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fonologi 

Ljuden påverkar varandra i naturligt tal. 

 

Språkljuden närmar sig varandra fonetiskt – s.k. 
samartikulation. 

 

Exempel på uttalslättnader är assimilation, där 
ljuden blir mer lika varandra. Ett annat sätt är 
reduktion, där vissa ljud/segment faller bort. 

 

 



 regressiv assimilation  
 

ett ljud påverkar det föregående ljudet 

• snabb – snabbt  [snapt] 

• snygg – snyggt  [snYkt] 

 

• även över ordgräns:   

     <han bor…>   [hambu:r] 

 



progressiv assimilation  
 

ett ljud påverkar ett följande ljud 

• tvål  [tvo:l]   [tfo:l] 

• spå   [sp=o:]   jfr [pho:] 

 



Ljudens samspel i talet 

• reduktion – att hoppa över vissa ljud 

 

• assimilation – närliggande ljud färgar av sig på 
varandra och blir mer lika 

 

• avaspirering – aspationen efter tonlösa 
klusiler försvinner efter [s] samt mellan 
vokaler 

 

 



Reduktion 

Det är faktiskt oerhört viktigt. 

 

natuts  Östesjön  nittnanittinie 

råsspiff  jografi  nas 

tangkräm  brätta 

rässåstor  fresten 

fasna   pangkaka 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manifestationsregler 

Assimilation 

• Tonassimilation 

• Nasalassimilation 

• Supradentalisering/retroflexering 



Tonassimilation 

Ett tonande fonem mister sin ton i mötet med 
ett tonlöst fonem. 

 

<tvål> [tvo:l] <kväll> [kvεl] <rytm> [rYtm] 
 

<knapp> [knap]   <tisdag> [thi:sda]  

 

<havs> [havs] [hafs]  <pjäxa> [pjεksa] 

o o o 

o o 

o o 



Nasalassimilation 

Nasalen byter uttalsställe för att underlätta 
uttalet vid vissa ljudmöten. 
 

[m]  labial   <anbud>  [àmbɯ:d]  

    <en boll> [εm'bɔl] 

    <handboll> [hàmbɔl] 

 

[ɱ] labiodental <anföra>  [àɱfœ:ra] 

    <banvall> [bàɱval] 



Nasalassimilation 

Nasalen byter uttalsställe för att underlätta 
uttalet vid vissa ljudmöten. 

 

[ɲ]  palatal <konjak>  ['khɔɲjak] 

    <han ljuger> [haɲ'jɯ:ger] 

 

[ŋ] velar  <en katt>  [eŋ'khat] 

    



Avaspirering/avaspiration 

Tumregel: Ordinitiala tonlösa klusiler är 
aspirerade. Aspirationen försvinner efter [s] 
inom samma stavelse.  

 

[kha:ka]  [sk=a:ka]  [sga:ka]  

[pha:r]  [sp=a:r]  [sba:r]  

[tha:r]  [st=a:re]  [sda:re]  

[kha:r]  [sk=a:r]  [sga:r]  

 



Avaspirering/avaspiration 

lätta tankar [lεta thaŋkar] 

lättat ankar [lεtat aŋkar] 

 

Aspirering/avaspirering kan hjälpa oss att 
identifiera ord- eller morfemgränser. 

 



Supradentalisering/retroflexering 

Dentala konsonanter blir alveolara efter /r/. De båda 
ljuden smälter samman och realiseras som ett 
segment. 

 

/r/ + /t/   [ʈ] <svart> [svaʈ] 

/r/ + /d/   [ɖ] <bord> [bu:ɖ] 

/r/ + /s/   [ʂ] <färs> [fæʂ] 

/r/ + /l/   [ɭ] <sorl> [so:ɭ] 

/r/ + /n/   [ɳ] <korn> [khu:ɳ] 

 



Svenskans konsonantfonem + allofoner 

artikulationssätt  

A
rt

ik
u

la
ti

o
n

ss
tä

lle
     klusiler frikativor lateraler tremulant nasaler 

labialer  p     b                     m 

labio-  
dentaler 

  f       v                  ɱ 

dentaler t      d     s                l                  n 

 alveolarer ʈ     ɖ     ʂ              ɭ                 r            ɳ 

 palataler   ç       j                   ɲ 

 velarer k     g    ɧ                ŋ 

 faryngaler       h       



Supradentalisering/retroflexering 

här nere   tårta 

fors    vårta 

barnstuga   var dag som går 

karta  

sorla 

pärla 

Det är här som… 

Arne Persson 

 

 



Talarberoende (fria) allofoner 

Uttalsvarianter som har med exempelvis ålder, 
dialekt att göra kallas fria allofoner. Det handlar 
om variation beroende på vem som talar. 

 

/r/   [r] [R] 

 

/ɧ/  [ɧ] [ʃ] 



Kombinatoriska allofoner 

Vissa fonemkombinationer ger uttalsvariation 
(allofoner) = kombinatorisk variation.  

 

/ε/ och /ø/ får ett mer öppet uttal före /r/ 

 

[lø:da] [lœ:ɖa] [lε:n]  [læ:r] 

 

[ny:]  [ni:]  /n/ +/- rundning 



Fonotax – språkspecifika regler 

• regler för möjliga och omöjliga ljudföljder i ett 
givet språk 

• = regler för hur vi kan kombinera ljuden i just 
det språket 

• en särskild del av grammatiken 

 

Svenskans 9 vokalfonem och 18 konsonant-
fonem kan kombineras ihop på olika sätt – men 
inte hur som helst. 



Fonotax – språkspecifika regler 

Genom att kombinera våra 27 fonem, kan vi skapa 
ett stort förråd av betydelsebärande enheter.  

 

Vilka ljudkombinationer kan vi göra? 

 

Det handlar inte om vad som är möjligt att uttala 
utan vad som accepteras i ett visst språk. 

  

 

 



Möjliga kombinationer? 

sklut    blyck 

ngam   spönk 

skark    hårp 

vlöt    sred 

enlr    jbyg 

gork    ukl 

lfas    sprind 

flök     (källa: www.talkommunikation.se) 

 



Fonotax 

Kännetecknande för ett språks fonotax är vilka 
fonem som kan kombineras initialt, medialt och 
finalt. 
  
• Exempelvis kan /kl/ förekomma initialt men inte 

finalt (klo, smolk, *smokl), och ng-ljud kan inte 
stå initialt. 

 
 stril *sril  sorl *solr  (*omöjlig kombination) 



Fonotax 

• Som mest kan vi ha tre konsonanter i följd initialt. (De två sista 
av dessa, som alltid kommer efter ett [s], kan också stå initialt.) 

 

   struktur spjut  skvaller 

   traktor  pjäxa  kväll 
 

• som mest fyra medialt   konstra 

• upp till fem konsonanter finalt   norrländskt 



Fonotax 

…men många fler i sammansättningar: 

 

”Stockholmsktstruttande världsschlager med 
laxfångstssprattlande kommunalnämndsschvung”  

 
(DN 8 augusti 1994, återgiven i Funktionell svensk grammatik (Bolander 2005, s. 65) 



Stavelser 

• Språkljud i yttranden grupperar sig i stavelser. 
• För varje språk gäller särskilda regler för stavelsens struktur. 
• I svenskan finns det normalt lika många stavelser i ett 

yttrande som det finns vokaler.  
 

• öppna stavelser – slutar på vokal (å, tå, stå, strå) 
• slutna stavelser – slutar på konsonant (åk, åkt, mörkt, 

hemskt) 
  
• -växling mellan vokaler och konsonanter  
• -växling mellan fysiskt starkare och svagare avsnitt 

 
 



Fonotax – distributionsregler  

KÄRNA 

s 

p 

t 
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v 

 

Stavelse 
 

 

 

 

 

KONS.GRUPP 

KONSONANT 

KONS.GRUPP 

KONSONANT 
V 

 Max 3    Max 5 



Fonotax – distributionsregler  

KÄRNA 

s 

p 

t 

k 

l 

j 

r 

v 

 

Stavelse 
 

 

 

 

 

KONS.GRUPP 

KONSONANT 

KONS.GRUPP 

KONSONANT 
V 

 Max 3    Max 5 

    skälmskt 
    göteborgskt 
    västkustskt 
Ett Palmskt ords värde är högre än ett Herbstskts. 



Strategier för andraspråksinlärare 

Vissa språk tillåter bara en initial konsonant. En 
strategi för andraspråksinlärare att ”lösa” 
problemet med konsonantgrupper i svenska är  
 

• reduktion ['rεmande 'lIka]  <främmande flicka> 

• inskott  ['bande spe:lare]  <bandspelare> 

    [se'pro:k]   <språk> 

    [eskola]   <skola> 

 


