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1. Angiv de forhold der kan bruges som argument for at tolke stødvokaler fonologisk som 
lange vokaler. 

→ Det går ud på at finde forhold som er fælles for lange vokaler og for stødvokaler, men som 
ikke gælder for korte vokaler: 

 (1) Stødvokaler og lange vokaler er delvis komplementært distribuerede (dvs. de findes i et 
vist omfang ikke i samme kontekst): lange vokaler findes ikke i enstavelsesord, og stødvo-
kaler ikke i ord der ender på /ə/; begge kontrasterer med korte vokaler. 

 (2) Bortset fra de under (1) nævnte tilfælde har stødvokaler og lange vokaler samme distri-
bution, som er forskellig fra de korte vokalers: hverken stødvokaler eller lange vokaler fo-
rekommer foran [ŋ], hvilket afspejler en mere generel begrænsning – de optræder ikke for-
an homomorfemiske konsonantgrupper bortset fra et dusin ord med /sk/ og /st/ samt 
ganske få andre. 

 (3) Stødvokaler har de lange vokalers kvalitet i de tilfælde hvor kort og lang vokal manife-
steres forskelligt. 

 (4) Når et enstavet første led i en sammensætning er uden stød, kan vokallængden bevares 
(fx målmand). Hvis stødvokalen var en kort vokal fonologisk, måtte denne længde være no-
get der kom til pga. sammensætningen. Men det stemmer ikke med at korte vokaler ikke el-
lers nogensinde forlænges ved sammensætning (fx sølvring). 

2. Angiv de forhold der kan bruges som argument for at tolke længde i dansk som en prosodi. 
→ (1) Længde kan kun forekomme én gang pr. stavelse. 
 (2) Når længde forekommer, er dens plads i stavelsen forudsigelig – den falder på vokalen 

da dansk ikke kender lange konsonanter inden for samme stavelser. 
 (3) Længde kan tabes eller komme til under bestemte morfosyntaktiske betingelser. 
 (4) En anden type argumenter er sådanne der kan anvendes til at afvise at længde er et 

segment. 

3. Angiv en mere konservativ udtale (men stadig med ə-assimilation) af nedenstående ord. 
→ (Numrene i parentes refererer til FF kap. 14.3.1.)  

a. bad (sb.) [b ̥æð] → [b ̥að] (1) f. bræt [b ̥ʁαd ̥] → [b ̥ʁad ̥] (3) 
b. bad! (vb.) [b ̥æðʔ] → [b ̥æːʔð] (2a) g. værre [ˈvæːʌ] → [ˈvæʌ̯ʌ] (4) 
c. leddegigt [ˈleːð̩g̊ig̊d ̥] → [ˈleðð̩g̊ig̊d ̥] (2b,i) h. være [ˈvæːʌ] → [ˈvɛːʌ] (4) 
d. snurre [ˈsno:ʌ] → [ˈsnoʌ̯ʌ] (2b,ii) i. rulle [ˈʁoll ̩] → [ˈʁull ̩] (5) 
e. feje [ˈfαːe] → [ˈfαjj ̩] (2b,iv) j. lakken [ˈlαːg̊ŋ] → [ˈlαg̊ŋ] (6) 

 


