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Fonotax – språkspecifika regler 

• regler för möjliga och omöjliga ljudföljder som 
är tillåtna 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 

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) 

 



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  
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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 initiala konsonantgrupper i 
svenska är  
 

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

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

    [se'pro:k]   <språk> 

    [eskola]   <skola> 

 



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 
 

• (…men många fler i sammansättningar) 



Prosodi 

Bildkälla: www.shoesandbags.de 



Prosodi 

• betoning (tryckstyrka) 

• längd (kvantitet) 

• intonation (accent) 



Prosodi 

De prosodiska dragen har vissa egenskaper 
som skiljer dem från vokaler och konsonanter: 
 
1. En annan akustisk bakgrund: De 

prosodiska dragen bygger på intensitet, 
tonhöjd och varaktighet.  

2. De prosodiska dragen försiggår under 
uttalet av flera språkljud (stavelse, ord 
eller fras) och sägs därför vara 
suprasegmentella.  



Betoning 

kastruller  argumentation promenera 
 
fönster  funktionell  promenad 
  
tabletterna  telefonist  karamell 
 
klusil   telefon   potatis 
 
palatal   himmel  knäcka 
 
fonetik   matematik  universitetet 



Betoning 

kastruller  argumentation promenera 
 
fönster  funktionell  promenad 
  
tabletterna  telefonist  karamell 
 
klusil   telefon   potatis 
 
palatal   himmel  knäcka 
 
fonetik   matematik  universitetet 



Prosodi: betoning (ordpar) 

Betoning   

• Japan – japan 

• banan (rundan) – banan (frukten) 

• fasan (skräcken) – fasan (fågeln) 

• Persien – persienn 

 

Betoningen är alltså betydelseskiljande i 
svenskan. 

 

 

 



Prosodi: betoning (ord) 

• Svenskans ordstammar är oftast enstaviga och 
tar då betoningen. 
 

• Sammansättningar har två betoningar. Betoning 
i första sammansättningsledet kallas 
huvudbetoning; i det andra ledet kallas det 
bibetoning.  
 

• Vissa prefix ger samma betoning som 
sammansättningar (ex. sam-, av-).  
 



Prosodi: betoning (sats) 

Vi ska se Hamlet på Dramaten ikväll. 

 

Han kör på trottoarkanten. 

 



Prosodi: längd (ordpar) 

Längd   

• fula – fulla (V:K – VK:) 

• här – herr 

• ryka – rycka 

• mata – matta 

 

Betoningen är alltså betydelseskiljande i 
svenskan. 

 

 



Prosodi: betoning och längd (ord) 

Betoning 
Svenska ord innehåller en eller två betonade stavelser. 
• badad 
• baddad 
• badkar  (huvudbetoning först) 
• vaddtuss 

 
Kvantitet (längd) 
• En obetonad stavelse har alltid kort vokal. 
• En betonad stavelse har kort eller lång vokal.  
• Lång betonad vokal följs av kort konsonant. (V:K) 
• Kort betonad vokal följs av lång konsonant. (VK:) 
• Båda (V:K och VK:) är lika långa och klart längre än en obetonad. 

 



Akut och grav accent 

Övergripande regel 

 

Ord med två eller flera stavelser har grav accent 
(inklusive sammansättningar). 

 



Prosodi: ordaccent (intonation) 

akut (accent 1)  grav (accent 2) 

stégen (av steg)  stègen (av stege)   

ánden (av and)  ànden (av ande)   

 

 

Intonationen är alltså betydelseskiljande i 
svenskan. 

 



Akut accent (accent 1) 

Akut accent har ord som 
• består av en enda stavelse 
and, väst, gul 
• betonas på sista stavelsen 
amatör, violin 
• slutar på obetonat suffix som -is, -isk 
dagis, lyrisk 
• börjar på obetonat prefix av typen be-, för-  
begripa, förkasta 
• (men stammarna gripa och kasta har grav accent) 

 



Grav accent (accent 2) har ord som… 

• består av tvåstaviga stammar   

ande, gripa, kasta, flicka 

• slutar på obetonat suffix som -ig, -lig, -ning, -else 

mosig, saklig, segling, rökning, skapelse 

• är sammansatta 

grönsak, näsblod, flodhäst (men inte blåbär, tisdag) 

• börjar på betonat prefix av typen sam- och av- 

samtal, avkrok 

• slutar på betonat suffix av typen -sam, -bar 

skrytsam, lastbar 

• slutar på betonat suffix av typen -essa, -issa, -inna 

prinsessa, abbedissa, grevinna 



Akut och grav accent 

• udden (av udd) – udden (av udde) 
• Polen – pålen  
• fäster – fester  
• stället (av ställ) – stället (av ställe) 

 
*Ordet målvakt i dagens sportsändningar har idag en tendens att få 
akut istället för grav accent! 

 
**Dialektalt uttal kan ge olika accent i samma ord.  
• senap (akut eller grav?)  
• persilja (akut eller grav?) 
• tallrik (akut eller grav?) 
• Thornberg, Moberg (akut eller grav?) 

 



Prosodi: ordpar 

bete – bete   tomten – tomten 
 
busar – bussar  Polen – pålen 
 
stegen – stegen   mal – mall 
 
modern – modern massiv – massiv 
 
anden – anden  vägen – väggen 
 



Prosodi 

Längd  fula – fulla 
 

Betoning 
• ord- formel – formell  
  arbete, parkera, apelsin 
• fras- hä`lsa på – hälsa p´å 
• sats- Han ska flyga till oRom. 
  Han ska oflyga till Rom. 

 
Intonation 
• ord- stègen (av stege) – stégen (av steg) 
• sats- Nu. Nu! Nu? 

 
Gränser (viktiga för segmentering) 
• Stämbandsklusil (omedveten) 
träägg, på åsen, tågångare, på åkern – pokern  

 



Prosodi (satser) 

Betoning 
Satsaccent ligger på det fokuserade ordet, oftast det sista, men vi kan 
lägga det var vi vill. 
  
Vad händer med prosodin i löpande tal? 
Det är bara någorlunda betydelsetunga ord som behåller sin betoning i 
satsen. Många blir obetonade. 
  
Stavelser som är långa och betonade i lexikalt uttal, uttalas kortare i 
sammanhängande tal när de inte får fokustryck.    
  
Det är bara grav accent som har ett speciellt tonhöjdsmönster i 
sammanhängande tal.  
 


