
UDTALEEMNER, LISTE 

 

UDTALE I DE ENKELTE KAPITLER 

NB: I listen herunder angiver store bogstaver, at det drejer sig om selvstændige punkter i 

lærebogen, mens små bogstaver bruges til at betegne, at det udtalemæssige emne er 

behandlet som led i arbejdet med et større emne, f.eks. en bøjningskategori eller et 

tekstudtalearbejde. Det løbende arbejde med forskellige udtalefænomener i inputstoffet 

(”højresiderne”) er ikke omtalt her. 

 

Kapitel 1 

UDTALEARBEJDE: Intonation i simplexord (hovedtryk/svagtryk) side 14 

SKRIFT/LYD: Bogstavkombinationen ”-ng-” = [ɳ] (1/ 3) side 14 

 

Kapitel 2 

Lange vokaler uden stød (vokallængde 1/2) side 21 

Skrift/lyd: Bogstavkombinationen -nd- side 21 

Skrift/lyd: Svagtryksstavelser ass. med nasal (1/3) side 22 

SKRIFT/LYD: Svagtryksstavelser med ”- er”; ”- re”; ”- rer” = [ɔ]  (= Bogstavet ”-r-” 1/ 8) 

side 22 

 

SKRIFT/LYD: Bogstavet ”-r-” (2/8) side 22 

 

Kapitel 3 

Skrift/lyd: Udlydende ”–er” vs. ”–ere” (substantivsbøjning) (=Bogstavet ”-r-” 3/8) side 30 

Skrift/lyd: Udlydende”-eren” (substantivsbøjning) side 30 

Skrift/lyd: Udlydende” –eren” vs. ”–erne” (substantivsbøjning) side 31 

 

Kapitel 3 

UDTALEARBEJDE: Stød side 37 

UDTALEARBEJDE: Vokallængde (2/2) side 38 

 

Kapitel 6 

UDTALEARBEJDE: Lyden [∂] (”blødt d” 1/ 6) side 50 

 

Kapitel 7 

SKRIFT/LYD: a-varianter (1/ 4) side 59 

 

Kapitel 8 
Assimilering af infinitivs svagtryksstavelse (udlydende ”–e”) side 64 
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Udtale med ’fuld’ svagtryksstavelse = [ə] i infinitivsform vs. nutidsform = [ɔ]: side 64 

Udtale med reduktion af infinitivsform side 64 

SKRIFT/LYD: kombinationen –ng  = lyden [ɳ] (2/3) side 66 

 

Kapitel 9 

Udtaleforskel på udlydende ”–e” i sing. vs. ”–er” i plur. (’fuld’ udtale af ”–e”) side 70 

Udtaleforskellen ved assimileret ”–e” i singularis vs. pluralisformens ”–er” side 70 

 

Kapitel 10 

SKRIFT/LYD: Bogstavkombinationen ”-ng-” = [ɳ] (3/3) side 76 

SKRIFT/LYD: Bogstavet ”-r-” (4/8) side 77 

UDTALEARBEJDE: Lyden [ u ] og bogstavet ”-u-” side 78 

UDTALEARBEJDE: Bogstavsforbindelsen”-ri-” (1/2) side 79 

 

Kapitel 11 

UDTALEARBEJDE: Lyden [ y ] og bogstavet ”-y-”]; afvigende udtale af bogstavet (1/2) 

side 86’ 

 

UDTALEARBEJDE: Bogstavforbindelsen ”ri-” (2/2) side 87 

 

Kapitel 12 

Skrift/lyd: Svagtryksstavelser ass. med nasal (2/3) side 93 

Skrift/lyd: Assimilation af ordet ”er” side 93 

Skrift/lyd: Lyden [∂] (”blødt d” 2/ 6) side 93 

SKRIFT/LYD: ø-varianter (1/2) side 95 

 

Kapitel 17 

UDTALEARBEJDE: Infinitiv vs. nutid side 128 

 

Kapitel 18 
Skrift/lyd: -d(d)- = [ ∂ ] (”blødt d” 3/6) side 133 

Udtryk med verbalt tryktab (”enhedstryk”) (1/3) side 133 

UDTALEARBEJDE: Lyden [e] side 134 
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Kapitel 20 
UDTALEARBEJDE: Lyden [ o ] og bogstavet ”-o-”; afvigende udtale af bogstavet 1 og 2 

side 144 

 

SKRIFT/LYD: Bogstavet ”-r-” (5/8) side 145 

 

Kapitel 21 
SKRIFT/LYD: Bogstavet ”-r-” (6/8) side 154 

UDTALEARBEJDE: Lydene [ i ] og [ e ] side 155 

 

Kapitel 23 

Skrift/lyd: endelsen -et = [ ∂ ] (”blødt d” 4/ 6) side 164 

Skrift/lyd: endelsen -ede  = [ ∂∂ ] (”blødt d” 5/ 6) side 164 

SKRIFT/LYD: Bogstavet ”-æ-” side 165 

SKRIFT/LYD: a-varianter (2/ 4) side 166 

 

Kapitel 25 

UDTALEARBEJDE: Udtryk med verbalt tryktab (”enhedstryk”) (2/3) side 180 

 

Kapitel 26 

Ord med to hovedtryk side 184 

Skrift/lyd: -d(-) og –et = [∂](”blødt d” 6/ 6) side 184 

Skrift/lyd: Bogstavet ”r” i forlyd (= Bogstavet ”-r-” 7/8) side 184 

UDTALEARBEJDE: Udtryk med verbalt tryktab (”enhedstryk”) (3/3) side 185 

SKRIFT/LYD: a-varianter (3/ 4) side 188 

 

Kapitel 28 

SKRIFT/LYD: ø-varianter (2/2) side 202 

 

Kapitel 29 

Skrift/lyd: Svagtryksstavelser ass. med nasal (3/3) side 206 

Skrift/lyd: Bogstavet –y- (2/2) side 206 

Skrift/lyd: Bogstavet ”-r-” (8/8) side 206 

SKRIFT/LYD: verbalendelserne –ede og –et, side 208 

SKRIFT/LYD: a-varianter (4/4) side 209 

 


