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FÖRORD 

 
Föreliggande kompendium, som i sin sjunde upplaga fått titeln Fonologiska processer i 

franskan, vill vara ett komplement till gängse läroböcker. Jag har i möjligaste mån försökt ta 

hänsyn till nyare forskningsresultat. Vidare har jag genomgående betonat uttalets socialt 

betingade variation, och – när så befunnits lämpligt – har jag givit en ganska utförlig 

kontrastiv framställning.  

 

Framställningen förutsätter att vissa kunskaper om grundläggande begrepp (fonem etc.) har 

inhämtats. 

 

De olika kapitlen är så uppbyggda, att de  mest generella reglerna (’huvudreglerna’) 

presenteras först, varefter mer specifika regler och undantag behandlas. Denna disposition 

tillåter läraren att välja stoff allt efter olika undervisningsgruppers behov. 

 

Övningar och selektiv bibliografi avslutar kompendiet. 

 

I den sjunde upplagan är introduktionskapitlet, kapitlet om instabilt [ə] och avsnittet om 

bindning och poesi helt nyskrivna. Dessutom har en rad smärre ändringar och rättelser 

företagits.   

 

Jag är väl medveten om att framställningen är ofullgången på många punkter, men det är min 

förhoppning att kompendiet även i sin nuvarande form skall kunna göra tjänst. 

 

Ett varmt tack till Christina Lindqvist och Gunilla Ransbo som läst och kommenterat 

manuskriptet, samt till Siv Lång som skrivit rent detsamma. 

 

Hans Kronning 

 

 

FÖRORD TILL 8:e UPPLAGAN 

Den 8:e upplagan av kompendiet Fonologiska processer i franskan presenteras här med en 

moderniserad layout. Den har även förkortats något för att överensstämma med de aktuella 

delkurserna i fonetik och uttal på Franska A1. Detta innebär att följande avsnitt har utgått: 

”Formaliserade regler för instabilt [ə]”, ”Instabilt [ə] – fonotaktiska funktioner”, ”Bindning 

och poesi”, ”Formaliserade regler för tonassimilation” och ”Appendix: Enskilda ords uttal”. 

Några titlar från de senaste åren har lagts till i bibliografin. För transkriptionen av de svenska 

fonemen har samma tecken ur IPA (= International Phonetic Alphabet) använts som i Svenska 

språknämndens uttalsordbok. Mindre språkliga förändringar har också gjorts. 

Ett varmt tack till Angelica Nilsson som skrivit in texten i Word, och till Daniel Birgegård 

som har gjort den tekniska bearbetningen och därvid utformat och infogat många av 

specialtecknen. 

Gunilla Ransbo  
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INLEDNING: FONOLOGISKA PROCESSER I FRANSKAN 

 
I. Vad är ’fonologiska processer’? 

II. Fonologiska processer och prosodiska enheter 

III. Fonologiska processer och stavelseindelning 

 

 

I.  Vad är ’fonologiska processer’? 

 

Den som ska lära sig uppfatta och uttala ett främmande språk kan inte nöja sig med att lära sig 

behärska detta språks fonemsystem, för när de av fonemen
1
 uppbyggda morfemen

2
 

kombineras i talkedjan till ord och satser inträder många genomgripande förändringar av de 

enskilda morfemens struktur: 

 

Enskilda ord   

 

Förändring Sammanhängande tal 

1. / ʒə + mə / 

     je + me 

 

 

→ 
/ ʒəm(sɥitrõpe) / 

 je mɇ3 (suis trompé) 

2. / le + ɔm / 

     les + hommes 

 

 

→ 
/ le-zɔm / 

les◡hommes 

3. / (yn +) tas + də (+ te) / 

      (une +) tasse + de (+ thé) 

 

 

→ 

/ (yn)tazdə(te) / 

(une) tasse de (thé) 

 

Dessa förändringar kan beskrivas som fonologiska processer, som inträder i vissa bestämda 

fonetiska kontexter (som här specificeras ofullständigt): 

 

1. [ə] stryks efter en konsonant, som föregås av en vokal ([ə]-strykning) 

 

2. En konsonant, här ett /z/, insätts före ett ord som börjar på vokal (konsonantinsättning) 

 

3. En tonlös konsonant blir tonande före en tonande konsonant (en förändring som innebär att  

de två konsonanterna blir mer lika – tonassimilation).  

 

Det är dessa tre fonologiska processer som ska behandlas närmare i det följande under sina 

traditionella beteckningar: 

 

1. instabilt [ə] (ə instable, e muet, e caduc) 

 

2. bindning (liaison) 

 

3. tonassimilation (assimilation de sonorité) 

                                                 
1
 Fonem = språkets minsta betydelseskiljande segment. /s/ och /z/ är fonem i franska:   

   poisson  /pwasõ/ ’fisk’ – poison  /pwazõ/ ’gift’. 
2
 Morfem = språkets minsta betydelsebärande enheter. Exempel på fem franska morfem: il a beaucoup parl-é. 

3
 e = [ə] uttalas; ɇ = [ə] faller. 
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De tre processerna är av olika natur. Tonassimilation är en generellt verkande fonetisk 

process: ett artikulatoriskt drag – stämbandston – överförs från en konsonant till en annan. 

Instabilt [ə] och bindning är processer som är svårare att karaktärisera. Förutom de 

kontextuella strukturvillkoren (antalet uttalade konsonanter som föregår [ə], position före ord 

som börjar på vokal) spelar lexikala och sociosituationella faktorer en avgörande roll i dessa 

processer. Bara de ord som i språkets lexikon försetts med ett [ə] (svarande mot ett ’e’ i 

skriften) respektive en bindningskonsonant (svarande mot en stum finalkonsonant i skriften) 

kan delta i dessa processer. Processernas verkningsgrad är starkt beroende av sociala faktorer 

som talarens ålder, yrke, kön, socialgruppstillhörighet och regionala härkomst, och 

situationella faktorer som taltempo och formalitetsgrad. 

 

Instabilt [ə] har ibland fonotaktisk funktion: det har i vissa fall till uppgift att förhindra 

svåruttalade konsonantkombinationer, ibland även om inget e finns i skriften: ours blanc 

/uʀsəbl  /. Det faktum att bindningskonsonanter ibland uttalas utan att de har någon 

motsvarighet i skriften ska inte tolkas så, att bindning skulle vara en fonotaktiskt motiverad 

process. Dessa fall förklaras bäst som morfologiska analogier
4
. Exempel: 

 

  il devra-t-y avoir (i analogi med t.ex.: il doit y avoir)  

 

        donne-moi-z-en ! (i analogi med t.ex.: prends-en) 

 

Instabilt [ə] och bindning kan ha distinktiv
5
 och delimitativ

6
 funktion (se respektive kapitel!). 

 

De tre fonologiska processerna verkar inte oberoende av varandra. Bindning och instabilt [ə] 

kan utlösa eller förhindra tonassimilation. Bindning kan påverka instabilt [ə]:s närvaro (se 

respektive kapitel!).  

 

De tre processerna är också beroende av yttrandets prosodiska
7
 struktur. Så är t.ex. ett instabilt 

[ə]:s närvaro bestämd bl.a. av dess plats i den prosodiska enheten. 

 

För att kunna ge regler för framför allt bindning och instabilt [ə] måste vi känna till 

huvudreglerna för yttrandets prosodiska strukturering. 

                                                 
4
 Klausenburger 1984, sid. 33‒36. Det är möjligt att även [ə] utan motsvarighet i skriften ska tolkas som en  

   analogi. 
5
 Distinktiv = betydelseskiljande. 

6
 Delimitativ funktion = att ange ord-, morfem- eller mot phonique-gräns. 

7
 Prosodi = läran om de suprasegmentella fenomenen tonhöjd (intonation, melodi), längd (duration) och 

tryckstyrka. 
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II.  Fonologiska processer och prosodiska enheter 

 

I ett uttryck som 

 

             / jɛʀswaʀilzavɛm  ʒ       ʀ    
 

sammanförs segmenten i större och mindre prosodiskt avgränsade grupper. De största 

grupperna, rytmgrupperna, avskiljs genom en kraftig tonhöjdsförändring på gruppens sista 

stavelse och en kraftig förlängning av denna stavelses vokal: 

 

                      / jɛʀswa:ʀ / ilzavɛm  ʒedezødy:ʀ /   

                      

                 rytmgrupp 1     rytmgrupp 2 

 

Märk: Den förlängning av den rytmgruppsfinala stavelsens vokal som ovan omtalats 

markeras ej vid transkription. Den här markerade längden (:) härrör från den förlängande 

konsonanten /-ʀ/
8
.  

 

Skriftens skiljetecken (. : ; - … ? ! , ) anger alltid en rytmgruppsgräns. Rytmgruppsgränser kan 

dock finnas även där inget skiljetecken finns:  

 

/Marie veut obtenir le pardon de son mari / pour être heureuse sans remords/.  

 

En rytmgruppsgräns tillåter alltid en kort paus. 

 

Den andra rytmgruppen i exemplet ovan kan indelas i två mindre grupper, s.k. mots 

phoniques
9
, vilka avgränsas av en (mindre kraftig) tonhöjdsförändring på gruppens sista 

stavelse och en (mindre kraftig) förlängning av denna stavelses vokal. 

 

               /ilzavɛm  ʒe  dezødy:ʀ/    

  

                mot phonique 1   mot phonique 2 

 

                           rytmgrupp 

 

 

En ’mot phonique’-gräns motsvaras inte av något skiljetecken i skriften och tillåter inte någon 

paus. 

 

Märk: I de fall en ’mot phonique’-gräns sammanfaller med en rytmgruppsgräns, 

sammanfaller ’mot phonique’-gränsens egenskaper med den större enhetens, rytmgruppens, 

egenskaper. Det finns därför ingen anledning att i detta fall markera ’mot phonique’-gränsen 

vid transkription. Det är med andra ord bara rytmgruppsmediala ’mot phonique’-gränser som 

är intressanta och som noteras i transkriptionen. En fullständig notation av vårt exempel 

skulle se ut så här: 

                                                 
8
 Se Rankka m.fl., sid. 29, Tegelberg, sid. 12. 

9
 Många fonetiker använder termen rytmgrupp för det som här kallas mot phonique. 
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 /  jɛʀswa:ʀ /  ilzavɛm  ʒe  dezødy:ʀ /   

 1   2  3                   4                 5  

 

’Mot phonique’-gränserna 1, 2, 3 och 5 noteras normalt ej. 

 

Det går inte att uppställa fasta regler för talets indelning i ’mots phoniques’, bl.a. därför att 

antalet varierar med taltempo och stilnivå: ju långsammare talet är och ju högre stilnivån är, 

desto större blir antalet ’mots phoniques’ (och, i viss mån, antalet rytmgrupper). 

 

Ett ’mot phonique’ omfattar ofta 4–5 stavelser. Det är sällan längre än 10 stavelser. 

 

Här följer en översikt över minimala ’mots phoniques’ i vardagligt och vårdat talspråk 
10

. De 

nedan angivna syntaktiska förbindelserna kan normalt inte uppdelas i mindre grupper: de 

utgör minimala ’mots phoniques’. Däremot kan ett ’mot phonique’ vara längre än de som här 

anges. 

 

1. Finit verb med tillhörande klitiska (bundna, förenade) pronomenformer 

 

      Elle rigole  
 

      Ils le disent   

 

      Je vous en parlerai  

 

      Je préfère   en parler   

 

       Viendra-t-il ?  

 

2. Substantiv med framförställda bestämningar 

 

      une angoisse    

 

      trois assiettes  

 

      cette vieille histoire  

 

      les autres petits oiseaux  

 

      les très vieilles maisons  

 

      le secrétaire Durand
11

       

 

      Saint Vincent de Paul
11

  

                                                 
10

 Uppställningen följer i stort sett Landschultz 1984, varifrån många exempel också lånats. 
11

 Titel + personnamn (gäller ej alltför långa kombinationer). Man kan diskutera vad som är huvudord och vad 

som är bestämning i dessa fall. 
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3. Artikellöst tout och tillhörande huvudverb 

 

      Tout arrive  

 

     Il ne peut pas  tout savoir  

 

4. Huvudverb med tillhörande hjälpverb 

 

    Les deux hommes  ont essayé  

 

    La jeune fille  avait dû crier  

 

5. Finit verb med tillhörande negation eller annat kort adverb 

 

    La voiture  ne marche pas  

 

    Pierre  écrit bien  

 

6. Verb + artikellöst objekt (s.k. locutions verbales) 

 

     Fais attention !  

 

    Les enfants  avaient sommeil  

 

7. Finit verb + predikatsfyllnad (eller del av längre predikatsfyllnad) 

 

     Son mari  est malade  

 

    La fillette  paraît timide  

 

    Robert Martin  est professeur  de linguistique 

 

8. Adverb + adjektiv eller adverb 

 

     très aimable  

 

     très bien  

 

     énormément timide  

  

9. Preposition + nominalt led
12

 (eller del av längre nominalt led) 

 

     au printemps  

 

    On m’attend  depuis deux jours  

 

    Ce n’est pas vrai  selon le journal  du matin 

                                                 
12

 Nominalt led = led som har ett substantiv eller pronomen som huvudord.   
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10. Subjunktion
13

 + nominalt led 

 

     Je vous téléphonerai  quand Jacques  passera 

 

     Je vous téléphonerai  avant que Jacques  soit parti 

 

11. S.k. fasta förbindelser (jfr kapitel 2:V avsnitt 5:i) 

 

       petit à petit  

 

       de temps à autre  

 

Märk: De olika reglerna kan kombineras så att flera minimala grupper bildar ett ’mot 

phonique’: 

 

 

  Il est   malade        

      ─────── 

                  ↑ 

   regel 1    7   

       

 

 

  Il paraît   bien timide      

    ↑                    ↑ 

   regel 1            8 

             

       ─────────── 

                    ↑ 

              regel 7 

 

 

 

           Il sera triste  quand elle atterrira là-bas  

             ──────               ─────── 

                                                   ──────── 

                                                             ↑   

regel 1        7               10      1             5   

 

 

I följande syntaktiska kontexter kan en ’mot phonique’-gräns förekomma. Avgörande för om 

talaren markerar en ’mot phonique’-gräns eller ej är stilnivå, taltempo och stavelseantal. Om 

ledet efter det led efter vilket en ’mot phonique’-gräns kan tänkas är enstavigt, är det mycket 

vanligt att ingen ’mot phonique’-gräns markeras. 

                                                 
13

 Subjunktion = underordnande konjunktion. 
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1. Substantiv (  )
14

  följt av adjektiv (eller de-bestämning)  

 

 une (  ) carte bleue 

 

 Mot phonique-gräns saknas oftast i detta fall (jfr kapitel 1:IV avsnitt 4.6 Märk). 

 

 Jämför: la sécurité  sociale 

 

2. Substantiviskt subjekt (  ) följt av finit verb 

 

Paul (    ) vient 

 

 ’Mot phonique’-gräns saknas oftast i detta fall. 

 

 Jämför: Jean  revient  men  J’en rɇviens  

    

 Le commissaire Maigret  déclara   qu’il était content
15

    

 

 Il est possible  que ce soit vrai
16

 

 

3. Finit verb (  ) följt av substantiviskt objekt      

 

Il appelle  (    ) Jean 

 

 ’Mot phonique’-gräns saknas oftast i detta fall. 

 

 Jämför: Il m’a raconté  son histoire    

 

 Il raconta  ce qu’il savait
17

 

 

4. Samordnade led 

 

 Toi (   ) et moi  

 

 ’Mot phonique’-gräns saknas oftast i detta fall. 

 

 Son front  et ses mains 18
 brûlaient 

                                                 
14

 ( ⋰ ) = fakultativ ’mot phonique’-gräns.  
15

 que-satsen är en substantivisk objektsbisats till déclara. Regeln måste här formuleras: Huvudsats ( ⋰ ) 

     objektsbisats. 
16

 que-satsen är egentligt subjekt. Regeln måste här formuleras: Huvudsats  ( ⋰ ) subjektsbisats. 
17

 ce qu’il savait  är en substantivisk objektsbisats till raconta. Regeln måste här formuleras : Huvudsats ( ⋰ )  
    objektsbisats. 
18

 Denna gräns följer regel 2: Substantiviskt subjekt ( ⋰ ) följt av finit verb. 
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III.  Fonologiska processer och stavelseindelning 

 

Segmenten i yttrandet 

 

 / jɛʀswa:ʀ  / ilzavɛm   e   dezødy:ʀ / 

 

sammanförs på den lägsta fonologiska struktureringsnivån till stavelser:  

 

 / jɛʀ-swa:ʀ / il-za-vɛ-m  - e  de-zø-dy:ʀ / 
 

Bindning och instabilt [ə] påverkas inte av stavelseindelningen. (Indelningen i de prosodiskt 

avgränsade grupperna – rytmgrupper och mots phoniques – påverkar däremot, som ovan 

framhållits, de två fonologiska processernas tillämpning.) Däremot påverkas 

stavelseindelningen av instabilt [ə] och bindning. Jämför: 

 

 la semaine  / la-sə-mɛn /  

 

 la sɇmaine  / las-mɛn / 

 

 les produits
∧

alimentaires
19 / pʀɔ-dɥi-a-li-m  -tɛ:ʀ /  

 

les produits  alimentaires
20 / pʀɔ-dɥi-za-li-m  -tɛ:ʀ /  

 

En stavelse har en kärna, som består av minst en och högst en vokal, och till denna kärna kan 

halvvokaler
21

 och konsonanter anknytas. Om stavelsen slutar med vokalen, talar man om en 

öppen stavelse. Om den däremot slutar med en konsonant, benämns den sluten stavelse. I 

franskan finns en starkare tendens till öppen stavelsebildning än i många andra språk (t.ex. 

tyska). Förhållandet mellan öppna och slutna stavelser i franska och tyska framgår av följande 

tabell: 

 

   

 Öppna stavelser      Slutna stavelser 

Franska  

Tyska     

3               :             1 

1               :             3 

                 

Stavelseindelningen sker inom rytmgruppen, normalt utan hänsyn till de i rytmgruppen 

ingående ordens gränser. Härav kan vi dra den slutsatsen att ’ordet’ inte normalt har någon 

                                                 
19

 ^ = enchaînement vocalique. När detta tecken används mellan ett ord som slutar på konsonant oech ett ord som 

börjar på vokal, kommer det att beteckna icke-bindning.  
20

    =  fakultativ (högstatus-) bindning. 
21

 Franskans tre halvvokaler är [j, ɥ, w] som i pied, lui och Louis. Halvvokalerna kan inte utgöra stavelsens 

bärande kärna. Ur denna synpunkt är de identiska med konsonanterna, som också är asyllabiska (icke 

stavelsebärande). Detta är anledningen till att halvvokalerna också benämns halvkonsonanter.  
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status som fonologisk enhet i franskan.
22

 (I de germanska språken är stavelsestrukturen 

däremot i stor utsträckning underordnad ordstrukturen.) 

 

              avec unɇ amiɇ                     notrɇ oncle 

       

           [a-vɛ-ky-na-mi] [nɔ-tʀõ:kl]             
 

               

När en eller två ordfinala konsonanter som en följd av stavelseindelningen kommer att uttalas 

i början på följande ord, talar man om konsonantlänkning (enchaînement consonantique):  

avec◠unɇ◠amiɇ   notrɇ◠onclɇ
23

  

 

Följande regler för stavelseindelningen i franskan kan uppställas. De tillämpas generellt inom 

rytmgruppen utan hänsyn till ord- eller ’mot phonique’-gränser.
24

 

 

1. En konsonant förs till följande vokal (eller till följande kombination av halvvokal + vokal) 

 

 Il◠a unɇ◠énormɇ◠ambition     

 

 [i-la-y-ne-nɔʀ-m  -bi-sjõ25]  
  

 Robert◠est vɇnu    

 

 [ʀɔ-bɛ-ʀev-ny] 
 

Märk 1: Regeln kan sammanfattas i följande formel:  

 

       [-C(  )V] -  = stavelsegräns    

        ↑      ↑ C = konsonant 

prison    [pʀi-z       õ] V = vokal 

                    ↑      ↑    = halvvokal   

depuis    [də-p ɥ   i] ( ) = optionell närvaro 

 

Märk 2: Konsonantlänkning sker inte till ett ord som börjar på konsonantiskt h
26

 (utom i 

uttrycket par hasard  [pa-ʀa-za:ʀ]): 

 

 Un mur hérissé dɇ morceaux dɇ verre 

 

    -myʀ-e-ʀi-sed-mɔʀ-sod-vɛ:ʀ]  

                                                 
22

 Ett ord kan dock framhävas med s.k. accent d’insistance, varvid åtminstone den initiala ordgränsen markeras 

klart (den accentuerade stavelsen markeras här med understrykning): C’est magnifique !  C’est très beau ! 

Stavelseindelningsreglerna tillämpas i detta fall inte vid ett ord som börjar på vokal: C’est impossible !  
/set-ɛ  -pɔ-sibl/. Reglerna för instabilt [ə] bestäms ibland av [ə]:s plats i ordet: la p(e)titɇ fille (se kapitel 1). 
23

 ◠ =
 
enchaînement consonantique. 

24
 Jfr dock not 22 och även regel 2, Märk 1 nedan! 

25
 /sjõ/ = konsonant + halvvokal + vokal.  

26
 Om konsonantiskt h, se Tegelberg, sid. 67–69. 
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2. Två konsonanter förs till följande vokal (eller till följande kombination av halvvokal +   

   vokal), om konsonanterna utgör en OL-grupp 

 

Med OL-grupp menas följande kombinationer av obstruent + likvida
27

: 

 

 

     

C’était lɇ mêmɇ opéra avec unɇ autrɇ instrumentation 

[se-tɛl-mɛ-mɔ-pe-ʀa a-vɛ-ky-no-tʀɛ s-tʀy-m  -ta-sjõ] 

 

Ellɇ a contrɇ ellɇ quatrɇ ennɇmis cruels 

[ɛ-la-kõ-tʀɛl  ka-tʀen-mi-kʀy-ɛl] 
 

Märk 1: Om obstruenten och likvidan hör till olika ord kan i långsamt och tydligt tal även 

regel 1 tillämpas:   

 

le coq rouge [lə-kɔ-kʀu:ʒ] el. [lə-kɔk-ʀu:ʒ]           la robe longue [la-ʀɔ-blõ:ɡ] el.[la-ʀɔb-lõ:ɡ]  
 

Märk 2: Regeln kan sammanfattas i följande formel: 

 

 [-OL     V]  

     ↑↑             ↑  

[prɔ -ba-    bl         ə-    m  ]  probablement 

    ↑↑            ↑ 

        [  -     pl   w   a]             emploi 

 

Märk 3: Kombinationen OL    är ovanlig, eftersom en OL-grupp förhindrar 

halvkonsonantifiering av /y/ och /i/ före vokal: 

 

monstrueux [mõs-tʀy-ø]  patriote [pa-tʀi-jɔt] 

                                                 
27

 Obstruenter = klusiler + frikativor; likvidor = / l / och / ʀ /. I stället för OL-grupp används också beteckningen 

muta cum liquida. Obstruenter  (av latinets obstruere = bygga för, spärra, tilltäppa) är en gemensam beteckning 

för klusiler och frikativor, som ju har det gemensamt att den fria passagen genom de supraglottala kaviteterna 

hindras antingen av en total avspärrning (klusiler) eller av en förträngning (frikativor). 
28

 /tl/ och /dl/, liksom kombinationer där obstruenten är /z, s, ʒ, ʃ /, hör alltså inte hit: un attelage [  -nat-la:ʒ], 

pleurer à chaudes larmes [pl -ʀe-a-ʃod-laʀm].  

Konsonant 1: 

obstruent 

 

Konsonant 2: 

likvida 

Exempel:                

 

 

 

 

 

 

 

p/b 

 

k/ɡ 

 

f/v 

 

 

t/d 

 

 

 

l/ʀ 
 
 
  

 
ʀ28

 

 

une épouvantablɇ intrigante 

 

un sièclɇ après 

 

une œuvrɇ unique 

 

 

notrɇ oncle    
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Vi kan nu sammanfatta vår analys av yttrandet  Hier soir, ils avaient mangé des œufs durs i 

följande träddiagram (som också anger yttrandets grammatiska struktur): 

 

 

Mening 

 

Sats 

 

Syntagm
29

 

 

 

Ord 

 

Morfem                Hier  soir,  il - s  av - ai - ent      mang - é  de - s  oeuf - s   dur - s 

 

  

Fonem               /j ɛ ʀ-swa:ʀ/ il-za-vɛ-    m  - e⋰-de-zø-dy: ʀ 

 

Stavelse 

 

Mot phonique 

 

Rytmgrupp 

 

Andningsgrupp
30

 

 

                                                 
29

 Syntagm = ordgrupp (i vilken ett ord är huvudord och de övriga orden är bestämningar till detta huvudord). 
30

 Andningsgruppen avgränsas av en paus som är ”tillräckligt lång för att medge andhämtning” (Rankka m.fl.,  

sid. 51). 
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1. INSTABILT [ə]  
 

I. Inledning 

II. Hur uttalas bokstaven e? 

III. Hur uttalas ljudet [ə]? 

IV. När uttalas instabilt [ə]? 

V.  När uttalas instabilt [ə]? – Sammanfattning 

VI.  Instabilt [ə], bindning och tonassimilation 

 

 

 

I. Inledning 

 

Ett yttrande som  

 

           [ ɛʀ-fɛz-vwa-ja: ]   

           ↙   ↙     ↓      ↓ 

          ?   fesse?  vois?  ?            

                fez?  

                           voie?  ? 

          ? 

              

                          voyage! 

kan vara svårt att uppfatta för en svensk som studerar franska. Man har svårt att känna igen de 

ord och ordformer som man lärt sig, ordformer som j’ai, refait, ce och voyage, och som man 

har lagrade i sin hjärna. Man tycker sig kanske höra ord som fesse och voie, men dessa ger 

inte någon god mening åt yttrandet. Svårigheterna beror på att vokalljudet [ə] försvunnit från 

de inlärda ordformerna refait och ce och att yttrandet därför – i enlighet med reglerna för 

stavelseindelning i franskan
31

 – har kommit att struktureras så, att yttrandets stavelser inte 

överensstämmer med yttrandets ord och ordelement. Hade bara yttrandets upphovsman 

långsamt och tydligt sagt: 

  [ʒɛ-ʀə-fɛ-sə-vwa-ja:ʒ]  
          

   j’ai refait ce voyage 

 

skulle problemen vid yttrandets uppfattande varit färre.Detta [ə], som beroende på 

sammanhanget ibland uttalas, ibland faller i ett och samma ord, kallas för instabilt [ə] och 

motsvaras i skriften av ett e. Emellertid motsvaras bokstaven e även av andra vokaler än [ə]: 

 

  Bokstav Ljud 

 

    [ə]  

   ‹e›
32

 [e] 

   [ɛ] 

    ‹e›  [ə]  

                                                 
31

 Se Inledning: III. 
32

 ‹ › = vinkelparentes, som används då man avser en bokstav (ett grafem) i skriften.  
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II. Hur uttalas bokstaven e? 

 

För att kunna tillämpa reglerna för när [ə] uttalas respektive faller, måste man veta vilka ‹e› 

som motsvaras av [ə], vilket framgår av följande översikt
33

: 

 

 

Bokstav 

 

 

Ljud       Exempel 

 

1. 

 

 

é → 

  

 

[e] 

 

      le dé 

2. è →  

 
[ɛ]       le congrès 

3. ê →  

 
[ɛ]       la forêt 

4. ë →  

 
[ɛ]       Noël 

5. e → a) 

 
[ə] 1. i öppen stavelse (huvudregel!) 

    se-maine, se-cret (OL-grupp
34

) 

 

   2. i de enstaviga orden de, le, ce, ne, me, te, que  även om [ə] befinner     

    sig i en sluten stavelse: 

    Faut-il que je réponde? [fo-til-kəʒ-ʀe-põ:d] 

   3. i prefixen re-, de- + en konsonant, OL-grupp eller -ss 

    de-mander, re-gretter (OL-grupp
34

) 

 

    → b) [ɛ] 1. i sluten stavelse (huvudregel!) 

    res-pect 

 

   2. före bokstavsföljden -rr 

   serrer [sɛ-ʀe] 

   3. i bokstavsföljden -et i slutet av ord 

   secret [səkʀɛ] 

    → c) [e] 1. före (i skriften) dubbeltecknad konsonant (utom -rr, jfr 5 b 2,  

   och -ss, när -ss föregås av prefixen re- eller de-, jfr 5 a 3)  

  effet [efɛ]      

    2. före -sc  

    descendre [des    ʀ]                        

 

 

                                                 
33

 Se även Tegelberg, sid. 5, 13, 15–19, 30–34, 85. 
34

  OL-grupp = obstruent + likvida, se Inledning: III! 



17 

 

 

III. Hur uttalas ljudet [ə]? 

 

I ett vetenskapligt experiment lät en forskare
35

 ett antal försökspersoner läsa in bl.a. följande 

ord och syntagm på ett band: 

 

       A  B 

 1. jeunɇ voix Genɇvois    

 2. en pleurant ample rang 

 3. jeunɇ vaurien je nɇ vaux rien 

 

        oaccentuerat stabilt eu oaccentuerat instabilt [ə] 

    

 

Sedan fick varje försöksperson lyssna till ett av syntagmen för varje par av syntagm (1, 2 eller 

3) han/hon själv läst in på band. Försökspersonens uppgift var att tala om huruvida han/hon 

hörde ett A-syntagm eller ett B-syntagm. Det visade sig att försökspersonerna inte lyckades 

lösa denna uppgift. Härav kan vi dra den slutsatsen att stabilt och instabilt ö-ljud i 

oaccentuerad stavelse uttalas lika, nämligen som ett ö-ljud mellan [œ] och [ø], som kan 

transkriberas som [ɶ]36: 

  

 jeune voix Genevois 

           ↘                      ↙ 

    [ʒɶnvwa] 

 

Vanligen transkriberar man dock: 

 

  [ʒ nvwa] [ʒənvwa] 

 

varvid [ə] betecknar det oaccentuerade ö-ljud som kan falla under vissa förutsättningar och 

som motsvaras i skriften av ‹e› – instabilt [ə] – medan [œ] (eller [ø]
37

) betecknar det 

oaccentuerade stabila ö-ljud som i skriften svarar mot ‹eu›
38

. 

 

 

IV.  När uttalas instabilt [ə]? 

 

Det är framförallt två typer av faktorer som påverkar närvaron eller icke-närvaron av instabilt 

[ə] i talkedjan: 

                                                 
35

 Dauses 1973. 
36

 Det finns stora individuella variationer vid artikulationen av denna mellan-timbre. 
37

 I tydligt, långsamt och högtidligt tal används nämligen de två typer av ö-timbre som förekommer i accentuerad 

stavelse : [œ] och [ø]. [œ] är den vanligaste timbren. Några säkra regler för fördelningen mellan [œ] och [ø] kan 

inte ges. Den individuella variationen är stor.  
38

 Detta oaccentuerade, stabila ö-ljud kan undantagsvis falla. Så i ordet peut-être [ptɛt] i mycket snabbt och 

vardagligt tal. 
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•   Fonetiska faktorer. Det rör sig här bl.a. om hur många konsonanter som går före   

    respektive följer efter ett instabilt [ə]. Vidare är [ə]:s position inom rytmgruppen, le mot  

     phonique och det enskilda ordet av fundamental betydelse. 

 

•   Socio-situationella faktorer. Det råder kovariation mellan uttalet av instabilt [ə] och 

  

 -   sociala (talarberoende) variabler som ålder, kön, socialgrupp och regional härkomst 

 -   situationella varibler som formellt respektive informellt stilläge och taltempo 

 -   språkliga variabler som bindning och utelämnande av ne i negationen ne - pas. 

 

Den socio-situationella variationen är möjlig bara inom de ramar som bestäms av de fonetiska 

faktorerna. Följande ”regler”
39

 för den socio-situationella variationen kan uppställas: 

 

1. Äldre talare uttalar fler instabila [ə] än yngre. 

2. Talare som tillhör högre socialgrupper uttalar fler instabila [ə] än talare som tillhör 

lägre socialgrupper.     

3. Kvinnor uttalar fler instabila [ə] än män. 

4. Talare av sydfransk härkomst uttalar fler instabila [ə] än talare från andra delar av 

Frankrike. (I den genuina accent du Midi uttalas alla instabila [ə]). 

5. I formella situationer uttalas fler instabila [ə] än i informella situationer. 

6. Ju högre bindningsfrekvensen är för en viss talare i en viss situation, desto fler 

instabila [ə] uttalar han/hon.  

 

Den första ”regeln” ska här illustreras med ett konkret exempel. En tysk forskare (Dauses) 

frågade ett antal informanter om de uttalade det instabila [ə]:et i il rest(e)ra. 52 % av de vuxna 

informanterna och 74 % av de informanter som var gymnasister svarade att de inte uttalade 

[ə] i il restera. Härav kan vi dra den slutsatsen att den allmänna tendensen äldre talare uttalar 

fler instabila [ə] än yngre gäller även för typen il rest(e)ra
40

. Vi kan däremot inte utan vidare 

dra slutsatsen att ungefär hälften av alla vuxna fransmän uttalar [ə] i il rest(e)ra
41

, ty av det 

förhållandet att en informant säger sig uttala ett instabilt [ə] (rapporterat beteende) följer inte 

nödvändigtvis att informanten faktiskt uttalar detta [ə] (reellt beteende). Det förhåller sig 

nämligen så, att informanter ofta överskattar frekvensen av högstatusdrag i sitt tal – och att 

uttala många instabila [ə] betraktas som ett högstatusdrag. 

 

Det finns två helt generella villkor av fonetisk karaktär för närvaron respektive icke-närvaron 

av instabilt [ə]: 

 

Villkor 1: Om [ə] uppbär accent, kan det – naturligt nog – ej falla   

            

I Dis-le ! och Sur ce, il la quitta där [ə] uppbär den rytmiska accenten kan [ə]  inte falla och 

man transkriberar lämpligen [dilø] och [syʀsø]. 

Om man lägger en accent d’insistance på re- i Il a refait ce voyage sätts den  s.k. ’samɇdi’-

regeln (enligt vilken [ə] i re- borde ha fallit; jfr nedan) ur spel. 

                                                 
39

 Det rör sig om tendenser, vilka delvis måste betraktas som hypoteser, som väntar på sin empiriska verifikation. 
40

 Jfr nedan Huvudregel 4.1 Undantag (b). 
41

 En första förutsättning för att vi ska kunna dra den slutsatsen är naturligtvis att informanterna är  

    representativa för vuxna fransmän i allmänhet. 
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Villkor 2: Om [ə] står i prevokal, postvokal eller prepausal position, kan det ej uttalas 

  

  Prevokal position   (ɇV)
42
: cettɇ auto, notrɇ oncle    

 

  Postvokal position  (Vɇ): ils croiɇnt, une viɇ tragique 

 

  Prepausal position (ɇ/)
43

: Ils font la fêtɇ ! Il est pauvrɇ ! 
 

I alexandrinen, den klassiska franska dramatikens tolvstaviga versform, uttalas alla instabila 

[ə], utom just de som står i prevokal, postvokal och prepausal position. Poesirecitation (och 

att spela Corneille och Racine kan ses bl.a. som en form av poesirecitation) utgör den 

situation som kräver det högsta tänkbara stilläget; vid inget annat tillfälle uttalar man heller 

lika många instabila [ə]: 

 

Prevokalt ɇ: L’ai-je vu se troubler et me plaindrɇ un moment ?   

                     En ai-je pu tirer un seul gémissement ? (Racine) 

 

Postvokalt ɇ: Bon jurer ce serment vous liɇ -t-il davantagɇ ? (La Fontaine) 

 

Prepausalt ɇ: Semblait-il seulement qu’il eût part à mes larmɇs ? (Racine) 

 

Vi kan nu formulera de fonetiskt betingade huvudreglerna för närvaron och icke-närvaron av 

instabilt [ə] i talkedjan. Reglerna tar hänsyn till [ə]:s position i rytmgruppen och antalet 

konsonanter som går före och följer efter [ə]: 

 

 

Huvudregel 1:  Rytmgruppsinitialt: [ə] uttalas. Ex. Ne vous effrayez pas ! 

 

Huvudregel 2:  Rytmgruppsfinalt: [ə] faller. Ex. Il est pauvrɇ ! 

 

Huvudregel 3:  Rytmgruppsmedialt: [ə] faller om det föregås av en uttalad konsonant, som  

      t.ex. i ordet samɇdi (= ’samɇdi’-regeln). 

 

Huvudregel 4:  Rytmgruppsmedialt: [ə] uttalas om det föregås av två uttalade konsonanter    

                         och  följs av minst en uttalad konsonant, som t.ex. i ordet vendredi 

                         (= ’vendredi’-regeln). 

 

 

                                                 
42

 Undantag: se nedan regel 3.4.1 Undantag (d) och Märk 1–4! När det gäller honte, yacht och whisky kan   

    man dock – något artificiellt – hävda att ett [ə] före dessa ord är prekonsonantiskt. 
43

 / = rytmgruppsgräns. Prepausal position är alltså lika med rytmgruppsfinal position. I sång uttalas ibland  

    prepausalt (och postvokalt) [ə]. 
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I det följande ska de fyra huvudreglerna närmare kommenteras och exemplifieras. I detta 

avsnitt kommer vi att använda följande tecken: 

 

 

/ = rytmgruppsgräns 

 

e = [ə] uttalas normalt 

 

 = mot phonique-gräns 

 

ɇ = [ə] uttalas normalt ej 

 

#  = ordgräns 

 

(e) = [ə] kan uttalas eller falla 

 

+  = morfemgräns 

 

(e) = [ə] uttalas ofta 

 

C = konsonant 

 

(ɇ) = [ə] faller ofta 

V = vokal 

 

 

 

Märk: Gränserna mellan e (uttalas normalt) och (e) (uttalas ofta) kan i vissa fall vara svåra att 

bestämma. De pseudokvantitativa beteckningarna ”normalt” och ”ofta” är, om annat ej anges, 

relaterade till det talade standardspråkets norm och gäller således ej för substandardfranska.  

 

 

1. Rytmgruppsinitialt: [ə] uttalas normalt   

 

 

    / Ne vous effrayez pas ! / 

 

    / Allons, / remue-toi ! / 

 

    / Debout ! / 

 

Undantag: 

 

(a) [ə] faller ofta i det personliga pronomenet je, särskilt framför / p, t, k /: 

 

 J(ɇ) pars [ʃpa:ʀ]44 

 J(ɇ) tire [ʃti:ʀ]44 

 J(ɇ) cache [ʃkaʃ]44 

 J(ɇ) bavarde [ʒbavaʀd] eller [ʒəbavaʀd] 

 J(ɇ) dis [ʒdi] eller [ʒədi] 

 J(ɇ) garde [ʒɡaʀd] eller [ʒəɡaʀd] 

                                                 
44

 Angående tonassimilationen / / → /ʃ/, se kapitel 3! 
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Märk 1: [ə] uttalas alltid i je i följande fasta förbindelser (oavsett dessas plats i rytmgruppen): 

 

je mɇ je mɇ demandɇ 

  
je nɇ     je nɇ demandɇ pas 

  
je lɇ     je lɇ demandɇ 

 

Märk 2: [ə] faller däremot normalt i je i följande fasta förbindelser (oavsett dessas plats i 

rytmgruppen): 

 

jɇ te     jɇ te dɇmande [ʃtədm  :d]45 

  
jɇ t’     jɇ t’en veux [ʃt  vø]45 

 

Jämför : Je lɇ comprends – Jɇ te comprends 

 

(b) [ə] faller vidare normalt i följande fasta förbindelser (oavsett dessas plats i rytmgruppen): 

 

cɇ qui       Cɇ qui est bien, c’est qu’ils finissent toujours par payer. 

  
cɇ que       Cɇ que Paul reproche à Pierre, c’est son irrésolution. 

  
cɇ qu’       Cɇ qu’il ne dit pas, c’est qu’il aime la chasse. 

  

Märk 1: [ə] uttalas alltid när konsonanten som föregår [ə] är en klusil eller är identisk med den 

konsonant som följer efter [ə]: 

 / Te souviens-tu ? / 

 / Ceci n’est pas juste ! / 

Märk 2: [ə] faller aldrig i interrogativt que: 

 / Que dites-vous ? / 

Märk 3: Lägg märke till de fasta förbindelserna  

                                                 
45

 Se not 44! 

que dɇ 

 

, que nɇ 

 

och de nɇ.  
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2. Rytmgruppsfinalt: [ə] faller 

   / Ils font la fêtɇ ! / 

   / Il est pauvrɇ ! / 

Denna regel är identisk med villkor 2 ovan som säger att [ə] inte uttalas prepausalt. Observera 

att ’mot phonique’-finalt [ə] inte alltid faller (jfr avsnitt 4:6,  un pact(e)   rompu). 

’Samedi’- och ’vendredi’-reglerna verkar inte med samma kraft för alla rytmgruppsmediala 

[ə]. Hänsyn måste tas till det instabila [ə]:s position i de mindre enheterna ord och mot 

phonique. Här ges först en översikt över dessa mindre enheters inflytande på närvaron 

respektive icke-närvaron av [ə]: 

 

’Samɇdi’-regeln (VCɇC)   

 Ordmedialt: samɇdi 

 Ordinitialt
46
: Se ’mot phonique’-medialt! 

 Ordfinalt
46
: Se ’mot phonique’-medialt och -finalt! 

 ’Mot phonique’-medialt: 

          Ordinitialt:    la s(ɇ)maine                                                                                                                                                                                                                                                   

                       Ordfinalt:   unɇ bonnɇ vie  

 ’Mot phonique-initialt
46

: Jean   revient 

 ’Mot phonique’-finalt
46
: la semainɇ  passée 

 

’Vendredi’-regeln (CCeC) 

 Ordmedialt: vendredi         

 Ordinitialt
46

: premier 

 Ordfinalt
46
: Se ’mot phonique’-medialt och -finalt! 

 ’Mot phonique’-medialt:   une autre fille  

 ’Mot phonique’-initialt
46

: Se ordinitialt!  

 ’Mot phonique’-finalt
46

: un pact(e)  rompu 

 

 

                                                 
46

 När ord-, ’mot phonique’- och/eller rytmgruppsgräns sammanfaller initialt eller finalt behandlas instabilt [ə] 

enligt reglerna för den största enheten. 
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3. Rytmgruppsmedialt: ’samɇdi’-regeln (VCɇC) 

Den ovan givna formuleringen av ’samɇdi’-regeln – [ə] faller om det föregås av en uttalad 

konsonant – kan utbytas mot följande (helt explicita) formel: 

 V C ɇ C             

                                        

            s a m ɇ d i 

 

3.1 Ordmedialt: samɇdi 

När [ə] står ordmedialt är tillämpningen av ’samɇdi’-regeln obligatorisk. 

Undantag: 

(a) Om [ə] följs av [lj, ʀj, nj] uttalas det: 

 Richelieu [ʀiʃəljø] 

 atelier [atəlje] 

 vous trouveriez [tʀuvəʀje] 

 nous voyagerions [vwajaʒəʀjõ] 

 nous soutenions [sutənjõ] 

Denna regel gäller även ordinitialt – ’nous menions’ – och ordfinalt – om det efterföljande 

ordet är rien: ils ne comprennent rien. 

(b) [ə] uttalas ordmedialt i följande ord (lexikal restriktion på ’samɇdi’-regelns tillämpning): 

 champenois [ʃ  pənwa] 

 échevelé [eʃəvle] (rufsig i håret, tygellös) 

 ensevelir [  səvli:ʀ] (begrava) 

 ensevelissement [  səvlism  ] (begravning) 

 ressemeler [ʀəsəmle] (halvsula)   

(c) I alexandrinen uttalas ordmediala [ə]. Jfr avsnitt IV ovan! 

 Semblait-il seulement qu’il eût part à mes larmɇs ? (Racine) 

Märk: I ord som enseign(e)ment uttalas [ə] av de talare som realiserar bokstavsföljden ‹gn› 

som [nj], men ej av dem som realiserar ‹gn› som [ɲ].
47

 

                                                 
47

 Se Tegelberg, sid. 61.  
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3.2  Ordinitialt: Se ’mot phonique’-medialt! 

3.3  Ordfinalt: Se ’mot phonique’-medialt och -finalt! 

3.4  ’Mot phonique’-medialt 

3.4.1   Ordinitialt: la s(ɇ)maine 

[ə] i första stavelsen i ett ord som står ’mot phonique’-medialt faller mycket ofta, men kan 

alltid uttalas, särskilt i tydligt och långsamt tal i ett högt stilläge: 

 Tu s(ɇ)ras là ? 

 Il s’est r(ɇ)tiré. 

Undantag: 

(a) [ə] uttalas ordinitialt i följande ord (lexikal restriktion på ’samɇdi’-regelns tillämpning): 

  un menusier  (snickare) 

  la querelle   

  à Besançon   

  Chez René  

(b)  Vous seriez  Jfr ovan 3.1 Undantag (a)! 

(c) / Il est possible   que je mɇ trompe / 

Jfr ovan 1 Undantag (a) Märk 1!  (Angående possible och que, se nedan 3.5 Märk 2!) 

(d) Instabilt [ə] uttalas före konsonantiskt h. Denna regel gäller – som framgår av 

nedanstående exempel – såväl ’mot phonique’-medialt (både ordinitialt och ordfinalt) som 

’mot phonique’-initialt: 

  rouge de ‘honte  

  avec une ‘hache  

  le ‘homard  

Regeln gäller ej’mot phonique’-finalt:  

 la littératurɇ   ‘hongroise 

 / Cet hommɇ   ‘haïssait le faire / 

Märk: [ə] uttalas också framför andra ord (än de som börjar på konsonantiskt h) där elision ej 

är tillåten: 
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1. framför räkneord: le train de une heure
48

 

2. framför vissa främmande ord på [ j-] och [ w-]:  le yacht, le whisky 

3. framför interjektion: J’ai dit que oui 

4. framför ord som används materialiter
49

: le ’en’ de cette phrase 

 

3.4.2  Ordfinalt:  unɇ bonnɇ vie  

Ordfinalt [ə] faller obligatoriskt: 

  les causɇs finales  

Undantag: une honte, cette honte. Jfr 3.4.1 Undantag (d). 

3.5 ’Mot phonique’-initialt: Jean  revient 

’Mot phonique’-initiala [ə] uttalas normalt: 

 La pluie  menace 

 Jean  revient 

 des instructions  secrètes 

Märk 1: Det avgörande för behandlingen av instabilt [ə] i detta fall blir om talaren markerar 

en ’mot phonique’-gräns eller ej (vilket i sin tur beror på stilnivå, taltempo och stavelseantal): 

’Mot phonique’-medialt [ə]  ’Mot phonique’-initialt [ə] 

Annie sɇra là   Mademoiselle Annie  sera là 

Il faut quɇ tu viennes  Il est extrêmement important  que les     

   responsables soient punis 

J’ai refait cɇ voyage  J’ai refait ce voyage 

Märk 2:  Man har konstaterat att det finns en stark tendens att om ett ordfinalt [ə] efter minst 

två konsonanter uttalas, uttalas också den följande stavelsens [ə]: 

 une lettre de Paris 

Detta kan kanske förklaras med att talaren markerar en ’mot phonique’-gräns och därmed 

kommer det andra [ə]:et att stå ’mot phonique’-initialt: 

 une lettre  de Paris 

 les vitres  de cette maison 

                                                 
48

 Ibland sägs dock: ’le train d’onze heures’. 
49

 Dvs. då själva ordformen avses. 
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 une gifle  retentissante 

 Les autres  reviendront 

 Il est possible  que tu te trompes 

Man säger alltså inte *? une gifle rɇtentissante
50

.  

I une giflɇ retentissante förklaras uttalet av [ə] i re- antingen av att detta [ə] står ’mot 

phonique’-initialt, eller också – om talaren inte markerar någon ’mot phonique’-gräns mellan 

substantivet och adjektivet – av att ’vendredi’-regeln är tillämplig. (Angående gifle:giflɇ, se 

nedan regel 4.6). 

Märk 3: Vår förklaring av närvaron av det andra [ə]:et i typen une lettre de Paris stöds av det 

faktum att [ə] inte uttalas i en stavelse som följer ordet quelque(s): 

  quelques dɇmandes  

Någon ’mot phonique’-gräns kan nämligen inte tänkas efter quelques. 

3.6  ’Mot phonique’-finalt: la semainɇ  passée 

[ə] faller obligatoriskt ’mot phonique’-finalt: 

 Cet hommɇ  haïssait le faire. Jfr 3.4.1 Undantag (d).  

 

4.  Rytmgruppsmedialt: ’vendredi’-regeln (CCeC) 

Den ovan givna formuleringen av ’vendredi’-regeln – [ə] uttalas om det föregås av (minst) två 

uttalade konsonanter och följs av (minst) en uttalad konsonant – kan utbytas mot följande 

formel: 

    C C e C  

 

         v e n d r e d i 

4.1 Ordmedialt: vendredi 

När [ə] står ordmedialt är tillämpningen av ’vendredi’-regeln obligatorisk. 

Undantag: 

(a) I sammansatta substantiv av typen verbförled + substantivefterled uttalas [ə] om 

substantivefterledet är enstavigt, men det faller – i strid med ’vendredi-regeln’ – om 

substantivefterledet är två- eller flerstavigt: 

                                                 
50

 * = icke existerande; ? = av tvivelaktig acceptabilitet. 
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Enstavigt efterled Flerstavigt efterled   

portefeuille (plånbok) 

porte-clé/s/ (nyckelring) 

porte-jupe (kjolhållare) 

porte-montre (klockhållare) 

porte-skis (skidställ) 

porte-voix (megafon) 

garde-boue (stänkskärm) 

garde-feu (gnistskydd) 

garde-fou (räcke) 

garde-robe (garderob)
51

 

ouvre-boîtes (konservöppnare) 

perce-neige (snödroppe) 

couvre-lit (överkast)  

portɇmanteau (klädhängare) 

portɇ-bagages (pakethållare) 

portɇ-cigarettes (cigarrettetui) 

portɇ-conteneurs (containerfartyg) 

portɇ-documents (dokumentportfölj) 

portɇ-monnaie (portmonnä) 

portɇ-parole (talesman) 

portɇ-bonheur (amulett, maskot) 

gardɇ-magasin (butikskontrollant) 

gardɇ-malade (sjukskötare) 

 

 

 

(b) [ə] kan falla i vardaglig stil i ord där [ə] föregås av /ʀ/ + konsonant eller konsonant + s 

eller s + konsonant. Detta gäller särskilt futurum och konditionalis av första konjugationens  

verb (jfr ovan avsnitt IV): 

 je gard(e)rai 

 il absorb(e)ra 

 Ceci l’absorb(e)ra 

 Cela me crisp(e)ra 

 Tu l’offusqu(e)ras 

 Je les test(e)rais 

 Elle les vex(e)rait [vɛks(ə)ʀɛ] 

Märk 1: [ə] faller aldrig efter en OL-grupp: Il entrera. 

Märk 2: [ə] faller aldrig i nous garderions, vous garderiez. (Jfr ovan 3.1 Undantag (a)!)  

Märk 3: [ə] faller normalt i konjunktionen parcɇ que. 

                                                 
51

 Garde-robe ‘garderob’ (i betydelsen l’ensemble des vêtements d’une personne). 
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4.2 Ordinitialt: premier 

’Vendredi’-regeln tillämpas alltid ord- och ’mot phonique’-initialt! 

4.3 Ordfinalt: Se ’mot phonique’-medialt och -finalt! 

4.4 ’Mot phonique’-medialt:    une autre fille  

[ə] uttalas ’mot phonique’-medialt enligt ’vendredi’-regeln: 

  quelques livres  

  cette sobre constatation  

  Ils entrent vite  

  une vieillɇ demoiselle  

  douzɇ melons  

  unɇ fenêtre  

Märk 1: En ordfinal OL-grupp reduceras till endast en konsonant (likvidan faller) i snabbt och 

vardagligt tal. Därvid blir samɇdi-regeln tillämplig och [ə] faller: 

  quatr ɇ femmes  

  une autr  ɇ fois  

  une tablɇ de travail  

  un pauvr  ɇ type  [œ poftip]
52

 

  Pauvr ɇ con !  [pofkõ]
52

 

Märk 2: [ə] kan falla ’mot phonique’-medialt i snabbt och vardagligt tal efter ʀ + konsonant 

och konsonant + s: 

  par l(e) train  

  unɇ s(e)maine  

  Port(e)-les !  

  Gard(e)-la !  

  une court(e) distance  

  pour l(e)ver la main  

  pour qu(e) tout s’arrange  

4.5 ’Mot phonique’-initialt: Se ordinitialt! 

                                                 
52

 Angående tonassimilationen /v/ → /f/, se kapitel 3!  
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4.6 ’Mot phonique’-finalt: un pact(e)  rompu 

[ə] kan uttalas ’mot phonique’-finalt. Om det de facto uttalas beror framför allt på: 

• Socio-situationella faktorer 

Det verkar som om närvaron av [ə] är stilistiskt markerad (hög stilnivå), medan icke-   

närvaron tycks vara stilistiskt omarkerad (neutral). 

 

• Fonetiska faktorer 

Ju längre från rytmgruppens finala accent ett ’mot phonique’-finalt [ə] befinner sig, desto 

lättare faller det. Jämför: 

 

       (a) /C’est un text(e)  court/ 

          (b) /C’est un text(e)  connu/ 

          (c) /C’est le text(ɇ)  qu’on a lu hier/ 

Det är i ett yttrande av typ (b) som de socio-situationella faktorerna har störst betydelse.      

Fler exempel: 

 Il y en a d’autr(ɇ)s  qui sont très beaux. 

 Il est possibl(ɇ)  que je me trompe. 

 un livr(e)  français 

 Le ministr(e) dit: … 

 Le premier ministr(ɇ)  déclarait souvent son goût pour la musique. 

 une cart(e) bleue 

 une tabl(e) ronde 

Märk: cart(e) bleue, tabl(e) ronde. När bara en stavelse följer efter [ə] torde ’mot phonique’-

gräns oftast saknas mellan substantivet och adjektivet, särskilt om substantivet och adjektivet 

utgör en fast förbindelse med speciell betydelse: carte bleue, ’VISA-kort’, table ronde,   

’vetenskaplig sammankomst’. 

 

V.  När uttalas instabilt [ə]? – Sammanfattning 

 

Två villkor 

 

Villkor 1: Om [ə] uppbär accent, kan det ej falla. 

Villkor 2: Om [ə] står prevokalt (cettɇ auto), postvokalt (viɇ) eller prepausalt (Il est  

                  pauvrɇ !), kan det ej uttalas. 
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Fyra huvudregler 

1.  Rytmgruppsinitialt: [ə] uttalas. Ne vous effrayez pas ! 

 Undantag: (a)  J(ɇ) pars, J(ɇ) tire, J(ɇ) cache, J(e) bavarde, J(e) dis, J(e) garde 

                        [ə] faller ofta i je, särskilt före /p, t, k/, dock alltid: 

                           

                   (b) 

  

                  Märk 1: Alltid Te souviens-tu ?, Ceci n’est pas juste 

                                   (/C1eC2 , om C1 = klusil eller C2
53

).  

                  Märk 2: Alltid Que dites-vous ? (interrogativt que). 

 

                  Märk 3: 

 

2.  Rytmgruppsfinalt: [ə] faller. Il est pauvrɇ. (Jfr villkor 2!) 

3.  Rytmgruppsmedialt: ’samɇdi’-regeln (VCɇC) 

3.1  Ordmedialt: samɇdi 

      Undantag:  (a) Richelieu, trouveriez, soutenions (e + /lj, ʀj, nj/) 

                         (b) champenois, ensevelir (vissa ord) 

                         Märk: enseign(e)ment (‹gn› = [ɲ] eller [nj]) 

3.2  Ordinitialt: Se ’mot phonique’-medialt! 

3.3  Ordfinalt: Se ’mot phonique’-medialt och -finalt! 

3.4  ’Mot phonique’-medialt 

3.4.1  Ordinitialt:  la s(ɇ)maine  

          Undantag: (a)  un menuisier  (vissa ord) 

                            (b)  vous seriez là    Jfr 3.1 Undantag (a)! 

                            (c) /Il est possible  que je mɇ trompe/   Jfr 1 Undantag (a)!  

je mɇ 

 

, je nɇ 

nɇ 

 

, je lɇ 

.  

. Men: 

 

jɇ te 

 

, 

nɇ 

 

jɇ t’ 

 

. 

cɇ qui  , cɇ que 

nɇ 

 

, cɇ qu’ . 

que dɇ 

 

, que nɇ 

nɇ 

 

, de nɇ 

 

. 

                                                 
53

 C1  = konsonant 1, C2 = konsonant 2.  
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                            (d) rouge de ‘honte (e före konsonantiskt h) 

                            Märk:1. le train de une heure 

                                      2. le yacht, le whisky 

                                      3. J’ai dit que oui 

                                      4. le ’en’ de cette phrase 

3.4.2  Ordfinalt:   unɇ bonnɇ vie  Undantag: une  ‘honte   Jfr 3.4.1 Undantag (d)! 

3.5  ’Mot phonique’-initialt: Jean  revient. 

       Märk 1: /Annie  sera là/ - / Annie sɇra là / 

       Märk 2: une lettre de Paris (CCe  CeC)  

       Märk 3: quelques dɇmandes (undantag från Märk 2) 

3.6 ’Mot phonique’-finalt: la semainɇ  passée 

4.  Rytmgruppsmedialt: ’vendredi’-regeln (CCeC) 

4.1  Ordmedialt: vendredi 

       Undantag: (a) portefeuille : portɇmanteau (ɇ vid flerstavigt efterled i sammansättningar) 

                         (b) il gard(e)ra, il test(e)ra, il vex(e)rait 

                               (ʀC(e)C, sC(e)C, Cs(e)C i futurum- och konditionalisformer) 

                         Märk 1: Alltid ’Il entrera’ (efter OL-grupp) 

                       Märk 2: ’vous garderiez’   Jfr 3.1 Undantag (a)! 

                         Märk 3: ’parcɇ que’ 

4.2  Ordinitialt: premier 

4.3  Ordfinalt: se ’mot phonique’-medialt och -finalt! 

4.4  ’Mot phonique’-medialt:  une autre fille  

       Märk 1: quatr  ɇ femmes (reduktion av OL-grupp och [ə]-fall i snabbt och vardagligt tal) 

       Märk 2: par l(e) train, unɇ sɇmaine (ʀC(e)C, Cs(e)C i snabbt och vardagligt tal) 

4.5  ’Mot phonique’-initialt: Se ordinitialt! 

4.6  ’Mot phonique’-finalt: un pact(e)  rompu 

       Jämför:  C’est un text(e) court 

                     C’est un text(e)  connu 

                     C’est le text(ɇ)  qu’on a lu hier 
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VI.   Instabilt [ə], bindning och tonassimilation 

När ett instabilt [ə] faller, kan de fonetiska strukturvillkoren för tonassimilation komma att 

uppfyllas (se närmare kapitel 3, avsnitt IV!): 

 une pistɇ de patinage [pizddəpatina:ʒ]   

 une courtɇ distance [kuʀddist  :s] 

 un portɇ-bagages [pɔʀdbaga:ʒ] 

 Il est défendu dɇ fumer [iledef  dytfyme] 

 Jɇ pars [ʃpa:ʀ] 

 Il faut quɇ jɇ te dɇmande une chose […kʃtə …] 

 Il faut quɇ je mɇ dépêche […ɡʒəm…] 

 le clavɇcin [klafsɛ  ] 

När bindning inträder, kan de fonotaktiska strukturvillkoren för uttal av [ə] komma att 

uppfyllas: 

 Il versait des larmes  amères (CC(e)  C) 

 les autres◡hommes (CCeC). Vardagligt talspråk: [le-zod-zɔm] 

Icke-bindning och icke-uttal av instabilt [ə] samvarierar socio-situationellt (se närmare kapitel 

2, avsnitt VIII!): 

 Je suis◡allé à Paris (högre stil) [ʒəsɥi al …] 

 Jɇ suis
∧

allé à Paris (lägre stil) [ʃɥial …] 
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2.   BINDNING 

I.   Inledning 

II.  Bindningarnas sociala status 

III. Vad är bindning? 

IV. När binder man? 

V. Regler för bindning 

VI. Vilka konsonanter kan bindas? 

VII. Bindning och tonassimilation 

VIII. Bindning och instabilt [ə] 

 

 

I.   Inledning 

Det berättas att när en ung skådespelerska, som skulle spela ingeny, uttalade repliken 

 ”Ces roses, nous les avions plantées ensemble.” 

utbrast teaterstyckets författarinna, Mme de Girardin, upprört: ”Pas d’s ! Plantées
∧

ensemble ! 

Vous n’avez pas le droit de faire de pareilles liaisons à votre âge … cette affreuse liaison vous 

vieillirait de dix ans.” 

Denna anekdot illustrerar det viktiga faktum att bindning (la liaison) – detta för fransk fonetik 

så karaktäristiska fenomen – är en effektiv sociolingvistisk markör. Man kan sålunda uppställa 

bl.a. följande hypoteser: bindning är vanligare: 

 i officiella situationer än i inofficiella 

 hos äldre talare än hos yngre 

 hos kvinnor än hos män 

 hos talare i högre socialgrupper än hos talare i lägre socialgrupper 

 tillsammans med uttalade instabila [ə] än tillsammans med [ə] som fallit. 

Det råder med andra ord kovariation (samvariation) mellan å ena sidan situationella, sociala 

(ålder, kön, socialgrupp) och språkliga variabler och bindning å den andra.  

Bindning har även en rent språklig funktion: den kan vara betydelseskiljande (distinktiv): 

 ils sont ils◡ont  

 [il-sõ] [il-zõ] 

                     
 un savant    italien un savant◡Italien  

         subst. + adj.        adj. + subst. 

 

(Angående bindning som uttryck för hög kohesionsgrad, se nedan under IV!) 
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II.  Bindningarnas sociala status 

Vissa bindningar kan karaktäriseras som högstatusbindningar: 

 Vous êtes trop  affirmatif, Monsieur ! 

 Vous m’avez beaucoup  étonné, Monsieur ! 

 Cela est assez  audacieux.  

 J’imagine que vous faites  un peu de jardinage. 

 Connaissez-vous beaucoup de personnalités  influentes ? 

 Ils devraient chanter  ensemble. 

Vissa utelämnade bindningar signalerar ett vardagligt, informellt stilläge: 

 Jɇ suis
∧

allé à Paris. 

 Quand
∧

est-ce qu’il part ? 

Vissa bindningar åter är obligatoriska eller mycket vanliga i alla eller de flesta stilarter 

(situationella och sociala varieteter): 

 Il est◡allé à Paris.  

 mon◡ami 

Tecknet ◡ anger obligatoriska eller mycket vanliga bindningar. Tecknet    anger frivilliga 

(talarberoende) bindningar, dvs. mindre vanliga bindningar (högstatusbindningar). 

 

III. Vad är bindning? 

Historiskt sett är bindning en reminiscens från den tid då (skriftens) slutkonsonanter uttalades. 

Redan under fornfransk tid började emellertid slutkonsonanterna förstummas före annan 

konsonant. Före vokal stod de däremot kvar, eftersom de uttalades initialt i den följande 

stavelsen enligt principen om öppen stavelsebindning. Dagens bindningar är med andra ord 

inget annat än ”la survivance d’un petit nombre d’enchaînements de consonne finale en 

ancien français” (Carton). 

Ur synkronisk synpunkt kan bindning definieras på följande sätt: bindning säges föreligga 

när en (i skriften förefintlig) vanligtvis stum slutkonsonant uttalas stavelseinitialt före vokal 

eller vokaliskt h (jfr Inledning, avsnitt III): 

 les garçons [le-ɡaʀ-sõ] (ej bindning) 

 les enfants [le-z  -f  ] (bindning) 

 les hommes [le-zɔm] (bindning) 



35 

 

Bindning måste skiljas från konsonantlänkning (enchaînement consonantique), vid vilken en 

alltid uttalad slutkonsonant (som kan följas av en eller flera ej uttalade bokstäver) uttalas 

stavelseinitialt före vokal eller vokaliskt h (jfr Inledning avsnitt III): 

 un◡ami [  -na-mi]   (bindning) 

 unɇ◠amie [y-na-mi]   (konsonantlänkning) 

 fort◠intéressant [fɔ-ʀɛ -te-ʀe-s  ]   (konsonantlänkning) 

 fort  intéressant [fɔʀ-tɛ  -te-ʀe-s  ]   (bindning) 

 

IV. När binder man? 

En grundläggande satstyp har formen 

 SUBJEKT + VERB + OBJEKT 

Subjektet och objektet kan utgöras av ett pronomen, ett substantiv eller en substantivfras  

(= ordgrupp som har ett substantiv som huvudord). Verbet kan utgöras av ett finit verb eller 

en verbfras (finit hjälpverb + huvudverb). 

Bindning är vanlig inom substantivfrasen och inom verbfrasen. Mellan subjekt och verb och 

mellan verb och objekt inträder däremot bindning bara under speciella förhållanden.  

 SUBJEKT               +       VERB                 + OBJEKT 

 Substantivfras Verbfras                              Substantivfras 

 Les petits◡hommes                        ont◡attendu                     un grand◡événement. 

Bindning förekommer således inom de syntaktiskt-semantiska grupperna – subjekts-

substantivfrasen, verbfrasen, objektssubstantivfrasen – och utgör därmed ett uttryck för den 

höga syntaktiska och semantiska kohesionsgraden (”sammanhållningsgraden”) inom dessa 

grupper. Frånvaro av bindning behöver däremot inte betyda att kohesionsgraden är låg. 

De syntaktiskt-semantiska grupperna är sammanhållna även ur prosodisk synpunkt: varje 

grupp avslutas av en kraftig tonhöjdsförändring [ ↗ eller ↘ ] och en förlängning [.. eller …] 

av gruppens sista stavelse: 

                         ↗  ↗    ↘ 

 // /Les petits hommɇs       ont attendu           un grand événement./ // 
         .    .  .      ..                  .     .   .    ..              .       .      .  .        … 

 

      sekundärgrupp            sekundärgrupp           sekundärgrupp 

 

                                          primärgrupp 

                                         andningsgrupp
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Obligatoriska bindningar kan inte gå från sista stavelsen i en sekundärgrupp till följande 

stavelse eller med andra ord – obligatoriska bindningar går inte över en 

sekundärgruppsgräns (’mot phonique’-gräns:  ): 

             ↗             ↘ 

 /On attend    un ami./   
   .    .   ..          .    .   ..  

                   ↗              ↘   
 /Unɇ opinion    inopportunɇ./ 
    .     .   .   ..       .   .     .   … 

Däremot kan en frivillig bindning gå över en sekundärgruppsgräns: 

               ↗                            ↗ 

 /Vous faites     un peu dɇ jardinagɇ ?/   
      .      ..            .      .          .   .  … 

                         ↗               ↘ 

 /des personnalités     influentɇs/ 
                  .     .    .     .  . ..       .     . …  

Man kan aldrig binda över en primärgruppsgräns (’groupe rythmique’-gräns: / ): 

                    ↗                  ↗                 ↗         ↘ 

 // /A sept heurɇs    du matin,    /   Agnès      arriva/ // 
                   .    .        ..             .       ...           .     ..        .   . … 

                                              

                                                primärgruppsgräns   

 

V. Regler för bindning   

En svensk måste iaktta stor försiktighet med att använda frivilliga (högstatus-) bindningar  

(    ). De kan nämligen lätt verka löjliga och affekterade, om man använder dem i fel 

sammanhang. 

De viktigaste reglerna för bindning är: 

 

1.  Inom substantivfrasen binds alla bestämningar som står till vänster om det substantiviska 

huvudordet dels sinsemellan, dels till huvudordet ifråga: 

 Un◡arbre    

 Les◡arbres 

 Des◡arbres 

 Ces◡arbres 

 Mes◡oreilles 
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 Ses◡oreilles 

 Mon◡habitude 

 Vingt◡instruments 

 Tout◡homme 

 Un grand◡obstacle 

 Les◡étonnantɇs◡aventures de Gulliver  

Substantivet binds däremot ej till bestämningar som står till höger om detsamma. (Detta 

innebär att de efterställda bestämningarna är mindre tätt knutna till substantivet än de 

framförställda: mellan substantivet och en efterställd bestämning går ju också en 

sekundärgruppsgräns): 

 Une opinion  inopportune 

 Un plan  urgent 

 Des sallɇs  à manger 

Märk: Mellan pluralt substantiv och adjektiv binder man ibland i högre stil (i 26 % av fallen i 

Ågrens undersökning av radiofranska): 

 des personnalités  influentes 

 des produits  alimentaires 

Dock binder man alltid i fasta förbindelser som: 

 Affaires◡étrangères 

 Nations◡Unies 

 Etats-Unis  

 Champs◡Elysées 

 Jeux◡Olympiques 

 

2.  Inom verbfrasen bindes mycket ofta mellan hjälpverb och huvudverb (eller annat 

hjälpverb), särskilt om hjälpverbet står i 3:e person: 

être: Il est allé à Paris. (Bindningsfrekvens enligt Ågren: 98 %)  

       
 

 Les crédits qui sont attribués à l’Education Nationale.  



38 

 

avoir: Ils ont appris le français. 

           

 Ils ont été torturés. (Bindningsfrekvens enligt Ågren: 90 %) 

         

devoir:  L’armée doit être réorganisée. (Bindningsfrekvens enligt Ågren: 95 %) 

 Ces livres ne sont pas ce qu’ils devraient être. 

 L’esprit que tout le monde devrait avoir: le libéralisme. 

pouvoir: Comment est-ce que ça peut apparaître aux Français ? 

 Ça prouve qu’il y a des choses extraordinaires qui peuvent être faites encore. 

falloir: Il faut élargir le débat. 

Märk 1: Bindningsfrekvensen stiger när huvudverbet är être. 

Märk 2: I följande fall är både bindning och icke-bindning vanliga: 

être: Nous sommes allés dans un petit restaurant sous les oliviers. 

                              

 Nous nous sommes efforcés d’essayer de démontrer cela. 

 Je suis allé à Paris.  

 Jɇ suis allé à Paris. (Jfr nedan under VIII!)  

 Vous◡êtes allés à Paris. (Jfr nedan under VII!) 

 Vous◡êtes allés à Paris.  

vouloir: Tout le monde veut aller à la mer au mois d’août. 

 Cramer veut avoir un tennis professionnel. 

aller: Les objectifs vont être élargis et renforcés. 

 Ils vont avoir des difficultés à obtenir des subventions. 

 

3.  Mellan subjekt och verb binder man bara om subjektet är ett personligt pronomen: 

 Nous allons manger 

 Ils attendent 

 On arrive 

 Vient-il ? 

 Sont-ils aimables ? 

 Comment dit-on ? 
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Utgörs däremot subjektet av ett substantiv binder man inte: 

 Mon chien   a aboyé.           
 

 Les chiens ont aboyé. 

 

4.  Mellan verb och objekt binder man om objektet är ett personligt pronomen: 

 Il nous ignore. 

 Je vous admire beaucoup.   

 Je les ai vendus.   

Om objektet däremot är ett substantiv binder man vanligen inte: 

 On attend   un ami.        

 Je lis  un livre. 

 Il a écrit  une lettre à sa femme. 

Märk: Former av verbet avoir binder man inte sällan till objektet: 

 Ils ont  une maison admirable sur la Côte d’Azur ! 

I högre stil binder man ibland även andra verb till objektet: 

 Ça représentait un serpent boa qui avalait  un fauve. 

 

5.  Vidare inträder bindning normalt i följande fall: 

a) est +  C’est◡un homme sympathique. 

  La parole est◡à la défense. 

b) dont +  Voici le livre dont◡il a parlé. 

 

c) personligt pronomen + en, y Donnez-nous-en !    

  Nous◡y ajouterons une condition. 

d) verb i imperativ + en, y Donnez-en à ton frère ! 

  Allons-y ! 

e) tout +  Tout◡est fini ! 

f) quand (temporal konjunktion) +  Quand◡elle sortait, je m’amusais. (Jfr 6a nedan!) 
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g) enstavigt adverb +  très◡utile 

  bien◡étrange 

  plus◡habile 

  Märk 1: Man säger fort◠ intéressant i vardaglig                                                                                                

  konversation, men ibland fort  intéressant i  

  högre stil. 

                                                                                      

                                                                       Märk 2: Flerstaviga adverb, särskilt gradadverb,  

  binds ibland till följande ord, särskilt 

  adjektiv:  

 

  Il est extrêmement  intelligent. 

  (Bindningsfrekvens enl. Ågren: 88 %) 

 

  C’est assez   audacieux. 

  (Bindningsfrekvens enl. Ågren: 62 %) 

 

  C’est totalement  inacceptable ! 

 

  Märk 3: Negationsfyllnaden pas binds ibland 

  till följande ord i högre stil (i medeltal i 23 % av  

  fallen enl. Ågren): 

 

  Elle n’est pas  encore connue. 

 

  Cela n’a pas  été observé. 

   

  Paul n’est pas  antipathique. 

 

  Ils ne veulent pas  être contre la France. 

  (40 % bindningar före infinitiven être enl. Ågren) 

 

h) enstavig preposition +  dans◡un an 

 

  chez◡eux 

 

  sans◡argent 

   

  Märk 1: Man säger vers◠une heure i vardaglig  

  konversation men ibland vers  une heure i  

  högre stil. 
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  Märk 2: Flerstaviga prepositioner binds ibland 

  i högre stil till följande ord: 

 

  devant  un mur 

 

i) i fasta förbindelser de temps◡en temps 

 

  de temps◡à autre 

   

  de fond◡en comble 

   

  de moins◡en moins 

 

  d’un bout◡à l’autre 

 

  pas◡à pas 

 

  petit◡à petit 

 

  tôt◡ou tard 

 

  nuit◡et jour (litterärt) 

 

  Märk: Vill man undvika bindningen i vardaglig  

  stil säger man: jour et nuit (vardagligt) 

 

  d’ores◡et déjà [dɔʀzedeʒa]  (= dès maintenant) 

 
  tout◡à l’heure 
 

  tout◡au moins 

 

  tout◡à coup 

 

  tout◡à fait 

 

  partout◡ailleurs 

 

  longtemps◡encore 

 
  accent◡aigu 
 
  Comment◡allez-vous ?
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6. I följande fall binder man normalt inte: 

 

a) quand (interrogativt adverb) +  Quand
∧

est-il venu ? (Jfr 5f ovan!)  
 
  Märk: Dock binder man ofta i: 

 

  Quand◡est-ce que …? 

 

b) före och efter et Il est grand
∧

et
∧

amusant. (Jfr 5i ovan!) 

 

c) före konsonantiskt h les
∧

héros (Jfr les zéros.) 

 

  en
∧

haut 

 

  en
∧

Hollande 

 

  aucun
∧

hasard 
 

d) före räkneorden un och huit cent
∧

un 

 

  quatre-vingt-un  

 

  dans
∧

huit jours 

 

e) adjektivförledet nord-  +  nord-africain [nɔʀafʀikɛ  ]  

 

  nord-américain [nɔʀameʀikɛ  ] 
 

  nord-est [nɔʀɛst] 
 

  nord-ouest [nɔʀwɛst] 
 

  men: sud-africain etc. 

 

f) plural av sammansatta substantiv des arcs-en-ciel 

 

 

 

VI. Vilka konsonanter kan bindas? 

 

1. Den vanligaste bindningskonsonanten är /z/, stavad 

 

 ‹s›   les◡hommes 

 ‹z›   Prenez-en ! 

 ‹x›   beaux-arts 
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2. Bindningskonsonanten /n/ medför ej denasalisering av den föregående nasalvokalen i 

följande ord (Malécot): 

 

 mon◡ami      [mõnami]  
 

 ton◡ami  [tõnami] 
 
 son◡ami [sõnami] 
 
 un◡ami  [  nami] 
 
 en◡hiver [  nivɛ:ʀ] 
 
 On ◡est bien ici ! [õnebjɛ   isi] 
 
 rien◡à faire  [ʀjɛ  nafɛ:ʀ] 
 

Bindningen medför alltid denasalisering i följande fall: 

 

 un bon◡exemple  [  bɔnɛɡz  :pl] 
 

 un certain◡événement    [  sɛʀtɛnevɛnm  ] 
 
 

3. Bindningskonsonanten /t/ stavas normalt 

 

 ‹t› tout◡à fait 

      

     Voici le roman dont◡il m’a parlé. 

 

  son petit◡ami 

 

men i följande ord stavas den 

 

 ‹d› un grand◡homme 

 

            Quand◡elle sortait, je m’amusais. 

 

  C’est un ouvrage de second◡ordre. [dəsəɡõtɔʀdʀ] 
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4.  Bindningskonsonanten är /ʀ / i tre ord: 

 

 un léger◡ennui [  l ʒɛʀ  nɥi] 
 

 mon premier◡ami [mõpʀəmjɛʀami] 
 

 le dernier◡acte [lədɛʀnjɛʀakt] 
 

Lägg märke till att bindningen medför att /e/ öppnas till /ɛ/! 

 

Märk: I högre stil, särskilt poesi, binds även infinitivens /ʀ/ före följande ord: 

 

 Ils devraient chanter  ensemble. 

 

 

5.  I högre stil binds ibland /p/ i trop och beaucoup: 

 

 Vous êtes trop aimable, Monsieur. [tʀɔpɛmabl] 
 

 Elle n’a jamais beaucoup  employé le métro.  
 

Bindningen medför att /o/ i trop öppnas till /ɔ/. 

 

 

6.  Bindningskonsonanten är /v/, stavad ‹f› i följande fall: 

 

 neuf◡ans 

 

 neuf◡heures 

 

 

VII. Bindning och tonassimilation 

 

När bindningskonsonanten är /z/ och omedelbart föregås av en tonlös obstruent /p, t, k, f, s, ʃ / 

utlöser bindningskonsonanten regressiv tonassimilation (se kapitel 3): 

 
 les◡étonnantes◡aventures de Gulliver [lezetɔn  dzav  ty:ʀ] 
                             
 de louches◡individus [dəluʒzɛ  dividy]   
 

 des craintes  éprouvées [dekʀɛ dzepʀuve] 

 

 Vous◡êtes  allés à Paris ? [vuzɛdzale] 

 

 J’imagine que vous faites  un peu de jardinage? [fɛdz    ] 
                                       
 Vous dites  être venus hier. [didzɛtʀə] 
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VIII. Bindning och instabilt [ə]  
 

Bindning samvarierar med instabilt [ə] på så sätt att vissa bindningar bara kan förekomma 

tillsammans med ett uttalat instabilt [ə]. (Jämför även kapitel 1, avsnitt VI.) Sålunda heter det 

oftast (Ågren): 

 

 Je suis◡allé à Paris. [ʒəsɥizale] 

 

Däremot säger man nästan alltid: 

 

 Jɇ suis
∧

allé à Paris.   [ʃsɥiale]  ,  [ʃɥiale] 

 

 

I detta sammanhang kan också nämnas att den fakultativa bindningen vid pas är oförenlig 

med utelämnande av ne. Följande mening är alltså omöjlig (Ågren): 

 

* Il est pas  antipathique. 

 

 

Det måste heta 

 

 Il est pas
∧

antipathique. 
eller  

 

 Il n’est pas  antipathique. 
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3.   TONASSIMILATION 

 

I. Inledning 

II. Tonassimilation i svenskan 

III. Tonassimilationens domän 

IV. Tonassimilation och instabilt [ə] 

V. Tonassimilation och bindning 

VI.  Tonassimilation och franskans morfofonologi 

VII. Tonassimilation och fonologisk neutralisation 

 

 

I.   Inledning 

 

Franskan har sex tonlösa och sex tonande obstruenter: 

 

Sonoritet 

 

Obstruenter 

 

Klusiler                            Frikativor 

 

tonlösa   

 

 

tonande   

 

/p/    /t/     /k/                     /f/    /s/    /ʃ/ 

↑       ↑      ↑                       ↑      ↑     ↑ 

↓       ↓      ↓                       ↓      ↓     ↓ 

/b/    /d/    /ɡ/                     /v/    /z/   / / 

 

 

Varje fonem i den tonlösa serien av obstruenter skiljer sig från motsvarande fonem i den 

tonande serien endast
54

 med avseende på en egenskap, nämligen frånvaron av stämton. /p/ 

skiljer sig sålunda från /b/ bara därigenom att /p/ är tonlöst och /b/ är tonande. De har båda 

samma artikulationsställe (mellan läpparna, bilabialt) och artikulationssätt (total avspärrning, 

klusil). Man
55

 säger att fonemen /p/ och /b/ utgör ett korrelationspar och att de båda serierna 

av obstruenter utgör en korrelation.  

 

När en tonande och en tonlös obstruent möts i talkedjan inträder i franskan regressiv 

(bakåtgående) tonassimilation. Det innebär att den senare konsonanten kommer att påverka 

den förra så att den förra kommer att anta den senares sonoritet
56

. Detta förhållande kan också 

formuleras i följande två regler: 

 

Regel 1: Tonlös obstruent blir tonande före tonande obstruent 

 

Exempel: 

 

/p/ → /b/: un groupe d’étudiants [  ɡʀubdetydj  ]  

/t/ → /d/: une faute de frappe [ynfoddəfʀap] 

/k/ → /ɡ/: un sac de blé [   aɡdəble] 

                                                 
54

 Jfr dock nedan avsnitt VII! 
55

 Termerna härrör från N.S. Trubetzkoy. 
56

 Med sonoritet avses egenskapen ”att vara tonande eller att vara tonlös”.   
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/f/ → /v/: un chef d’orchestre [  ʃɛvdɔʀkɛstʀ] 

/s/ → /z/: une tasse de thé [yntazdəte] 

/ʃ/ → / /: une tache de graisse [yntaʒdəɡʀɛs] 

 

Regel 2: Tonande obstruent blir tonlös före tonlös obstruent 

 

Exempel: 

 

/b/ → /p/: une robe sale [ynʀɔpsal] 

/d/ → /t/: un chemin de fer [  ʃmɛ  tfɛ:ʀ] 

/ɡ/ → /k/: une longue semaine [ynlõksəmɛn] 

/v/ → /f/: une brave fille [ynbʀaffij] 

/z/ → /s/: une chose curieuse [ynʃoskyʀjø:z] 

/ / → /ʃ/: une cage fermée [ynkaʃfɛʀme] 

 

Undantagsvis kan tonassimilationen vara progressiv (framåtgående)
57

. Det är fallet i bl.a. 

följande ord: 

 

achever  [aʃfe]
58

 

le cheval  [ləʃfal]
58

 

les cheveux [leʃfø] 

subsister  [sybziste] 

 

 

II.   Tonassimilation i svenskan 

 

Reglerna för assimilation är språkspecifika, dvs. varierar från språk till språk. I svenskan kan 

regeln för tonassimilation formuleras sålunda: 

 

Tonande obstruent blir tonlös i kontakt med tonlös konsonant. 

 

Denna regel skiljer sig på två sätt från reglerna för tonassimilation i franskan: 

 

(a)  I svenskan spelar det ingen roll i vilken ordning den tonande och den tonlösa konsonanten 

uppträder – det är alltid den tonlösa konsonanten som påverkar den tonande så att denna blir 

tonlös. Detta får till följd att tonassimilation är än progressiv, än regressiv i svenskan. 

                                                 
57

 Det finns också andra fall av progressiv tonassimilation i franskan som inte behandlas här, då de saknar 

betydelse ur pedagogisk synpunkt. Dessa assimilationer verkar på konsonanter som inte tillhör tonkorrelationen: 

/l/, /ʀ/, /j/, /ɥ/ och /w/. 
58

 Även uttalen [aʃve] och [ləʃval] finns. 
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Exempel:  

 

[d] → [t] 

 

Progressiv: näsduk [nɛstʉ:k] 

Regressiv: badkar [bɒ:tkɒ:r]  

 

[ɡ] → [k] 

 

Progressiv: vätgas [vɛ:tkɒ:s] 

Regressiv: lågt [lo:kt] 

 

(b)  I svenskan kan andra konsonanter än tonlösa obstruenter assimilera tonande obstruenter. 

 

Av dessa skillnader mellan språken kan vi sluta 

 

 att det är regel 1 ovan för tonassimilation i franskan som särskilt bereder svenskar 

problem. En tonlös obstruent kan ju inte bli tonande i svenskan. En svensk underlåter 

ofta inte bara att göra den tonlösa obstruenten tonande utan gör också den tonande 

obstruenten tonlös. 

 

Exempel:       un groupe d’étudiants 

Franskt uttal     [  ɡʀubdetydj  ] 

Svenskt uttal utan assimilation  *[  ɡʀupdetydj  ] 

Svenskt uttal med svensk assimilation *[  ɡʀuptetydj  ] 

 

 att regel 2 ovan bereder svenskar mindre svårigheter, då svenskans och franskans 

assimilationsvanor överensstämmer i detta fall. 

 

Exempel: 

livslust    [lifslɵst] 

une offensive soviétique            [ynɔf  sifsɔvjetik] 

 

Det är nödvändigt att lära sig att identifiera franskans tonassimilation enligt regel 1 ovan för 

att uppfatta talad franska. En del av svenskars svårigheter att uppfatta talad franska beror just 

på omedvetenhet om denna mekanism. 

 

Den som vill uppnå ett idiomatiskt franskt uttal bör sträva efter att aktivt tillägna sig franskans 

assimilationsregler.
59

  

                                                 
59

 En viktig anledning till att vi tycker att en fransman som talar svenska ”bryter på franska” när han säger till 

havs i en… [ti-lav-zjɛn] är säkert att han tillämpar regel 1 för tonassimilation i franskan.  
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III.  Tonassimilationens domän 

 

En fransman utnyttjar normalt den uttalslättnad som tonassimilationen innebär för honom så 

fort en tonlös och en tonande obstruent står i kontakt med varandra i talkedjan inom en 

rytmisk-intonativt avgränsad primärgrupp (groupe rythmique). Det innebär att 

tonassimilationen verkar över sekundärgruppsgränser (mot phonique-gränser).
60

 

 

 /Ces greffes   viennent trop tard/ 

 [seɡʀɛvvjɛntʀota:ʀ] 

 

 /une offensive   soviétique/ 

 [ynɔf  sifsɔvjetik] 

  

Endast i mycket långsamt och (ofta överdrivet) tydligt tal uteblir ibland tonassimilationen. 

 

Det finns anledning att skilja på tonassimilation 

 

(a)  inom ett ord
61

 

 

Exempel: 

/t/ → /d/:   un football       [fudbo:l] 

/k/ → /ɡ/:  une anecdote [anɛɡdɔt] 

                 une paquebot    [paɡbo]  (passagerarfartyg) 

/f/ → /v/: Afghanistan [avɡanist  ] 

/b/ → /p/:  absent  [aps  ] 

   un abcès  [apsɛ]  (böld)  

   absorber  [apsɔʀbe] 

   s’abstenir  [sapstəni:ʀ] 

   une abstraction [apstʀaksjõ] 

   absurde  [apsyʀd] 

   obscur  [ɔpsky:ʀ] 

   obscène  [ɔpsɛn] 

   obséder  [ɔpsede] 

   observer  [ɔpsɛʀve] 

   un obstacle  [ɔpstakl] 

   obstiné  [ɔpstine] 

   obtenir  [ɔptəni:ʀ] 

   subtil   [syptil] 

                                                 
60

 Ibland kan man få höra tonassimilation över groupe rythmique-gränser. 
61

 Fler exempel ges i avsnitt IV! 
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   substituer  [sypstitɥe] 

   une substance [sypst  :s] 

/d/ → /t/: une vodka  [vɔtka] 

/ɡ/ → /k/: Bergson  [bɛʀksɔn] 

 

(b) mellan ord 

 

Exempel: 

 

Les soldats qui se battent bien ont une indulgence magnifique. 

                         /zb/   /db/ 

 

Tonassimilationer som förekommer inom ett ord utgör strängt taget assimilationer endast ur 

historisk synvinkel (i förhållande till ett äldre språkskede, vars uttal speglas av skriften). De 

assimilationer som verkar mellan ord är däremot exempel på en levande fonetisk process, som 

gör att ett och samma ord, t.ex. ‹se› – beroende på den fonetiska omgivningen – kan uppträda 

under olika fonetiska former: [sə], [s], [z].
62

 

 

Ur praktisk-pedagogisk synpunkt måste emellertid tonassimilationer inom ord ägnas lika stor 

uppmärksamhet som tonassimilationer mellan ord, då ju en svensk som ska uttala t.ex. ordet 

anecdote påverkas av skriften och därför ofta säger *[anɛkdɔt] eller *[anɛktɔt] istället för 

[anɛɡdɔt]. 
 

 

IV.  Tonassimilation och instabilt [ə] 

 

En tonande och en tonlös obstruent kommer ofta att stå intill varandra till följd av att ett 

instabilt [ə] fallit, varvid regressiv tonassimilation inträder. Exempel:
63

 

 

/t/ → /d/:  un Poitevin  [pwadvɛ  ]  (invånare i Poitou, Poitiers-bo) 

/s/ → /z/: au second étage [ozɡõteta:ʒ] 

/d/ → /t/: un médecin  [metsɛ  ] 

   la médecine [metsin]  (läkarvetenskap) 

   le brodequin [bʀɔtkɛ  ]  (snörkänga) 

   au-dessus  [otsy] 

   au-dessous  [otsu] 

   Pas de quoi ! [patkwa] (Ingen orsak!) 

/v/ → /f/: duveteux  [dyftø]  (dunig, fjunig) 

                                                 
62

 Helt ”död” är  inte asssimilationsprocessen inom ord. Fortfarande finns (den sällan utnyttjade) möjligheten att 

i långsamt och (ofta överdrivet) tydligt tal avstå från tonassimilationen. I ord där tonassimilationen är beroende 

av att ett instabilt [ə] fallit, t.ex. naïvɇté, blir det nödvändigt att ”avstå” från tonassimilationen, om detta [ə] 

uttalas i t.ex. sång eller poesi: naïveté. Jfr avsnitt IV!  
63

 Fler exempel i avsnitt V. Jfr även ovan kapitel 1, avsnitt VII! 
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   la brièveté  [bʀijɛfte] 

   la naïveté  [naifte] 

   oisiveté  [wazifte] (sysslolöshet) 

   la lasciveté  [lasifte] (otuktighet) 

   le clavecin  [klafsɛ  ] 

   breveter  [bʀəfte]  (patentskydda) 

/ / → /ʃ/: projeter  [pʀɔʃte] 

   rejeter  [ʀəʃte] 

   vous la jetez [vulaʃte]  Jfr: vous l’achetez 

   la jetée  [laʃte]  (pir) Jfr: lâcheté 

   le jeton  [ləʃtõ]  (pollett) 

   étrangeté  [etʀ  ʃte] 

 

I ett fåtal ord inträder progressiv tonassimilation efter att ett instabilt [ə] fallit. Förutom i de 

ovan (se Inledning) nämnda achever, le cheval och les cheveux är detta fallet i bl.a. följande 

ord: 

 

  le chevet  [ləʃfɛ] (huvudgärd) 

  le chevalier   [ləʃfalje] 

  la chevauchée  [laʃfoʃe] (ritt) 

  la cheville  [laʃfij] (fotknöl) Jfr: (une) lâche fille 

 

 

V. Tonassimilation och bindning 

 

Bindning utlöser tonassimilation av en obstruent som står före bindningskonsonanten. 

 

(a) När bindningskonsonanten är /z/ inträder regressiv tonassimilation enligt regel 1 ovan (se 

Inledning). Exempel:  

 

Les étonnantes aventures de Gulliver              

                                /dz/ 

de louches individus 

                   / z/ 

Vous êtes allés à Paris ? 

                /dz/  

J’imagine que vous faites un peu de jardinage ? 

                                               /dz/ 

Vous dites être venu hier ? 

                    /dz/ 

 

(b) När bindningskonsonanten är /t/ inträder regressiv tonassimilation enligt regel 2 ovan (se 

Inledning). Exempel: 



52 

 

Les chiens doivent être tenus en laisse ! 

                         /ft/      

Les travailleurs peuvent obtenir cela ! 

                                               /ft/ 

Savent-elles jouer du piano ? 

     /ft/ 

Doivent-ils entrer ? 

       /ft/ 

Peuvent-elles partir ? 

       /ft/ 

 

 

VI. Tonassimilation och franskans morfofonologi 

 

Morfofonologi är studiet av morfemens fonologiska uppbyggnad och deras fonetiskt och 

morfologiskt betingade variation.
64

 Här ska varianter, som uppkommit genom 

tonassimilation
65

 av några vanliga grammatiska morfem, behandlas. Dessa är av särskilt 

pedagogiskt intresse, då de ju ständigt kommer till användning i den språkliga 

kommunikationen. 

 

(a) Den demonstrativa artikeln i fem. sing. har två varianter (allomorfer): 

 

 /sɛt/   cette femme 

 /sɛd/  cette voiture 

 

(b) De personliga pronomina je och te har vardera tre varianter: 

 

 / ə/   je dis 

 / /   jɇ veux 

 /ʃ/   jɇ pars 

 /tə/   jɇ te parle 

 /t/   nous tɇ pardonnons 

 /d/   tu tɇ juges toujours avec trop d’indulgence 

 

(c) Det reflexiva pronomenet se har likaledes tre former: 

  

 /sə/   il se lève à sept heures le matin  

 /s/   Ça sɇ peut ! 

 /z/   Ça sɇ boit ! 

                                                 
64

 Morfofonologi är en term som har olika innebörd för olika riktningar inom språkvetenskapen och som givit 

upphov till en mängd teoretiska kontroverser. Se Fischer-Jørgensen 1975, Linell 1977. Den ovan givna 

definitionen ansluter närmast till den som Troubetzkoy gav 1931. Den är neutral i förhållande till en rad av de 

kontroversiella frågor som diskuterats.  
65

 Även vissa varianter som uppkommit genom bortfall av instabilt [ə] och bindning kommer att anges. 
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(d) Tonassimilation inträder i en rad räkneord: 

 

 4. Vardagligt talspråk: /kat/   a   ɇ femmes 

                                            /kad/ quat  ɇ dents 

 

 7. /sɛt/ sept femmes 

    /sɛd/  sept voitures 

 

 9. /nœf/  neuf femmes 

     /nœv/  neuf jours 

 

 17. /disɛt/  dix-sept femmes 

             /disɛd/ dix-sept jours 

 

 19. /diznœf/
66

  dix-neuf femmes 

      /diznœv/
66

  dix-neuf jours 

 

 22. /vɛ ddø/
67

 eller /vɛ ndø/
68

 

 

(e) Adjektivet petit har fyra varianter i fem. sing. och sex varianter i fem. plur.: 

 

 /pətit/  une petite pomme 

 /ptit/  la petite pomme 

 /pətid/  une petite voiture 

 /ptid/  la petite voiture 

 /pətit/  leurs petites pommes 

 /ptit/  des petites pommes 

 /pətid/  leurs petites voitures 

 /ptid/  des petites voitures 

 /pətidz/  leurs petites◡ amies 

 /ptidz/  des petites◡ amies 

                                                 
66

 Tonassimilationen /zn/ är helt lexikaliserad (historisk).  
67

 Uttalet /vɛ  tdø/ utan tonassimilation är ovanligt. 
68

 Denna form har uppkommit genom nasalassimilation. Malmberg 1975:137 anser att det rör sig om ”une 

dissimilation /…/ probablement sous l’influence de la voyelle nasale précédente”. Vad som sagts om 22 gäller 

även 32, 42, 52, 62 och 70. 
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 (f) I 2:a pers. plur. pres. ind. av verben être, faire och dire finns tre varianter: 

 

 /ɛt/   Vous êtes content ? 

 /ɛd/ Etes-vous content ? 

 /ɛdz/  Vous êtes◡allé à Paris ? 

 /fɛt/  Qu’est-ce que vous faites ? 

 /fɛd/  Que faites-vous ? 

 /fɛdz/  J’imagine que vous faites un peu de jardinage ? 

 /dit/  Qu’est-ce que vous dites ? 

 /did/  Que dites-vous ? 

 /didz/  Vous dites◡être venu hier ?  
 

(g) I 3:e pers. plur. pres. ind. av verben devoir, pouvoir och savoir finns tre varianter:    

  

 /dwav/  Tous les hommes doivent mourir. 

 /dwaf/  Ils doivent partir. 

 /dwaft/  Doivent-ils entrer ? 

 

 /pœv/  Ils peuvent mourir n’importe quand. 

 /pœf/  Ils n’en peuvent plus. 

 /pœft/  Peuvent-ils entrer ? 

 

 /sav/  Ils savent jouer du piano. 

 /saf/  Ils ne savent pas jouer du piano. 

 /saft/  Savent-ils jouer du piano? 

 

(h) Den allmänt underordnande konjunktionen que uppvisar tre olika fonologiska former: 

 

 /kə/   J’espère que tu viendras. 

 /k/   Je veux quɇ tu viennes. 

 /ɡ/   Je veux quɇ vous veniez. 

 

(i) Prepositionerna de och avec har tre respektive två allomorfer: 

 

 /də/   une messe de nuit [mɛzdənɥi] 

 /d/   la production dɇ blé 

 /t/  un chapeau dɇ paille 

 /avɛk/  avec philosophie 

 /avɛɡ/  avec véhémence 
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VII. Tonassimilation och fonologisk neutralisation 

 

Många (Malmberg, Hammarström m.fl.) hävdar att det finns en fonologiskt relevant skillnad 

mellan en tonande obstruent som förlorat sin ton, t.ex. [  ]69
, och korrelerande tonlösa 

obstruent, i detta fallet [p]. Det skulle vara fråga om en skillnad i uttalsenergi, så att tonlösa 

obstruenter skulle vara fortes (ha hög uttalsenergi) och tonande douces (ha låg uttalenergi). 

 

Uttalsenergin skulle sålunda vara betydelseskiljande i: 

 

 [ka  ] Ces cabs sont bien connus.
70

 

 [kap] Ces caps sont bien connus. 

 

Nyare forskning (Rigault, Dauses, Martinet, Walter) visar att, även om det skulle finnas en 

fonetisk skillnad mellan t.ex. [  ] och [p]
71

, är den alltför obetydlig för att tillmätas fonologisk 

status (vara betydelseskiljande). Den fonologiska oppositionen tonande/tonlös obstruent sägs 

vara neutraliserad före konsonant som tillhör tonkorrelationen. Man bör därför lämpligen 

transkribera både cabs och caps i de ovan citerade meningarna som /kap/
72

. 

                                                 
69

 Tecknet o under en konsonant anger att konsonanten blivit tonlös. Tecknet v under en konsonant anger att 

konsonanten blivit tonande. 
70

 Le cab ’(slags) droska’; le cap ’udde, kap’. 
71

 Rigault anser att det inte finns någon fonetisk skillnad, medan Dauses anser att en sådan skillnad föreligger. 
72

 För att markera tonassimilation i vanlig skrift kan det vara praktiskt att använda tecknen o och v. 
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ÖVNINGAR 

 

Övning 1: Instabilt [ə] 

 

Markera alla instabila [ə] som faller (ɇ) och alla som står kvar (e) i följande exempel (dvs. alla 

instabila [ə] som de givna normativa reglerna tillåter att falla ska falla): 

 

1.  Ce journal est le porte-parole du Président de la République. 

 

2.  Tu ne le ferais pas aussi bien que lui ! 

 

3.  Vous feriez cela à ma place ? 

 

4.  S’il est en retard, il le regrettera. 

 

5.  Dis-lui tout de même de ne pas revenir ! 

 

6.  L’enfant pleurait de honte de se voir humilié devant son professeur de français. 

 

7.  Je ne te demande pas de m’aider. 

 

8.  Accroche ton paletot au portemanteau ! 

 

9.  Fais ce que tu voudras puisque tu me tiens en dehors de ta vie. 

 

10.  A ma place, vous ne parleriez sans doute pas de naïveté. 

 

11.  Nous nous étions juré que les femmes ne nous sépareront pas. 

 

12.  Je me demande ce qui va arriver. 
 
13.  Le Chancelier a estimé que les divergences entre les pays ne menacent pas l’amitié 
 
       franco-allemande. 
 
14.  Je te dis que je te le rendrai demain. 

 

15.  Etait-ce le fait de la guerre, l’idée de gagner de l’argent ne lui venait jamais ? 

 

16.  Le garde-magasin vit deux hommes qui se retenaient au garde-fou. 

 

17.  Je pense que je le comprends assez bien. 

 

18.  Il faut que vous appeliez le médecin tout de suite ! 

 

19.  Bien que dans les traits de sa figure il y ait moins de fourberie que de naïveté, je ne   

 

 l’aime pas. 

 

20.  On te donnera tous les torts ; jamais tu ne te relèveras de cette honte. 



57 

 

Övning 2: Bindning 

 

Markera alla fall av obligatoriska bindningar ( ◡ ), enchaînement vocalique ( 
∧ 

) och 

enchaînement consonantique ( ◠ ) i följande exempel: 

 

1.   Quand est-elle partie ? 

 

2.  Les héros et les héroïnes du dernier acte m’ont surpris d’un bout à l’autre. 

 

3.  Les chiens doivent être tenus en laisse. 

 

4.  Quand elle s’aperçut que l’enfant dormait, elle respira. 

 

5.  Le ministre des Affaires étrangères s’en est tenu à des sujets sans importance. 

 
6.  Nos amis d’Amérique nous ont emmenés en Allemagne et en Hollande, avec d’autres             
    
  amis. 
 
7.  Je suis sûr qu’elle les a revus de temps à autre. 
 

8.  Votre enfant arrivera sûrement à se guérir. 

 

9.  Il lui a ordonné un repos immédiat. 

 
10.  J’aime les huîtres, les haricots verts, le lapin aux herbes, et parfois, un bon homard à  
 
  l’armoricaine. Je n’aime pas les hamburgers. 
         
11.  La production d’acier sera accrue, mais d’ores et déjà, elle couvre les besoins actuels. 
 

12.  C’est bien agréable une langue dont on ne comprend rien (Céline). 

 

13.  Elle s’allonge tout habillée sur le lit. 

 

14.  Le climat nord-africain est chaud et agréable. 

 

15.  Il lui donne rendez-vous pour jeudi en huit. 

 

16.  En avait-elle eu auparavant aux Etats-Unis ? 

 

17.  Quand avez-vous appris à prononcer de longues harangues homériques ? 

 

18.  Je sais aussi bien que personne combien le moi est haïssable. Les autres nous sont moins 

 

        indulgents que nous ne le sommes à nous-mêmes. 

 

19.  Dites-en une en hollandais. 

 

20.  L’installation des euro-missiles en Allemagne est le dernier acte de la tragédie  

   

  nord-européenne.  



58 

 

Övning 3: Tonassimilation 

 

Markera alla fall av tonassimilation i följande exempel med tecknet o under konsonant som 

blivit tonlös och med tecknet   under konsonant som blivit tonande: 

 

1.  Le rouge te va bien. 

 

2.  Tu sais ce que je leur ai dit à ces braves Canadiens ? 

 

3.  Voilà cɇ que jɇ pense. 

 

4.  Mais il ne s’agit pas dɇ ça ! 

 

5.  Ah ! pensez-vous quɇ votre fille fera une bêtise en m’épousant ? 

 

6.  Ma fille fera toutes les sottises qu’elle voudra. 

 

7.  Les soldats qui sɇ battent bien ont une indulgence magnifique. 

 

8.  Elle s’en lasse vite. 

 

9.  Le ministre de la Justice et celui de l’Intérieur doivent être comme deux frères siamois. 

 

10.  Elle habite depuis trente-deux ans sur la Côte d’Azur. 

 

11.  Cette émission a été réalisée avec le concours d’une équipe de l’université de Berlin. 

 

12.  Les enfants ne peuvent pas comprendre. 

 

13.  Cette dame porte une robe chic. 

 

14.  Il faudrait que tu vives plusieurs jours ici pour que j’entrevoie quelque chose. 

 

15.  Quelle naïveté ! 

 

16.  Gilles y trouva une espèce de soulagement. 

 

17.  Donnez-moi une tasse de thé ! 

 

18.  Les choses ne doivent pas en rester là. 

 

19.  Aimez-vous « Le Clavecin bien tempéré » de Bach ? 

 

20.  Cette équipe de football est composée de cinq avants, trois demis, deux arrières et un  

 

        gardien de but.  
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Övning 4: Tonassimilation i språklabbet 

 

Lyssna och säg efter! 

(Meningarna är hämtade ur Rankka-Barjac-Axelsson, Kurs i franskt uttal) 

 

/t/ → /d/ 

 
1.  On évite depuis longtemps cette maison hantée.  
     
        (s 49, Övn 10, Ex 8)  
 
2.  Qu’est-ce que vous dites de cette petite remarque, Monsieur ? 
     
      (s 60, Övn 12 b, Ex 2) 
 

3.  Madame Dudevant a toujours des toilettes ridicules en dépit de son  

   abondante garde-robe. 

 

     (s 84, Övn 9, Ex 4) 

 
4.  Confortablement assis, j’étudie la cartɇ   de l’Asie. 
       
  (s 86, Övn 2, Ex 4) 
 
5.  J’imagine que vous faites un  peu de jardinage ? 
     
        (s 89, Övn 6, Régis’ andra replik) 
 

6.  Les étonnantes◡aventures de Gulliver. 

 

     (s 141, Övn 3, Ex 7) 

 
7.  Etes-vous sûr de ne pas vous tromper ? 
      
         (s 154, Övn 8, Ex 11) 
 

 

/k/ → /ɡ/ 

 

8.  Il faut quɇ j’aille tout de suite trouver le chef de gare. 

      

     (s 75, Övn 15, Ex 7) 

 

9.  Danielle du Barthas vendait des cartes postales dans une petite boutique démodée. 

             

     (s 84, Övn 9, Ex 2) 
 

10.  Quelque chose me dit quɇ vous avez raison en ce qui concerne quelques points essentiels. 

          

        (s 132, Övn 4, Ex 2) 
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11.  …un visage crayeux, avec des pommettes enflammées. 
          
      (s 53, Övn 2, Ex 3) 
 

 

/f/ → /v/ 

 
12.  Il faut que j’aille tout de suite trouver le chef de gare. 
        
        (s 75, Övn 15, Ex 7) 
 

 

/s/ → /z/ 

 
13.  Cesse de me contredire : ça se fait comme ça depuis que je suis au monde. 
    
       (s 75, Övn 15, Ex 11) 
 

 

/ʃ/ → / / 

 

14.  De louches◡individus. 

      

       (s 141, Övn 3, Ex 3) 

 

 

/d/ → /t/ 

 

15.  Madame Pradelle essaya dɇ son mieux de la calmer. 

 

       (s 53, Övn 3, Ex 9) 

 

16.  Quelquefois, dans l’Ouest, on boit du jus dɇ poires. 

 

       (s 79, Övn 4, ex 2) 

 

17.  Madame Dudevant a toujours des toilettes ridicules en dépit dɇ son 

  abondante garde-robe. 

 

       (s 84, Övn 9, Ex 4) 

 

 

/z/ → /s/ 

  

18.  Voilà les bases secrètes de cette basse politique. 

        

   (s 86, Övn 2, Ex 6) 
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/ / → /ʃ/ 

 
19.  …un visage crayeux, avec des pommettes enflammées.  
 
       (s 53, Övn 2, Ex 3) 
 
20.  Jɇ peux emprunter vos jumelles, Gérard ? 
 
       (s 60, Övn 12 b, Ex 4) 
 

21.  jeter – vous jɇtez – vous le leur jetez   

 

        (s 66, Övn 2, Ex 13) 

 
22.  pelure – la pɇlure – Quelqu’un a jɇté une pelure.  
 
       (s 67, Övn 2, Ex 18) 
 
23.  Un petit garçon mal élevé avait jɇté des pelures d’oranges sur la pelouse. 
  
       (s 75, Övn 15, Ex 5) 
 
24.  A vrai dire, jɇ préférerai les prendre en janvier et passer quelques jours à la montagne. 
       
 (s 89, Övn 6, Christianes sista replik) 
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Övning 1: Instabilt [ə] – Facit 
 

Markera alla instabila [ə] som faller (ɇ) och alla som står kvar (e) i följande exempel (dvs. alla 

instabila [ə] som de givna normativa reglerna tillåter att falla ska falla): 

 

Förkortningar: 

S = ’samɇdi’-regeln 

V = ’vendredi’-regeln 

U = Undantag 

M = Märk 

Vi = Villkor 

 

Underkategorier till S och V anges bara i vissa fall.  

 

 
    1   S 4.1.U.a  S           S          2 
1.  Ce journal est lɇ portɇ-parolɇ du Président dɇ la Républiquɇ. 

 
  S   V  S     S              3.5 
2.  Tu nɇ le fɇrais pas aussi bien quɇ lui ! (el. bien    que lui) 

 

 
  3.4.1.U.b S 2  
3.  Vous feriez cɇla à ma placɇ ?  
 
   S     V   S     S 
4.  S’il est en rɇtard, il le rɇgrettɇra. 

 
   S    S  1.M.3 S   4.4          3.5  3.1 
5.  Dis-lui tout dɇ mêmɇ de ne pas rɇvenir ! (el. pas  revɇnir ) 

 

 

    3.4.1.d  3.4.2 3.5 S          S               V 

6.  L’enfant pleurait de hontɇ de sɇ voir humilié dɇvant son professeur de français. 

        (el.   devant) 
           3.5 
  1. U.a V   S        S   S 
7.  Je nɇ te dɇmandɇ pas dɇ m’aider. 

 
     S   S      4.1.U.a 
8.  Accrochɇ ton palɇtot au portɇmanteau ! 

 
  1.U.b   V      V     S    3.4.1.U.d  V   Vi2 
9.  Fais cɇ que tu voudras puisque tu mɇ tiens en dehors de ta viɇ. 

 
   Vi2    S     3.1.U.a       S      S    S 
10.  A ma placɇ, vous nɇ parleriez sans doutɇ pas dɇ naïvɇté. 

 
        S      S  V       S 
11.  Nous nous étions juré quɇ les femmɇs ne nous séparɇront pas. 
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   1.U.a. M.1 V   S  1.U.b 
12.  Je mɇ demandɇ cɇ qui va arriver.  

 
   1.  3.1.U.a    S            S     V       3.5    S  S 
13.  Le Chancelier a estimé quɇ les divergencɇs entre les pays  ne mɇnacɇnt pas l’amitié  
      S         Vi2 
       franco-allɇmandɇ. 

 
   
 1.U.a.    S  1.U.a  S   S 
14.  Jɇ te dis quɇ jɇ te lɇ rendrai dɇmain.  

 
     S  V   S Vi2   Vi2  S        S      3.5     S 
15.  Etait-cɇ le fait dɇ la guerrɇ, l’idéɇ dɇ gagner dɇ l’argent  ne lui vɇnait jamais ? 

 

 
 Vi1   4.1 U.a      S     S   V S        4.1.U.a 
16.  Le gardɇ-magasin vit deux hommɇs qui sɇ retɇnaient au garde-fou. 

 
 1.U.a     S     V  1.U.a.M.1 
17.  Jɇ pensɇ que je lɇ comprends assez bien. 

 

 
   S 3.1.U.a   S     S       S  Vi2 
18.  Il faut quɇ vous appeliez lɇ médɇcin tout dɇ suitɇ ! 

 
   S     S       S         S  4.1.U.b  Vi2 3.5  S     S   1.U.a. M.1 
19.  Bien quɇ dans les traits dɇ sa figurɇ il y ait moins dɇ fourberiɇ  que dɇ naïvɇté, je nɇ 
     S 
       l’aimɇ pas. 
             
  S    S     S   V  S      S     S   3.4.1.U.d  Vi 2 
20.  On tɇ donnɇra tous les torts ; jamais tu nɇ te rɇlèvɇras dɇ cette hontɇ. 

                  (el.  de) 
                    3.5 
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Övning 2: Bindning – Facit 

 

Markera alla fall av obligatoriska bindningar ( ◡ ), enchaînement vocalique ( 
∧ 

) och 

enchaînement consonantique ( ◠ ) i följande exempel: 

 

 

  V.6.a    V.3 

1.  Quand
∧

est-elle partie ? 

                    

      V.6.c      V.6.b     V.1                         V.1, VI. 4              V.5.i 

2.  Les
∧

héros
∧
et les héroïnes du dernier acte m’ont surpris d’un bout à l’autre. 

                    V.2  +Märk 1  ↗ 

3.  Les chiens doivent être tenus en laisse. 

     V.5.f 
4.  Quand elle s’aperçut que l’enfant dormait, elle respira. 

     V.1  V.1.Märk    Jfr V.4            V.5.h 

5.  Le ministre des Affaires étrangères s’en est tenu
∧

à des sujets sans importance.  

 
   V.1            V.4   V.2        V.5.h      V.6.b   V.6.c 
         ↗           
6.  Nos amis d’Amérique nous ont emmenés   en Allemagne et

∧
en
∧

Hollande, avec  
 
    V.1 
  d’autres amis.  
 

     V.4          V.5.i 

7.  Je suis sûr qu’elle les a revus de temps à 
∧

autre. 

 
   V.3 
            ↗                          ↗ 
8.  Votrɇ enfant   arrivera sûrement   à se guérir. 
 

      V.1 

9.  Il lui
∧

a
∧

ordonné
∧

un repos
∧

immédiat. 

 

     V.1  V.6.c            V.1   V.1 

10.  J’aime les huîtres, les
∧

haricots verts, le lapin
∧

aux herbes, et parfois, un  

 

  V.6.c  V.1       V.6.c 

  bon
∧ 

homard à l’armoricaine. Je n’aime pas les
∧

 hamburgers. [‘    ʀɡ  ʀ] 

 

                  V.5.i               V.1  Märk 

11.  La production d’acier sera
∧
accrue, mais d’ores et déjà, elle couvre les besoins

∧
actuels. 
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   V.5.g  V.5.b 
 
12.  C’est bien agréablɇ une langue dont on ne comprend rien (Céline). 
 
 
    V.5.e och g 
13.  Elle s’allonge tout habillée sur le lit. 

 
   V.6.e  ↗  V.3     V.6.b 

14.  Le climat nord-africain   est chaud
∧

et
∧

agréable. 

 

      V.6.d 

15.  Il lui donne rendez-vous pour jeudi
∧

en
∧

 huit. 

 

    Jfr V.4 V.3  ↗ V.5.h    V.1.Märk 

16.  En avait-ellɇ eu
∧

auparavant   aux Etats-Unis ? 

 

      V.6.a           V.6.c      V.1.Märk 

17.  Quand
∧

avez-vous
∧

appris
∧

à prononcer de longues◠harangues
∧

 homériques ? 

 

               V.6.c       V.1 

18.  Je sais
∧

aussi bien que personne combien le moi
∧

est
∧

 haïssable. Les autres nous sont  

  
     V.5.g 
  moins indulgents que nous ne le sommɇs à nous-mêmes. 

 

      V.5.d  V.6.c 

19.  Dites-en
∧

unɇ en hollandais.  

           
     V.1 V.5.h            V.1,  VI.4 
20.  L’installation des euro-missilɇs en Allemagnɇ est le dernier acte de la tragédie  

   V.6.e 

   nord-européenne. 
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Övning 3: Tonassimilation – Facit 

 

Markera alla fall av tonassimilation i följande exempel med tecknet o under konsonant som 

blivit tonlös och med tecknet   under konsonant som blivit tonande: 

 

      / ʃ /  
1.  Le rougɇ te va bien. 

 

     / f / 
2.  Tu sais ce que je leur ai dit à ces bravɇs Canadiens ? 

 

   / ʃ /  

3.  Voilà cɇ que jɇ pense. 

 

     / t / 

4.  Mais il ne s’agit pas dɇ ça ! 

 

    / ɡ / 

5.  Ah ! pensez-vous quɇ votre fille fera une bêtise en m’épousant ? 

 

     / s / 

6.  Ma fille fera toutes les sottisɇs qu’elle voudra. 

 

           / z /  / d / 
7.  Les soldats qui sɇ battɇnt bien ont une indulgence magnifique. 

 

   / z /   
8.  Elle s’en lasse vite. 

 

             / f / 
9.  Le ministre de la Justice et celui de l’Intérieur doivɇnt être comme deux frères siamois. 

 

   / d /   / d /     / d / 
10.  Elle habitɇ depuis trentɇ-deux ans sur la Côtɇ d’Azur. 

 

                / b / 
11.  Cette émission a été réalisée avec le concours d’une équipɇ de l’université de Berlin. 

 

    / f / 
12.  Les enfants ne peuvɇnt pas comprendre. 

 

  / d /   / p / 
13.  Cettɇ dame porte une robɇ chic. 

 

    / f / 
14.  Il faudrait que tu vivɇs plusieurs jours ici pour que j’entrevoie quelque chose. 
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          / f / 
15.  Quelle naïvɇté ! 

 

     / z / 
16.  Gilles y trouva une espècɇ de soulagement. 

 

    / z / 
17.  Donnez-moi une tassɇ de thé ! 

 

    / f / 
18.  Les choses ne doivɇnt pas en rester là. 

 

      / f / 
19.  Aimez-vous « Le Clavɇcin bien tempéré » de Bach ? 

 

    / b / / d /    / t / 
20.  Cette équipe de football est composée dɇ cinq avants, trois demis, deux arrières et un  

 

  

  gardien de but.   
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