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HEJ! 

DET ÄR JAG 

SOM ÄR 
TATTE.



Det är vanligt att barnet ersätter R-ljudet med J eller L. Med hjälp av de tips och råd

som finns i den här informationsbroschyren kan du hjälpa ditt barn att lära sig säga

R-ljudet.

Om barnet visar intresse kan man börja träna på R-ljudet i 5–6-års ålder. Det är

viktigt att träningen sker på barnets villkor så att barnet tycker det är roligt att

träna. Träna gärna en kort stund varje dag och uppmuntra och beröm

barnet. Träningsstunderna behöver inte vara långa utan träna gärna i korta pass och

ofta för att få bästa resultat. Man måste inte alltid träna med hjälp av spel utan man

kan också bra göra övningar i samband med tandborstning eller vid matbordet. Kom

ihåg att det krävs många upprepningar för att lära sig ett nytt språkljud.

Det är viktigt att barnet lär sig övningarna i kronologisk ordning. Du kan börja med

att låta ditt barn titta i din mun då du säger R-ljudet och då kan ni tillsammans

konstatera att tungan vibrerar uppe i muntaket bakom de övre framtänderna. Läs

t.ex. igenom texten "NU BÖRJAR VI" på sida 5 för att introducera barnet i träningen

av R-ljudet.

Lycka till med träningen!

INFORMATION TILL VUXNA
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TIPSLISTAN

I det här träningsmaterialet finns bilder som ni kan använda när ni tränar på R-ljudet.

Se nedanstående tipslista för att variera aktiviteterna med bilderna.

• Spela memory om du har dubbla uppsättning bilder.

• Spela Finns i sjön om du har dubbla uppsättning bilder. Ta t.ex. tre kort var och

lägg alla bilderna med bildsidan neråt på bordet så de bildar en sjö. Nu ska

ni samla par genom att turvis fråga om den andra har en av de bilder du själv har.

Om man inte har bilden som medspelaren söker ska man säga "Finns i sjön" och

medspelaren får då ta ett kort ur sjön. Flest par vinner.

• Snurra flaskan och säg den bild flaskan pekar på.

• Kims lek. En minneslek där man ska komma ihåg/ gissa vilken bild som tagits

bort.

• Göm bilderna i rummet och leta upp dem (och säg dem).

• Spela skattjakt. Rada ut bilderna på bordet och göm "skatter" under några

bilder. Benämn varje bild när ni söker skatterna. Den som hittar flest skatter

vinner.

• Gör ett eget tärningsspel med bilderna genom att rada ut dem på bordet.

Bestäm var start och mål finns. Benämn bilderna när ni spelar.

• Lasta bilar eller packa någons väska med bilderna och benämn dem samtidigt.

• Spela Alias. En i taget drar upp en bild och förklarar vad som är på bilden utan

att säga vad det är. Den andra får gissa. Alternativt kan man rada ut alla bilderna

med bildsidan uppåt så att svarsalternativen finns synliga.

• Hemliga påsen. Göm bilderna i en hemlig påse och dra upp dem en i gången

och benämn dem.

• Mete. Lägg t.ex. gem på bilderna och fiska upp dem med magneter.

• Tärningen bestämmer. Rada ut bilder på bordet/ ha bilderna i en hög på bordet

och slå en tärning för att ta reda på hur många bilder du ska benämna. Den som

har flest bilder när kortpackan är slut vinner.

• Spela spel. Använd bilderna vid sidan av vilket spel som helst och kom överens

om när man ska benämna en bild.

• Bygg ett pussel och benämn en av bilderna för varje pusselbit som blir lagd.
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NU BÖRJAR VI

Har du tänkt på vad som händer i munnen när man säger R-ljudet? Titta tillsammans

med en vuxen var i munnen R-ljudet bor och hur det ser ut i munnen när man säger

R. Nu ser du att tungan är bred och platt och hoppar riktigt snabbt mot muntaket

strax bakom de övre framtänderna. Du ser också att det är ett mellanrum mellan

tänderna och det behöver man ha för att kunna säga R. Tungan är på samma plats

som när du säger D eller L.

För att lära dig R-ljudet behöver du ha en snabb tunga.

Först kommer du att få väcka munnen och tungan. För att hitta

R-ljudet behöver tungan bli riktigt stark samtidigt som hakan

hålls stilla.

Du behöver också väcka dina öron, för vi behöver lära oss höra

R-ljudet före vi själva kan lära oss använda det.

Du kommer att få leka och spela spel för att träna tungan att

snabbt hitta till R-ljudets plats i munnen. Tungan kommer att

lära sig att hoppa allt snabbare.

HEJ!

VAD ROLIGT ATT DU ÄR 

HÄR FÖR ATT LÄRA DIG 

R-LJUDET TILLSAMMANS 

MED MIG!

55



MUNMOTORIKÖVNINGAR

Nu ska vi träna tungan med Tatte. När vi gör tungrörelser är det viktigt att munnen

är öppen och att hakan hålls stilla. Man kan hålla ett finger mellan tänderna eller på

hakan så att käken inte rör sig. Titta gärna också i en spegel samtidigt. Gör på

samma sätt som Tatte.

Munmotorikövningarna finns också som videoklipp här:
Patientanvisningar |Potilasohjeet (dreambroker.com)

GAPA OCH SÄTT UPP 

TUNGSPETSEN MOT 

MUNTAKET (STRAX 

BAKOM DE ÖVRE 

FRAMTÄNDERNA).

HÅLL MUNNEN ÖPPEN OCH LÅT TUNGAN FARA UPP TILL MUNTAKET

OCH NER TILL MUNGOLVET FLERA GÅNGER.
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HÅLL 

HAKAN 

STILL

https://dreambroker.com/channel/nrc7ujhd


SÄG PÅ SAMMA SÄTT SOM TATTE. D OCH L LÅTER STARKT.

SÄG STAVELSERNA LÅNGSAMT FÖRST SÅ ATT HAKAN HÅLLS STILLA.

FORMA TUNGAN TILL EN 

KOPP. OM DEN HÄR 

ÖVNINGEN ÄR SVÅR KAN NI 

BARA FÖRSÖKA ATT GÖRA 

TUNGAN BRED OCH LYFTA 

UPP DEN BREDA TUNGAN 

MOT MUNTAKET.

HÅLL MUNNEN ÖPPEN OCH FÖR TUNGSPETSEN FRÅN DEN ENA 

MUNGIPAN TILL DEN ANDRA FLERA GÅNGER. NI KAN SEN GÖRA PÅ 

SAMMA SÄTT INNE I MUNNEN SÅ TUNGAN FAR FRÅN DEN VÄNSTRA TILL 

DEN HÖGRA TANDRADEN UPPREPADE GÅNGER.

LA-LA-LA

DA-DA-DA

HADDA

ALLA
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HÅLL 

HAKAN 
STILL



Hjälp Tatte att hitta alla ord med R-ljudet. Dra ett streck till Tatte om du kan höra R i

ordet. Den vuxne säger orden och barnet får fundera om R-ljudet

hörs.

Bilderna föreställer ett barr, en stol, en raket, en krona, en ambulans, ett moln, en regnbåge, en ekorre, ett ljus, 

ett hus, en tavla, en dörr, en bok, ett päron, en låda och en gitarr.

LYSSNA EFTER R-LJUDET: HÖRS I ORDET?
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LYSSNA EFTER R-LJUDET:

HÖRS I BÖRJAN, MITTEN ELLER SLUTET AV ORDET?

Tips: Klipp ut bilderna och placera dem i början, mitten eller slutet av tåget.

Ett större tåg finns på sidan 11.



BRA JOBBAT!
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Bilderna föreställer en drottning, en kamera, en raket, en ryggsäck, ett barr, en gitarr, en myra, en krona, 

ett päron, en regnbåge, en dörr, en rosett, en ros, en robot, en bur, ett öra, en mur och en orm.
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När man tränar på R-ljudet brukar man börja med att träna på D-ljudet som finns på

samma plats i munnen som R-ljudet. På nästa sida finns ett tärningsspel som ni kan

använda för att träna på D-drillar (ex. "de-de-de..."). Tänk på följande när ni tränar:

• Tungspetsen ska stiga upp mot muntaket så att D-ljudet bildas bakom de övre

framtänderna. Munnen är öppen och käken ska hållas still. D-ljudet ska inte bli

T-aktigt.

• Håll gärna ett finger som stöd mellan tänderna (inte så långt in så att det stör

tungans rörelse), speciellt om det är svårt för barnet att hitta det rätta D-ljudet.

Här nedanför kan du se de bilder som finns i tärningsspelet och vilka D-drillar man

ska säga när man hamnar på den bilden i tärningsspelet. Upprepa D-

drillarna flera gånger och börja långsamt för att sen öka takten om det går.

D-DRILLAR
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DE-DE-DE....

DEN-DEN-DEN....

DI-DI-DI....

DA-DA-DA....

DN-DN-DN....

SE PÅ D-DRILLAR HÄR:
Patientanvisningar |Potilasohjeet

(dreambroker.com)

FÖR ATT

LÄRA SIG
BEHÖVER VI

FÖRST

TRÄNA PÅ
D-LJUDET

https://dreambroker.com/channel/nrc7ujhd


START

MÅL

DE-DE... DEN-DEN... DI-DI... DA-DA...

DN-DN...

Två

steg

framåt

Tre steg

bakåt
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D-ljudet kan hjälpa tungan att hitta till R-ljudets plats i munnen. Därför hittar Tatte på

ett eget språk där man säger D istället för R, "D-språket". På vägen från skogen till sitt

hus tränar Tatte på D-språket. Hjälp Tatte att säga orden genom att använda D-

språket och säg td-td på vägen mellan varje ord. Tips: Om orden blir svåra att säga

kan man till en början använda ett extra vokalljud (t.ex. "tedappa" istället för "tdappa").
Bilderna föreställer följande: trana, truck, troll, åra, trumma, hare, kamera, tratt, myra, trumpet, 

hammare, tre, päron, träd, tråd, trappa

Td-td Td-td

Td-tdTd-tdTd-td

Td-tdTd-tdTd-td

Td-td

Td-td

Td-td Td-td Td-td

Td-td
Td-td

D-SPRÅK

Td-td
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Td-td
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TRÄNA D-SPRÅKET I ORD

Med dessa bilder kan du spela memory eller hitta på andra aktiviteter från "tipslistan".



HUMLESURR

För att komma ett steg närmare R-ljudet är det bra att träna på "humlesurret". När

man gör ett humlesurr innebär det att tungan gör ett surrljud när den hålls uppe mot

muntaket bakom de övre framtänderna. Det är alltså inte det samma som ett

Z fastän vi här använder ett upphöjt Z, alltså ZZZ, för humlesurret.

När man söker efter surrljudet kan man först hålla ett finger mellan tänderna så att

det bildas ett mellanrum mellan den övre och nedre tandraden, och så att käken

hålls stilla (håll inte fingret så långt in så det stör tungans rörelse). Man kan tänka att

man försöker säga "D" och lyfter upp tungan mot muntaket. Försök sedan surra och

se till att tungspetsen stannar kvar uppe mot muntaket.

Om det är svårt att hitta ett surr kan man först också bara blåsa ut luft när tungan

stannar kvar i den position den har när man ska säga D-ljudet. Då hålls alltså

tungspetsen uppe mot muntaket och bakom de övre framtänderna.

Man kan gärna alltid använda sig av D-ljudet som starthjälp för humlesurret och då

träna med korta surr som alltid börjar med D (se videoklipp).

Humlesurret brukar ganska ofta behöva extra träning för att man ska hitta det och

göra på rätt sätt.

För att få tungan att göra "extra hopp" kan man försöka upprepa D + surr kraftigt så

här: DZZZDZZZDZZZ
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SE PÅ VIDEOKLIPPET 

MED HUMLESURRET HÄR:
Patientanvisningar |Potilasohjeet

(dreambroker.com)

https://dreambroker.com/channel/nrc7ujhd


Humlan flyger till blommorna. Turas om att surra som humlan (Dzzz). Den ena personen

får följa humlans väg till blomman med fingret medan den andra personen surrar.
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SURRLOPPAN

DZZZ - DZZZ - DZZZ

Surra sålängedu 

kan:DZZZZZZZZZZZZ

D
N

 -
D

N
 -

D
Z

ZN

D
N

 -
D

N
 -

D
Z

ZN
D

E
N

 -
D

E
N

 -
D

Z
Z

Z

D
E

N
 -

D
E

N
 -

D
Z

Z
Z

Med den här bilden kan ni vika en pappersloppa och träna på

humlesurret (instruktioner för hur man viker surrloppan hittas på

nästa sida). Låt barnet först säga hur många gånger ni ska växla

mellan de två bildfälten. Sen får barnet välja färg. Öppna det

hörn som barnet valt och säg det som står där.
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HUR DU VIKER SURRLOPPAN

1. Klipp ut fyrkanten.

2. Vik in alla hörn mot mitten av papprets 
baksida så att du har alla färger på ena 

sidan och humlorna på andra sidan.

3. Sväng på pappret så att du har 

vikningen neråt. Vik då igen in varje 
hörn till mitten av pappret så att 
humlorna göms och färgerna kommer 

uppåt.

4. Vik pappret på mitten två gånger.

5. Veckla ut de två senaste vikningarna 
och sätt fyra fingrar i hörnen.

Nu är loppan klar för användning!
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MERA D-DRILLAR OCH HUMLESURR

Klipp ut fiskarna och lägg gem på dem. Sväng dem med bildsidan neråt och fiska

upp dem med magneter. Säg den övning ni fiskar upp. Fiskarna går också att

använda som memory om ni printar dubbletter.
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DE-DE-DE...

DEN-DEN-DEN...

DA-DA-DA...

DN-DN-DN...

DZZN-DZZN-DZZN...DZZZZZZZZZZZZ...



TRÄNA R-LJUDET I ORD

När barnet klarar av D-drillarna och humlesurret är det dags att börja träna på R-

ljudet i ord. Vissa barn kanske redan har lyckats hitta ett R-ljud där tungspetsen 

vibrerar, medan andra barn behöver mera träning. Barnet kan träna på att säga olika 

ord med antingen humlesurr eller R-ljudet. Om barnet använder R-ljudet är det 

vanligt att det låter extra starkt till en början.

På sidorna 22–26 finns bilder med R-ljudet i olika positioner i ord. Klipp ut bilderna

och variera träningen med olika aktiviteter från "tipslistan" på sida 4.

DAGS ATT TRÄNA R-LJUDET I ORD!

OM DU ANVÄNDER HUMLESURRET KAN DU PRÖVA

SÄGA PÅ LITE OLIKA SÄTT, TILL EXEMPEL:
DN-DN-DZZOPPE

DZZN-DZZN-DZZOPPE
DZZOPPE

OM HUMLESURRET ÄR SVÅRT ATT HITTA I BÖRJAN AV ORD

KAN DU PRÖVA LÄGGA IN ETT EXTRA D-LJUD I ORDEN,
TILL EXEMPELDZZOS,DZZOBOT
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DRA DRAKE DROTTNING

DRICKA DROPPE DRÖMMA

TROLLTRÄDTRE

TRÖJATRUMMATRAPPA

22

TRÄNA R-LJUDET I ORD: DR- OCH TR-ORD



ROBOT RABATT RITA

ROS ROSETT RING

RÖDRUTSCHBANARIDDARE

REPRUTIGRAKET

TRÄNA R-LJUDET I ORD: R-LJUDET I BÖRJAN AV ORD
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MYRA HARE BORRA

KÄRRA KAMERA MURA

KÖRAHÖRAPÄRON

ÅRABÄRAÖRA

TRÄNA R-LJUDET I ORD: R-LJUDET I MITTEN AV ORD
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BUR DATOR TJUR

BLÅBÄR KÖR

PAPPERFÅRVAMPYR

PEPPARSMÖRDÖRR

LÅR
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TRÄNA R-LJUDET I ORD: R-LJUDET I SLUTET AV ORD



PRATA PRIS PRINSESSA

BRA BRÖD BRO

GRANGRODAGRIS

KRANKRÅKAKRONA

TRÄNA R-LJUDET I ORD: PR-, BR-, GR- OCH KR-ORD
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Lottobricka 1

Klipp ut motsvarande bilder från sidorna 22–26 så kan ni spela lotto med R-ord.

Man kan spela om vem som först får tre i rad eller vem som först får hela brickan full.

LOTTOSPEL MED R-ORD
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Lottobricka 2

Klipp ut motsvarande bilder från sidorna 22–26 så kan ni spela lotto med R-ord.

Man kan spela om vem som först får tre i rad eller vem som först får hela brickan full.

LOTTOSPEL MED R-ORD
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R-ljudet kan tränas i meningar med till exempel följande aktiviteter:

Memoryspel:

• "Jag fick en ros", "Jag fick en dörr" o.s.v.

Finns i sjön:

• "Har du någon robot?", "Har du någon gitarr?"

Snurra flaskan:

• "Flaskan pekar på en gris", "Flaskan pekar på en kärra"

Kims lek:

• "Du har tagit bort kastrullen", "Du har tagit bort haren"

Gömma bilderna i rummet:

• "Jag hittade en ring", "Jag hittade en raket"

Bygg upp en egen spelplan med bilderna, slå tärningen och benämn den bild du

hamnar på:

• "Jag kom på en bur", "Jag kom på ett blåbär"

Spela Alias (en i taget drar upp en bild och förklarar med hela meningar vad som är

på bilden utan att säga vad det är. Den andra får gissa. Kom ihåg att använda fina R-

ljud!)

• Ex. "Det här är en sagofigur som bor under en bro i sagan om Bockarna

Bruse."

Lägg gem på bilderna och fiska upp dem med magneter:

• "Jag fångade en riddare", " Jag fångade en rutschbana"

WOW!

VILKET FINT

DU HAR!
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R-LJUDET I MENINGAR



När barnet kan säga ord med R i träningssituation är det vanligt att det tar ganska

länge för barnet att börja använda sig av R-ljudet i spontantalet.

För att stöda användningen av R i spontantalet kan man börja med att komma

överens om något enstaka ord där man ska använda sig av sitt R i vardagen. Det kan

gärna vara ett ord som man använder flera gånger om dagen eller ett ord som är

motiverat för barnet att kunna, ex. en favoritleksak, ett favoritspel, ett namn eller

dylikt.

Man kan också komma överens om att man använder sig av R i en viss situation,

såsom vid matsituationer eller när man spelar ett spel som kräver att man ska

prata (ex. BarnAlias). Om man vill kan man klippa ut Tatte med pratbubblan här

nedanför och ha den framför sig för att förtydliga och visualisera att man nu har en

träningsstund när man ska använda sig av R-ljudet. Om barnet då glömmer bort att

använda R kan man peka på bilden och säga ordet igen med R tillsammans. Ett barn

som kan läsa kan också träna i samband med högläsning.

Det är vanligt att det kan ta länge förrän barnet lär sig använda sitt R-ljud på ett

naturligt sätt i spontantalet. När man just har lärt sig R-ljudet låter det oftast kraftigt

till en början. Det är också vanligt att barnet överanvänder R-ljudet och säger ex. R

istället för L eller J i ord till en början. Tänk på att uppmuntra och berömma barnet.
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R-LJUDET I SPONTANTALET

KOM IHÅG



TRÄNINGSSCHEMA

För att få bästa resultat när man tränar är det bra att träna i korta pass och ofta. Här

kan ni komma överens om hur många gånger ni ska träna på en vecka och försöka

uppnå ert mål. Sätt ett kryss i en ruta för varje gång ni tränat. Ni kan också komma

överens om vad ni gör när ni uppnått ert mål. Tips: Kopiera upp flera sidor så har ni

träningsschema för flera veckor.

MÅNDAG

DEN HÄR VECKAN HAR VI TRÄNAT __________ GÅNGER. BRA JOBBAT!

HUR MÅNGA GÅNGER 
SKA VI TRÄNA 

DEN HÄR VECKAN?

__________

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

DEN HÄR VECKAN HAR VI TRÄNAT __________ GÅNGER. BRA JOBBAT!

HUR MÅNGA GÅNGER 
SKA VI TRÄNA 

DEN HÄR VECKAN?

__________

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG
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HAR TRÄNAT - LJUDET FLITIGT 

OCH GJORT FINA FRAMSTEG!

Barnets namn

DATUM: ______________________________


