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1. Hvad forstår man ved prosodiske egenskaber? 
→ Prosodiske egenskaber er de egenskaber der knytter sig til domæner der er større end 

segmentet, dvs. til stavelser, ord, fraser og ytringer. 

2. Hvilke prosodiske egenskaber findes i dansk? 
→ Længde, tryk, stød, sætningsintonation. 

3. Hvad er forskellen på varighed og længde – hvis man skelner mellem de to termer? 
→ Længde er en fonologisk betinget kvantitet i tidsdimensionen; 
 varighed er en fonetisk betinget kvantitet i tidsdimensionen. 

4. Hvad forstår man ved intrinsik varighed? 
→ Intrinsik varighed er en given sproglyds iboende varighed, betinget af artikulationen. 

5. Hvad er final forlængelse, og findes det i dansk? 
→ Final forlængelse er en forlængelse af lydende i de sidste stavelser før større syntakti-

ske grænser eller pause, uanset stavelsernes grad af tryk. Final forlængelse findes i 
mange sprog, men i dansk er den meget lidt udpræget. 

6. Kort og lang vokal i dansk har ikke altid samme kvalitet – giv et eksempel der viser 
dette. 

→ /a/ realiseres som [a] (eller [α]), men /aː/ realiseres som [æː] (eller [α]) 

7. Ordtryk er frit i dansk – giv et eksempel der viser at det kan være leksikalsk distinktivt. 
→ Fx i ˈbilligst : biˈlist; ˈAugust : auˈgust. 

8. Hvad forstår man ved default sætningsaccent? Findes det i dansk? 
→ En i enhver henseende pragmatisk neutral prominens finalt i ytringen. Findes ikke i 

dansk. 

9. De tre sætninger har ekstra prominens på en stavelser – noteret ''. Angiv for hver sæt-
ning den type ekstratryk I synes der er tale om. 

 a. Jeg kan ikke for''stå hvad du mener. → emfase 
 b. Det er uud''holdeligt. → affektivt tryk 
 c. Jeg sagde ''progressiv. → kontrasttryk 

10. Nævn nogle af de funktioner som sætningsintonation* kan have i dansk. 
→ Virker skanderende; virker sammenbindende; signalerer sætningstype 
 Derudover er der de ikkesproglige forhold, fx: sindstilstand, stilleje, den sociale relati-

on til den der tales til, geografisk herkomst, alder, den talendes sociale status. 


