Tryksvag og trykstærk udtale
Hvordan udtales er og har nedenfor? Og hvilke grammatiske
problemer kan udtalen sløre?
Tryksvagt er:

Tryksvagt har:

Jeg er kørt i byen.

Jeg har kørt meget i byen.

Du er tysker, ikke?

Du har tysk, ikke?

Han er travl!

Han har travlt

Hun er fisk.

Hun har fisk.

Den er spist.

Den har spist

Det er lige meget

Det har lige været der.

Man er aldrig alene.

Man har aldrig tid nok

Vi er snart hjemme

Vi har snart kørt 10 km.

I er flyttet, ikke ?

I har flyttet meget, ikke!

De er lige glade

De har lige badet.

Der er ingen hjemme

Der har ingen været!

Her er pænt!
Hvor er toilettets afløb?

Hvor har toilettet afløb?

Hvad er det?

Hvad har det betydet?

Hvem er han?

Hvem har han ringet til?

Hvorfor er din næse rød?

Hvorfor har din næse røde prikker?

Hvis er det?

Hvis har du lånt?

Hvordan er du kommet ind?

Hvordan har du gjort?

Trykstærkt er:

Trykstærkt har

Kom bare ind! Jeg er færdig.

Jeg har fået!

Du er lidt langsom!

Du har lidt mælk i skægget!

Han er her ikke!

Han har hende ikke mere!

Hun er tysker! Se hvad jeg sagde.

Hun har tysk, det var det jeg sagde.

Den er i skabet.

Den har en lomme foran.

Jo, det er Peter, jeg kan kende hans

Jo, det har Peter gjort, jeg så det selv!

hat.

Man har, hvad man har

Man er, hvad man er!

Vi har det snart.

Vi er der snart!

I har velnok fået det pænt!

I er velnok dygtige.

De har tre dage

De er her kun tre dage.
Der har jeg været,
Der er femten, jeg er helt sikker
Her er gjort rent, du kan bare ikke se
det!
Hvor har det været dejligt vejr!
Hvor er det dejligt vejr?

Hvad har det ikke kostet?

Hvad er det, du siger?

Hvem har de, der ligner

Hvem er det, han ligner?

Hvorfor har han den ikke?

Hvorfor er han her ikke, når vi skal
bruge ham?
Hvis er det nu, det er?
Hvordan er det, du ser ud?

Hvordan har du dog gjort det?

Pronomener
Kan du give mig/dig/hende/ham/os/jer/dem et slag bagi?
Posten gav pakken til mig/dig/hende/ham/os/jer/dem, fordi Søren ikke var der.
Han satte sig træt på brudebuketten.
De gik hjem hver for sig.
Katten er der/her ikke.
Er katten inde hos dig, den er ikke her!

