne gore sig

klar til fsdslen. Hun vil ogsi gerne i kontalt med

andre sravidekvinder.

Opgave 1: Lyt og ver opmarksom pi ord med k. Hvad er forskellen pA udtale af k og g?
Find ord hvor k udtales [9]:

1. [k] eks: kone 2. [9] eks: ikke

Lyt og vrr opmarksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Var opmrerksom pi udtalen af k.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af k. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af k.

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 158-160.

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:
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K*nsonespster og &x*{vve*wter

44 Karl Gustavs kone er gravid.

Opgave 1: Udtale af k.

K kan udtales [ft] og [gl. Bemark at [k] er aspireret ("pustet") og tgl er uaspireret.
Begge udtales med bagtungen hrvet mod bageste del af ganen.

Bemark udtalen af k i seksten: l'sajsdryl.

Ord hvorkudtales [g]: ikke, mrerkelige, drikke, kokos, kiosken, kontakt.

Opgave 2z Tryk og rytme.

Kar lGustavs/konelKarenlergra\ id. /Huner 'seksten(16) l \ rger ihenne,/oghun

har det/ tkke / s6'godt. /Hunhar kraftig / kvalme, / oghun kaster'op / hver I'dag. I

Hun har faet lnogle ?nerkelige / ?nadvaner. / Hun vil kun / spise kogt / kalveksd /

eller kylling. / Hun kan tkke / ?nere / lide lnad lmed kryddetier. i Hun kan heller ikke /

drikke kaffe. / Nu / vil hun kun / drikke kold / kakao. /

Nogle I 'gange / ffir hun pludselig / lyst / til kokoskage. I 'SiL lmi Karl Gustav lksre

hed / til kiosken / og kobe I hoget. I

Karen / har ?neldt sig / til et kursus / for graVide. / Hun 'glader sig / til / at komme i
'gang. / Hun vil 'gerne l gare sig klar i til fodslen. / Hun vil bgs6 /'gerne / i kontakt /

med bndre I gra\,ide / kvinder. /
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Ktpwstssv$ys{er rsg faw\w*kater

4 5,::;:;;i?fr;';;'I 
D a n m a rk

I 60'erne (lresserne) log larkan lil Danmark for a!lene penge. Han fik hurlig!arbejde
pi en lrppefabrik.

E! par ir efter log han lil Tyrkie! og giftede sig. Senere log han lilbage lil Danmark med
sin lyrkiske kone.

Familien fik tre drenge. Konen passede de lre drenge, og Jarkan havde travll med a! ljene
penge lil familien.

Jarkan lalle ikke si dl dansk. Pi arbejde !al!e han mes! med sine lyrkiske kolleger.

Derhjemme !al!e de allid fyrkisk. Jarkan fik ikke tid

lil al lrere dansk.

Deres lre drenge blev hurlig! dyglige lil a! lale dansk.

De mitte lil lolke for deres forreldre.

Efter lyve ir i Danmark mislede Jarkan si1 arbejde,

og hanbegyndle algelfdansk. Nuharhan fie!

arbejde som ljener pi en fyrkisk reslauran!. Og han er

bleve! bedre lil aI lale dansk. Nu taler han dansk med

gcsterne.

Opgave l: Lyt og ver opmarksom pi ord med t. Hvordan udtales t? Hvad er forskellen p6 udtale
af t og d? Find ord, hvor t udtales [d].

l. [r] eks: tresserne 2. fd]eks:hurtigl

Hvordan udtales t i: Tyrkiet, fbet og blevet? [ ].

Lyt og vrer opmarksom pi rytmen. Sat trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmrerksom pi udtalen af t.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af t. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortal teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale
af t.

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s.152-154.
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Konsonanter og halwokaler

45 Thrkan tager til Danmark.

Opgave 1: Udtale af t.

T kan udtales [r] og tdl.Itl er aspireret, ogldl er uaspireret. Begge udtales med tunge-
spidsen bag tanderne i overmunden.
Bemark: t-lyden: [r] er pustet og efterfolges af en lille s-lyd: t,.

Ord hvor t udtales [d]: hurtigt, et, efter, giftede, travll, talle, ti!, mest, dygtige, mitte,

efter, mistede, sit, begyndte, reslaurant, gresterne.

Bemark: t udtales [d] i: Drkiet, ffiet og blevet. (Se endelsen -et tekst nr. 20).

Bemrerk: t udtales ikke i: "at" lcl og heller ikke i: "restauran!: fresdo'ragl.

Opgave 2z Tryk og rytme.

I 60'erne (tresserne) / tog Tarkan / til Danmark / for / atljene penge. lHan fik hurtigt /
'arbejde /phen treppefabrik. /

Et par'ar / 'efter / tog han til Tyrkiet / og giftede sig. / 'Senere I toghantilbage / til

Danmark / med sin tyrkiske I kone. /

Fa?nilien /fik/he /'drenge. / Konen/ passede /de he /'drenge, / og Tarkan /havde

havlt / med at tjene penge / til fa?nilien. /

Tarkan I talte ikke / s& tit / 'dansk. / Pi arbejde I lalte lhan ?nest / med sine fikiske /

kolleger. / Dertrjemme I talte de bltid / tyrkisk. / Tarkan/ fik tkke / lid ltil at lrre
'dansk. /

Dereshe/ 'drenge/blevhurt igt/ 'dygf ige/ l i l lartale'dansk./Demittet i t / tolke/for

deres for'aldre. /

Efter tyve /'6rli Danmark,/ ?nistede lTarkan/ sit'arbejde,/oghanbe'gyndte /atgit

til 'dansk. / Nu / har han ffiet 'arbejde / som tjener I ph en fikisk / restaulant. / Og han

er blevet bedre I tIl I attale 'dansk. / Nu / taler han 'dansk / med 'gasteme. /
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Kurcson*nter og ha{vvokaler

46 t,Hi"Y;;"' 
tres nr i marts'

I marts har Hans fodselsdag. Han bliver tres ir. Han vil holde en gtor fegt, men han har

ikke si meget pladg. Hans ssgter Lige har et stort huq og festen skal holdes hos hende.

Der kommer mange gregter. De bliver mindst gekgoghalvtreds (56) pergoner.

Ssster Lise vil pynte huget med lyq og blomqter. Hun gkal oggi sorge for mugik. Hun vil

selv skrive en sang til Hans. Hun er god til at gkrive gangtekgter.

Maden begtiller de udefra. De skal have guppe, figk og

steg. Til sidst skal de have is. Nir de har gpist og

gunget, gkal de danse.

Senere pi aftenengkal de spige natmad. Derskal vere

ostebord med brsd og kiks.

Hans elsker gregter og god mad, og han elqker sang og

dans.

Han glreder gig meget til festen.

Opgave 1:

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og vrer opmrerksom p5 ord med s. Hvordan udtales s? Er der ord med stemt s [z]?

Lyt og vrer opmrerksom pi rytmen. Sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmrerksom pi udtalen af s.

Les selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af s. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af s.
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Konsonsnter og halwokaler

46 Hans bliver tres flr i marts.

Opgave 1: Udtale af s.

Bemark: s udtales [s]. S-lyden er altid ustemt pi dansk.

Opgave 2zTrykog rytme.

I?narts/harflans/fodselsdag./Hanbliver/hes /st.lHanvilholde/en'stor /fest,/

menhanhar lkke/si ?neget/ plads. /Hans'ssster/ Lise /har /et'stort/ hus, /og festen

/ skal holdes / hos hende. /

Der kommer ?nange / 'gester. / De bliver / hrindst / 'seksoghalvtreds (56) lperboner. /

Ssster T,ise / vil pynte / huset / med lys / og blomster. / Hun skal bgs6 / sorge for

mu'sik. / Hun vil belv / bkrive / en bang / til Tlans. / Hun er'god / til atskrive
'sangtekster. /

Maden/bebtil lerde/hdefra./Deskalhavebuppe,/Iisk/ogbteg./Tilbidst/skalde

have Is. / Ner de har bpist / og bunget, / skal de 'danse. /

Senere / pi hftenen / skal de spise hatnad. /Der skal vrere bstebord / medbrad / og
kiks. /

Tlans / 'elsker /'grester / og'god / h,tad,/ og han 'elsker / bang / og 'dans. /

Han 'glreder sig / ?neget / til festen. /

100



K*wsrsw{erater *g le*fwvtpk*{er

Ar7 Fest i Charlottenlund
T I (Udtale af lydene [s / sjJ)

Susanne og Crecilie er til fest hos deres chef Sune i Charlottenlund. Chefen er stenrig, og
det er et stilfuldt arrangement.

Fsrst seryeres der ssters og champagne. Senere seryeres der oksesteg, og som dessert er
der chokolademousse og sherry. Et orkester spiller

jazzmusiki stuenved siden af.

I starten er Susanne genert og siger ikke si meget.

Men efter det sjette glas champagne bliver hun mere

snakkesalig. Hun er sjov og charmerende, og hun ffir

meget opmrerksomhed.

Cecilie bliver jaloux. Hun kan ikke klare situatio-

nen. Hun ringer efter en taxa og ksrer ned til statio-

nen.

Cacilie har en vanskelig psyke.

Opgave 1:

l s l :

l v l :

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Lyt og vrer opmrerksom pA ord med lydene: [s] / tVl. Hvilke forskellige stavemider er
der i teksten for disse lyde? Skriv ordene, og find selv flere eksempler.

Lyttll rytmen, og sret trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Vrer opmrerksom p6 ord med [s] / [sj].

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af [s] og [s7]. @vt.
pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale
af [s] og [s7].

Opgave 5:

Supplerende ovelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 163-r64. se ogs6 s. 165 nr. 15.
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Konsonsnter og hulvvokafer

47 
Fest i Charrottentund

Opgave 1: Ord med lydende [s] og [,V].

[sJ : s : susanne, fest, deres, Sune, stenrig, stilfuldt, farst,seryeres, osters, senere,
oksesteg, som, orkester, spiller, musik, sfuen, siden, starten, siger, s6, glas,
snakkesalig, opmarksomhed, gituationen, gtationen, vanskelig

ss : dessert, mousse

c : Crcilie

z : jazz

ps: psyke

x : [gs] taxa

ttl : sj : sjov, sjene

ch: chef charrottenlund, champagne, chokorade, charmerende
sh: sherry

ge: arangement, genert
j : jaloux

-tion : f,sjo,nf situationen, stationen

Opgave 2: Trykog rytme.

Su'sanne / og cn/cilie / et til fest / hos deres 'chef /'Sune / i charlotte.nlund. / chefen /er 'stenrig, 
/ og det er et ,stilfuldt 

/ anange?nent. /
Forst / serveres der 'ssters / og champagne. / ,senere / serveres der bksesteg, / og somdes'sert / er der chokolademousse / og 'sherry. 

/ Et orkester / spiller Jazzmusik / i ,stuen /ved'siden I 'af. I

I'starten / er Su'sanne / gehert / og'siger / Ikke / s6 ?neget. / Men efter det,sjette / glaschampagne / bliver hun ?nere / snakke,salig. / Hun er ,sjov / og chartnerende, / og hunfir ?neget / op?nrerksomhed. /
crebilie /blivet jaloux' /Hun kan ikke / klare / situationen. / Hun hinger/ efter en\axa /og korer hed /til stationen. /
Crebilie / har / en Vansk elig /psyke. /
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Konsonunter og halwokaler

AA Bjarnes historie.
T(, 1u-dtaie aJ j1

\

Bjame er en sjov fin Han er jyde, og han kommer fra Esbjerg. Da han gik i sjette klasse,
flyttede hans familie til Sjelland.

Bjanre spillede fla1te, og han var vild med jazzmusik. Han var ogsi vild med sin kereste
Sonia. Men han klarede sig ikke si godt i skolen. Han lavede sjaldent lektier, og han
pjrekkede meget.

Bjarne gik ud af skolen efter tiende klasse. Han ville

arbejde og dene penge, for han ville ud at rejse.

I florten mfureder rejste han rundt i Fiemosten. Han var

bide i Indien, Thailand ogVietram.

Da han kom hjem, fik han arbejde i en kiosk. Her var

han si en periode. Senere har han fbetjob som taxa-

chauffsr. Han har tjent gode penge, og nu har han kobt

en ejerlejlighed i Hoje Tistrup.

Opgave 1: Lyt og ver opmerksom pi ord med j.

a) Hvordan udtalesj i jazz ogjob? [ ].
b) Hvordan udtales diftongerne -ej og -aj? [ ]. Find tekstens eksempler:

-e j :  [  ] :
- s j : [  ] :

c) En rekke i'er udtales som []. Find tekstens eksempler:

Lyt og ver opmrerksom pA rytmen. Set tryksheger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. ver opmerksom p6 udtalen afj - lydene.

Las selv hele teksten hojt. Husk stadig rytrne og udtale afj. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortd teksten. Tal med tydelige rytrnegrupper. Husk udtale afj.

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Om diftongerne -ej og -sj, se ogsl tekst nr. 25 og27.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s. 165-166.

I
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f{*rcscp,r*s ssd,*x *g &*rfxrvep&sx/er

e&Bjarnes historie.

Opgave 1:

a) j i jazz og job udtales: [d7].

b) Diftongerne -ej og -oj:

-ej lajl: arbejde, rqise, gjerlsjlighed.

-aj: lcjl fls1te,Hqe.

c) i udtales Ul i : familie, Sonia, lektier, Indien, Thailand, Vietnam, kiosk, periode.

Opgave 2: Tryk og rytme.

tsjarne I er en 'sjov / fyr. lHan er jyde, I oghan kommer / fra Esbjerg. lDa han gik i
'sjette / klasse, / flyttede hans fa?nilie ltil 'Sjrelland. /

tsjarne / spillede flojte,l oghanvar Vild I medJazzmusik. lHanvar'ogsi / Vild / med

sin kereste / 'Sonia. / Men han klarede sig / tkke / si 'godt / i 'skolen. lHan lavede
'sjrldent / lektieq / og han pjrekkede I tneget. I

tsjarne / gik trd / af 'skolen I efter tiende / klasse. lHan ville brbej de I og tjene penge, /

for han ville trd I atlejse. I

I fiorten / ?nineder / rejste han ?undt / i fiemosten. lHanvar bide i Tndien, I Thailand I

og Metnam. /

Da han kom hjem,l fikhan 'arbejde / i en kiosk. / TIer I \arhan I 'sh I en peribde. /
'Senere lharhan fbet Job / som taxachauffsr. lHan har tjent 'gode / penge, I oghu lhar

han ksbt / en 'ejerlejlighed I iHaje Tflstrup. /
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49 Tr';J")sen 
horder ar hunde

Hr. Hansen er halv{erds (70) 6r. Han har et hyggeligt hus i Hvidovre. Han har ogsi en lille

hvid hund, der hedder Hugo.

LIr. Hansen holder meget af hunde. Han har haft hund hele sit liv.

Nu vil han gerne have en hund mere.

Denne gang skal detvrere en schafferhund. Hanvil

helst have en hunhund, for han vil gerne have hvalpe.

Det er et stort arbejde, men Hr. Hansen er heldig.

Han kan fb Hrelp af sin niece Sheila. Hun bor lige

henne pi [iornet. Hun har lovet at komme hver dag

og $relpe ham med hundene.

Opgave I

Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5:

Lyt og vrr opmerksom pi ord med h. Hvordan udtales h?
Overstreg h'er, der ikke udtales.

a) Hvordan udtales h i kombinationeme: hv- og hj- ? Find tekstens eksempler:
h v - [  ] :
h j -  t  l :

b) Hvordan udtales kombinationerne: sh- og ch- ? Find tekstens eksempler:
s h / c h :  [  ] :

c) H kan i hurtig tale forsvinde i tryksvage ord. Find tekstens eksempler:
h :  [ - ] :

Lyt og vrer opmerksom pA rytmen. Sat trykstreger i teksten.

Lyt og gentag med tydelige rytmegrupper. Ver opmerksom pi udtalen af h.

Lres selv hele teksten hojt. Husk stadig rytme og udtale af h. (Evt. pararbejde).

Luk bogen og genfortrel teksten. Tal med tydelige rytmegrupper. Husk udtale af h.

Supplerende svelser i 'Dansk udtale i praksis': s.175-176.
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K*x'ssspe# Ne{e x wg fxmf*rare}&wfsr

ewflr. Hansen holder af hunde.

Opgave 1: Udtale af h.

Bemark: h udtales Ihl fra halsen - ustemt og uden stoj.

a) hv- og hj- [-] : Hvidovre, hvid, hvalpe, hjarnet, hver, hjelpe.

b) sh- og ch- [.y] : schefferhund, Sheila.

c) Stumme h'er i tryksvage ord er markeret nedenfor.

(Bemrerk: Visse andre h'er kunne ogsiudelades: Han har ogsi (linie 2),for han vil gerne
(linie 6), hun har lovet (nrestsidste linie).

Opgave 2: Tryk og rytme.

Bemrrk: De markerede tryksvage h'er udtales ikke:

Hr. f lansenlerhalvferds(70) l ' tn.  lHanhar lethyggel igt /hus/ iTlv idovre.  lHan

har bgsi / en lille / hvid / hund, / der hedder Tlugo. /

Hr. Tlansen / holder ?neget / af hunde. lHan har haft hund / hele / sit liv. /

Nu / vil fuan 'gerne I have / en hund I lnere. I

Denne I 'gang/ skal det vrere en 'schrefferhund. lHan vil helst I have / en hunhund, /

for han vil 'gerne lhave hvalpe. /

Det er et'stort I'arbejde, I menHr. Hansen I er heldig. I Hankan fb hjaelp / af sin ni'ece /
'Shei la. /Hunbor/ l ige/hennelpi lh jarnet. /Hunhar lovet/atkomme/hver l 'daglog

hjalpe ham / med hundene. /
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Lrerervejledning

Denne bog er en praktisk ovebog til trrening af dansk udtale. Udtale trrenes her via smi tekststykker,

der hovedsageligt koncentrerer sig om hverdagsagtige genkendelige situationer. Tekstbogen trenkes

anvendt sarnmen med den tilhsrende CD-Rom eller kassettebindene. Indfaldsvinklen er gehor, og

med udgangspunkt i bogens 49 tekster skabes opmrerksomhed omkring forskellige udtalemressige

forhold. Hver tekst har et serligt fonetisk fokus, og det grelder i fsrste omgang om at bruge orerne og

lytte sig indpi sprogets faksiske lyd.

Herefter falgerden praktiske traning. Pi CD-Rom'en / kassettebSndene er bogens tekster indtalt

med pauser til den studerende og med to gentagelser, og der er siledes god mulighed for praktisk

trening. Der lyttes og gentages. Det er her vigtigt at vere opmrrksom pi rytme og sprogmelodi

sivel som pi udtale af de enkelte ord - og gentage det hele si precist som muligt. Ovelserne

gentages efterbehov. Vedbehov for srerskilt trrening af enkeltelementerhenvises til 'Danskudtale i

praksis' (se nreste side).

Bogen er opdelt i to hovedafsnit. I fsrste del er opmrerksomheden rettet mod prosodi: tryk og

rytme, assimilation og reduktion, lrengde og stod. (Arbejdet med tryk og rytme fortsettes dog

gennem hele bogen).

I anden del grelder det enkeltlyd: vokaler, halwokaler og konsonanter. Der er her lagt vregt pi

forholdet skrift / lyd, og arbejdet med de enkelte lyde foregir pi en sidan mi,de, at der samti-

digt oparbejdes bevidsthed om bogstaveme og om deres forskellige udtalemuligheder.

De enkelte tekster fremstir som selvstpndige enheder, og bogen kan bruges pi flere mider.

Lereren kan vrelge at forholde sig helt frit til teksterne. Disse kan benyttes som selvstrendige

indslag, nir forskellige udtaleproblemer melder sig, eller lrereren kan selv vrelge ud og sam-

mensrette et program efter behov.

Onsker man atgive et sammenhrengende kursus i dansk udtale, kan man med fordel folge

bogens forlsb, s6ledes at fsrste del af bogen - prosodiafsnittet - lreses fortlobende. Sidelobende

hermed gennemgis vokalsystemet, og enkeltlyd inddrages efter behov, siledes at opmrerksom-

heden koncentreres om de bogstaver eller lyde, der volder srerlige vanskeligheder'

Det er normalt hensigtsmressigt at arbejde sidelsbende med prosodi og med enkeltlyd, men hvor de

fleste kan have gavn af en generel indforing i prosodi, erbehovene med hensyn til enkeltlyd ofte mere

fonkellise.

Arbejdet med de enkelte tekster kan organiseres pi forskellig mide efter deltagergruppens

sammens&tning.
pe tidlige niveauer kan det v&re en fordel fra starten at gennemgi teksterne i frellesskab i
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klassen. Man kan skrive teksten (eller en del afden) op pi tavlen, lytte sig gennem den - setning for
sretring, snakke om de aktuelle lydmressige forhold, visualisere pi tavlen ved f.eks. at oversrrege
stumme bogstaver, notere assimilationer eller vokalkvalitet o.lgn. og endelig gentage med henblik pi
praktisktrening.

For mere svede studerende kan det derimod v&re en god ide fsrst at lose opgaverne i grupper
(dette krrever at hver gruppe er forsynet med en bindoptager). Herefter frelles opsamling i
klassen.

Nir en tekst er gennemgiet i klassen, foregir nreste del af arbejdet hjemme. Den medfolgende
CD-Rom giver den enkelte studerende god mulighed for mundtlig repetition hjemme.

"Dansk udtale i 49 tekster" er - udover til brug i klasseundervisningen - ogs6 yderst velegnet til
selvstrendig brug /differentieret undervisning i 6bne studievrerksteder, sproglaboratorier eller
edb-rum. Her er der god mulighed for at sammens&tte individuelle progralnmer med netop de
tekster og ovelser, der tilgodeser den enkeltes behov.

Undertiden kan visse lyde volde srerlige vanskeligheder. Her kan der vrere behov for nrermere
forklaringer, og der kan vrere behov for at isolere enkeltelementer og trrene dem srerskilt. I
sidanne tilfrelde henvises til "Dansk udtale i praksis" (se kolofonen). Ved hver tekst i ',Dansk

udtale i 49 tekster" er der henvisninger til relevante sider med supplerende svelser i denne
bog. Her gives forklaringer pi, hvordan lydene artikuleres, og billeder af, hvor i munden de
produceres. Ligeledes gives der god mulighed for mere systematisk trrening af delelementer.
Disse tobager supplerer siledes hinanden og kan med fordel bruges i vekselvirkning, sflledes
at man efter behov bevrger sig fra helhed til del og fra del til helhed.

Til hver tekst i bogen hsrer et'facit'med losning til nogle af opgaveme. Her er rytme og tryk
angivet samt evt. vokalers / konsonanters lydkvalitet. Visse steder er der anvendt lydskrift (Dania) til
anskueliggorelse aflydmressige forhold. Skristeg: / anvendes til adskillelse aftrykgrupper (ord, der
hsrer sammen i rytmiske helheder omkring 6t frelles tryk, og som siledes udgor en udtalemressig
enhed uden ophold mellem de enkelte ord). Disse skristreger mi ikke forveksles med pause. pause

er ikke altid mulig ved I - isrer ikke, hvis der forekommer assimilation pi tvrers afrytmegruppeme.
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Lydskrift

Lydskrift er i begranset omfang anvendt til anskueliggorelse af udtale. Som lydskrift anvendes
en forenklet og let tillempet udgave af Dania (bemrerk: symbolet [&] bruges i stedet for Danias

[ri] (i: "gfu"), da dette nemt forveksles med [ri] (i: "l6se")).

la'l
lal
lal
Ibl
Idl
@l
Iel
Ial
u]
tsl
Ihl
t,l
t/l
lkl
ttl
lml
[n]
tal

male
hat
far
bo
du
glad
h91e
bedstg
fin
god
hus
pige
ja, nej
kat
let
min

lol
lel
tpl
lrl
[t]
lsl
ls/
Itl
[u]
lul
[w]
lul
le)
lol
16l
tr'l
Idl
t&l

skole
tom
postv
ris
mor
sal
sjal
blv
bus
vi
sov, kog
syg
lrese
ssd
lan

nu
lang

smor
l6se
hir

/ halwokal: ,

Andre symboler:

lang vokal: .'
stavelse med hovedtryk: '

stsd: '

stavelsesbrerende konsonant
lydskrift:[]
adskillelse af tykgrupper: /

#
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Dansk udtale i 49 tekster

Bogen giver mulighed for trrening af dansk udtale og er beregnet for undervisningen
i dansk som andet- og fremmedsprog. Bogen er endvidere velegnet til udtalemressig
finpudsning pfl mere avancerede niveauer.

'Dansk udtale i 49 tekster' henvender sig til sprogskoler og VUC-centre samt til
hojskoler, seminarier; handelsskoler og andre uddannelsesinstitutioner med
tosprogede studerende med behov for udtaletrrening. Den kan endvidere anvendes
ved selvstudium.

Bogen bestir af smfl tekststykker med genkendeligt dagligdags indholdo og hver
tekst har et srerligt udtalemnssigt fokus. Bogen lregger stor vregt pfl trrening af
prosodi: tryk og rytmeo assimilation og reduktionr lrengde og stod, og den giver
ligeledes god mulighed for arbejde med enkeltlyd og skrift / lyd relationer. Til
hver tekst knytter sig en rrekke opgaver, og losninger til opgaverne findes i bogen.

Indfaldsvinklen i 'Dansk udtale i 49 tekster' er gehor. Det galder her i fsrste
omgang om at lytte og rette opmrerksomhed mod forskellige lydmressige forhold
for herigennem at opdage sprogets faktiske udtale.

Den tilhsrende CD-Rom giver herefter god mulighed for praktisk trrening.
Bogens tekster er her indtalt med pauser til den studerende og med to gentagelser.
(CD-Rom'en kan afspilles via Windows pfl PC'en). CD-Rom'en er velegnet
til mundtlig trrening hjemme eller i flbne studievrerksteder.

Med henblik pfr brug i klassen og i sproglaboratorium er der endvidere udarbejdet
en kassettebflndsudgave.

Af samme forfatter:

Dansk grammatik i praksis - grundbog, facitliste, lydbflnd
Dansk talesprog i praksis - grundbog, facitliste,lydbind, kortspil
Dansk udtale i praksis - grundbog, facitliste,lydbflnd
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