
Betoning i nekade satser 

 

 

Betoning – svenska med melodi   

 

Vad händer med ordet ”inte”?  

Lyssna, markera, läs och prata! 

 

 

 

Han spelar inte. Han spelar inte piano. 

Hon läser inte. Hon läser inte tidningen. 

Han bakar inte. Han bakar inte bröd. 

Hon kör inte. Hon kör inte bil. 

De åker inte. De åker inte buss. 

De lyssnar inte. De lyssnar inte på musik. 

Hon dricker inte. Hon dricker inte kaffe. 

Han tittar inte. Han tittar inte på teve. 

                                  

 



Betoning i nekade satser 

 

 

Betoning – svenska med melodi   

 

Markera, läs och prata. 

 

 

Han spelar inte.    
Han spelar inte gitarr.  Han bakar inte. 
 
Hon läser inte.  
Hon läser en bok.   Han läser inte. 
 
Han bakar inte. 
Han bakar en kaka.   Han sover inte. 
 
Hon kör inte. 
Hon kör inte buss.   Hon skrattar inte. 
 
De åker inte. 
De åker inte båt.   De dricker inte kaffe. 
 
De dansar inte. 
De dansar inte tango.  De spelar inte tennis. 
 
Hon dricker inte. 
Hon dricker inte te.   Hon lyssnar inte. 
 
Han tittar inte.       
Han tittar inte på teve.   Hon lyssnar inte på musik.
   
 
 
 
 



Betoning i nekade satser 

 

 

Betoning – svenska med melodi   

 
 
Vad händer med ordet ”inte”?  
Lyssna, markera, läs och prata. 
 

 

 
Jag vet inte. 
Jag förstår inte. 
Jag kan inte. 
Jag vill inte. 
 
Hon kommer inte. 
Hon svarar inte. 
Hon jobbar inte. 
Hon röker inte. 
 
Han är inte här. 
Han är inte hemma. 
Han är inte gift. 
Han är inte frisk. 
 
 
Kan du inte komma? 
Ska du inte äta? 
Kan du inte sova? 
Vill du inte ringa? 
Ska du inte sluta? 
 
 



Betoning i nekade satser 

 

 

 
 
 
 
 
Vill ni gå hem?  Nej, inte ännu. 
Är ni hungriga?  Nej, inte jag. 
Ska vi gå på bio?  Nej, inte i kväll. 
Kan du diska?  Nej, inte nu. 
Ska du jobba?  Nej, inte i dag. 
Vill du diskutera det?  Nej, inte här? 
 
 


