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Uttalsövning: medläsning 

Lyssna och läs meningarna tillsammans med rösten! 

(Fet stil = långt ljud (i betonad stavelse) 

` = grav accent (accent 2). (Exempel: `talar)  

´= bibetoning (accent 1) i sammansatta ord. (Exempel: `ut´tal)) 

 

  VOKALER 

(Fokus: främre vokaler (orundade -> rundade -> blandat)) 

1   Vad fin den är! Nej, den är inte så fin! Visst är den väl `jätte´fin!? 

2   Det är fel.  Nej, det är inte fel. Nej, det är inte alls fel. 

3   Vädret är `härligt! Nej, regnet är förfärligt! Men när blir det bättre? 

4   Kan ni dansa vals? Nej, det kan vi inte. Nej, vals kan vi inte `dansa. 

5   Hur är `hyran? `Hyran är för dyr. Ja, `hyran är ju för dyr för en `fyra. 

6   Vad behöver du `köpa? Jag behöver köpa bröd. Ja, bröd är ju `nöd´vändigt att `köpa. 

7   Gå ut med hunden! Ja `gärna, det är ju kul. Jag `undrar om hunden tycker det är kul. 

 

(Fokus: alla vokalljud) 

8   Vi borde gå nu va? Ja vi `borde nog det nu.    Nu borde vi nog `göra det, ja. 

9   Smakar det gott? `Hoppas det `smakar gott!    Nog `smakar det gott allt! 

10  Jag `vaknade halv sju. Idag `vaknade jag halv sju.      Halv sju är ju lite `tidigt att `vakna. 

11  Vad gör broder `Jakob? Broder `Jakob sover.    Broder `Jakob hör inte `klockan. 

 

12  Jag kan nog inte.  Jag är inte så säker på att jag kan. 

13  Jag kan nog inte `göra det. Jag är inte så säker på att jag kan `göra det. 



 

 

14  Tyvärr kan jag inte.  Jag kan tyvärr inte. 

15  Tyvärr kan jag inte `göra det. Jag kan tyvärr inte `göra det.  

16  Jag tror inte jag kan `göra det, tyvärr.  Jag kan `troligen inte `göra det, tyvärr. 

17  Hinner vi ses före `fyra, tror du? Tror du att vi hinner ses före `fyra? 

18  Ja, det tror jag nog att vi gör. Ja, det skulle jag nog tro att vi gör. 

19  Före `fyra hinner vi nog ses. Ja, nog `borde vi kunna hinna ses före `fyra. 

                        20  Ja, jag ´tycker ju att vi nog borde kunna hinna ´ses före `fyra. 

                       21  Ja, nog `borde vi väl i alla fall kunna hinna ses före `fyra, tycker jag. 

 

  KONSONANTER 

(Fokus: klusilerna) 

22  Kan du `komma på tisdag, tror du? Tror du att du kan `komma på tisdag? 

23  På tisdag går det bra att `komma. Det går bra att `komma på tisdag. 

24  Petter tänker på `Karin.  Bodil `diskar glasen.  

25  Petter tycker att `Karin borde `diska glasen.   Bertil gick bort i lördags.  

 

(Fokus: frikativer, lateraler, nasaler) 

26  Vet du vem jag kan `fråga? Jag vill `veta vem jag kan `fråga. 

27  Jag `undrar vem jag kan `fråga.  Jag skulle `gärna vilja få `veta vem jag kan `fråga. 

 

28  Förstår du vad jag säger? Visst förstår du väl vad jag säger? 

29  Nog förstår du väl vad jag säger va? Jadå, visst förstår jag vad du säger. 

 

30  Har ni slut på `kött´färs och `skinka? Nej, `kött´färs och `skinka har vi här i charken. 

31  Var är kjolen gjord någonstans? Kjolen är nog gjord i `Kina. 

32  Choklad och chips säljs i `väldiga `mängder i Sverige. 

33 `Varningssig´nalerna är ur funktion vid centr`alsta´tionen. 


