
Tips på övningar för att stimulera ditt barns tal 

Det är viktigt att låta barnet få ”prata på” utan att bli rättat. Rättelser och 

omtagningar är en del av övningssituationen, men bör inte användas vid 

spontantal. Först när barnet börjar klara av uttalet under övning kan man 

komma överens om att ibland få påminna om det rätta uttalet också vid andra 

tillfällen. Det man kan göra är att rätta passivt, d v s upprepa det barnet sagt 

med korrekt uttal.  

 

Mungymnastik: Talmotoriken är långt ifrån enkel att behärska och barn 

behöver all träning de kan få. 

 Blåsövningar: Blås på maskrosbollar, blås såpbubblor, blås upp ballonger, 

blås med sugrör under vatten, blås lätta papperstussar, blås upp 

kinderna och låt läpparna ”explodera” så luften ”hoppar” ut genom 

munnen.  

 Läppövningar: Växla mellan att blåsa ut och suga in läpparna, truta med 

läpparna, säg överdrivet ”i-o-i-o-i-o”, ”i-u-i-u-i-u-i-u”, ”a-i-a-i-a-i-a-i”, ”e-

å-e-å-e-å”, ”o-a-o-a-o-a” visa tänderna, forma munnen som en rund ring, 

gapa så stort det går. 

 Tungövningar:  

- Sträck ut tungan och dra in den igen. Många gånger i följd. Försök att 

bilda tungspets. Testa att ge motstånd med ett finger eller en spatel.  

- Försök nudda hakan med tungan.  

- Försök nudda näsan med tungan.  

- Visa hur man slickar på en glass.  

- Slicka runt läpparna hela vägen runt (man kan använda t ex kolasås som 

barnet slickar bort).  

- Rör tungan snabbt från mungipa till mungipa.  

 

 Lek munlekar och gör grimaser. Lek med olika språkljud. Väs som en orm. 

Brumma som en björn. Morra som ett lejon. Skäll som en hund. Jama 

som en katt. Grymta som en gris. Allt detta är bra träning för att kunna 

uttala svåra ljud.  

 



Övrigt: 

 

 Sjung, dansa, klappa i händerna och rör er tillsammans. Rörelser och 

sång ger sjukts och rytm till orden. 

 

 Läs: Vänj barnen vid böcker så tidigt som möjligt. Läs rim, ramsor och 

sagor.  


