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Fler leksaker som inspirerar till att göra ljud 

Det finns flera köpställen till var och en av nedanstående leksaker – sök på 

nätet eller i handeln efter: 

• Ekomikrofon – spela in eller prata och lyssna samtidigt.  

• Kazoo – som gör att rösten låter annorlunda när man pratar i den.  

• Toobaloo – en rolig ”telefon” som gör att man hör sig själv prata på ett 

annorlunda sätt. 

 

Artikulationskort 

För lite äldre förskolebarn och skolbarn kan det underlätta att se och förstå hur 

ett visst språkljud ska göras. I webbutiken www.ordaf.se finns artikulationskort 

med detaljerade bilder att matcha med bokstavskort. I webbutiken finns också 

förklaring till de olika ljuden som pdf-fil. 

  

http://www.ordaf.se/
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Sagan om gumman i munnen 

Det finns flera varianter på nätet av en berättelse om en gumma (tungan) som 

städar sitt hus (munnen). Bra för att känna att man har koll på munnens 

rörelser vilket en del barn har nytta av men fler tycker är roligt. Det kan dock 

finnas andra orsaker än munmotoriken till att barn har talsvårigheter, så se till 

att utreda varför talet avviker innan ni tränar för att förbättra! 

Det var en gång en liten gumma som gillade att springa omkring – rör tungan 

från sida till sida. 

En dag tyckte hon att hon behövde städa huset. Först skurade hon den ena 

väggen – rör tungan mot en kind så den buktar ut 

… och sen den andra väggen – rör tungan mot den andra kinden. 

Taket behövde sopas, men gumman nådde inte upp, så hon duttade med 

sopborsten bakom fönstren – tungspetsen upp mot tandvallen, /t, t, t, t/. 

Sen hämtade gumman en stol och klev upp, så att hon kunde sopa taket 

ordentligt – tungryggen upp mot gommen, /ng, ng, ng, ng/. 

Nu skulle golvet skuras. Gumman öppnade dörren – gapa stort – och skurade 

noga – rör tungan energiskt runt munbotten. 

Dags för fönstertvätt! Först tvättade gumman fönstren på övervåningen på 

insidan – tungan innanför tänderna – och sen på utsidan – tungan utanför 

tänderna. 

Sen var det dags för fönstren på nedervåningen. Först på insidan – tungan 

innanför tänderna – och sen på utsidan – tungan utanför tänderna. 

Till slut tittade sig gumman omkring, uppåt, nedåt, till höger och till vänster – 

låt tungan följa med. Så fint det hade blivit i huset! 
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Recept på deg att leka med (hemgjord play-dough) 

Ingredienser 

• 4 dl vetemjöl 

• 2 dl salt 

• 2 msk citronsyra 

• 2 msk matolja 

• Karamellfärg 

• 4-5 dl kokande vatten 

 

Blanda alla ingredienser i en kastrull och sätt den på låg värme. 

Rör hela tiden med en slev tills degen är mjuk och lätt lossnar från kastrullens 

väggar. 

Häll ut degen och diska kastrullen direkt! 

Knåda en stund.  

Nu är degen färdig att använda! Knåda, rulla, forma, lek! 

Degen kan sparas i plastpåse eller burk och användas flera gånger.  

 

 

 

 

 


