
Vejledning
Mundmotorisk spil

På dansk ved
Inge Benn Thomsen

Special-pædagogisk forlag



Indhold

Tips

Træning af enkelte konsonantfonemer

Lege

1. Trække kort

2. Farveleg

3. Gætte kort

4. Gemme kort

5. Kaste til måls

6. Trille med kugler

7. Bygge korthuse

8. Domino

9. Huskeleg

10. Roulette

11. Vende kort

Kortliste

Røde kort: Tungeøvelser uden for  munden

Blå kort: Tungeøvelser inde i munden

Grønne kort: Læbeøvelser

2



Tips

• Kortene er oplagte at bruge diagnostisk: Hvor sikker er barnets
mundmotorik? Hvilke bevægelser og positioner er eventuelt
usikre? Er det fx især tungespids og -blad, det kniber med at styre,
eller er det især bagtungen? Kan barnet bevæge læberne bevidst?
Denne information kan være en god hjælp for talepædagogen, når
et barn undersøges for forskellige formodede dysfunktioner, fx
dysfonologi, dysfasi og dyspraksi.

• Kortene er også oplagte at anvende til træning af
mundmotorikken og til opbygning af barnets bevidsthed om
tungens og læbernes bevægelser og positioner.

• Bemærk, at tegningerne er spejlvendte, så børnene kan bruge
billederne som spejl.

• Alle øvelserne bør gøres langsomt og jævnt. Hurtige og rykvise
bevægelser  er lettere og giver derfor ikke nogen træningseffekt.

• Hvis øvelserne vises med åben mund, skal den udføres med
vidtåben mund for at være effektiv.

• Øvelserne kan gøres med et spejl. Det hjælper dog ikke alle børn.
Hvis det er muligt, kan man også sætte sig, så det er muligt at se
ind i et spejl, der hænger på væggen i rummet. På den måde, kan
alle kigge samtidigt på udførelsen af øvelserne.

• Man kan give taktil kinæstetisk stimulering ved at berøre ganske let
med en tot vat.

• Hvis man har brug for det, kan man også lade bestemte kort
repræsentere bestemte konsonantfonemer, og altså ikke blot en
bevægelse uden lyd. Kort 28 kan bruges til /m/ og med lidt ekstra
bevægelse af læberne også til /p/ og /b/. Kort 13 (tungen mod
tandranden eller mod den hårde gane) siges som enten /d/, /t/,
 /n/ ,/l/, /s/, /  / eller /j/ efter behov, da disse tungepositioner
svarer til disse fonemer. Kort 12 kan også bruges til /s/, da /s/
også kan dannes på de nederste fortænder. Kort 14 kan bruges til /
g/, /k/ og /r/. Kort 25 kan anvendes til /h/. Der er til denne ide
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ikke kort til /f/ og /v/, men man kan beslutte, at på kort 19 skal
fortænderne fra overmunden samtidigt sættes ned på underlæben!
Vis barnet billedet her i vejledningen om nødvendigt.

• Den bevidsthed, man kan hjælpe barnet med at bygge op, kan
være meget anvendelig ved indøvning af vokallyde også. Fx sker
det, at et barn bruger /o/ for /ø/ og/eller /u/ for /y/. Her er det
nødvendigt bevidst at kunne bevæge tungen en anelse fremad inde i
munden med en rundet mund. Der er ikke et enkelt kort til dette,
men kort 20 (eller 25) kan bruges sammen med kort 12. Man kan
vise, hvad det går ud på: Først bevæges tungen fremad som på kort
12, og så rundes læberne til /y/ eller /ø/ som på kort 20 (eller
25).

Træning af enkeltekonsonantfonemer

/m/, /p/, /b/: kort 28.
/f/ og /v/: Sæt fortænderne fra overmunden ned på
underlæben på kort 19.
/d/, /t/, /n/ , /l/, /s/,  / eller /j/: kort 13.
/g/, /k/ og /r/: kort 14.
/h/: kort 25.
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Lege
Legene kan alle leges med et eller flere børn. Legene kan varieres i
det uendelige, idet nedenstående kan bruges som ideer.
Talepædagogen kan eventuelt supervisere pædagoger i vuggestue eller
børnehave, således at de kan træne med et eller flere børn ved hjælp
af Mundmotorisk Spil. På den måde kan talepædagogens træning med
barnet støttes af træning mellem lektionerne også.
Legene er gode at lege for alle børn, uanset de har problemer med
mundmotorikken eller ej.

1. Trække kort
Talepædagogen holder et antal kort som en vifte i hånden. Barnet
trækker et kort og udfører den viste øvelse.

2. Farveleg
Kortene lægges ud på bordet. En farvet spillebrik eller en farvet knap
placeres på hvert kort. Barnet kaster en farveterning og udfører en af
de øvelser, som er markeret med den farve, som han/hun har slået.

3. Gætte kort
Et udvalg af kort spredes ud på bordet med billedsiden opad. Et barn
udfører en øvelse. Den, som først peger på det tilsvarende kort, må
udføre den næste øvelse. I individuel undervisning  skiftes talepædagog
og barn.

4. Gemme kort
Et antal kort gemmes i det værelse, man sidder i. Barnet leder efter
kortene, om nødvendigt med hjælp fra talepædagogen, og udfører
øvelserne på de fundne kort.

5. Kaste til måls
Kortene er anbragt i tre spande eller kasser, sorteret efter farve.
Børnene prøver at kaste en bold i en af spandene eller kasserne. Når
det lykkes for barnet, vinder han/hun et kort efter eget valg og får et
point, hvis øvelsen udføres rigtigt.

6. Trille med kugler
Alle kortene lægges ud på gulvet. Barnet ruller en kugle. Hvis den
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lander på et kort eller tæt på et kort, udfører barnet den tilsvarende
øvelse.

7. Bygge korthuse
Efter at øvelserne er udført, bruges kortene til at bygge korthuse af:
Kortene tilføjes et ad gangen.

8. Domino
Alle børn får det samme antal kort. Det første barn vælger et kort ud,
udfører øvelsen og lægger kortet med billedsiden op midt på bordet.
Det næste barn gør det samme. Han/hun lægger sit kort ved siden af
det første kort, som allerede er på bordet og udfører også den øvelse.
Det tredje barn må frit vælge, hvor kortet skal lægges, afhængig af
hvilken øvelse,  han/hun vil udføre som nummer to øvelse. Legen
fortsætter til alle kort ligger ned. Børnene laver to øvelser hver gang.
I individuel undervisning skiftes barn og talepædagog.

9. Huskeleg
Et antal kort lægges med billedsiden nedad. Den første spiller vender et
kort og udfører øvelsen. Så lægger han/hun kortet med billedsiden
nedad foran sig, og så er det det næste barns eller talepædagogens tur.
Når hver spiller vender et nyt kort, skal han/hun gentage sine tidligere
øvelser (som altså ligger foran spilleren med billedsiden nedad).

10. Roulette
Kortene fordeles på en “hoppebøf”. Barnet lader en bold rulle og
udfører øvelsen på kortet, hvor bolden lander.

11. Vende kort
Alle kort med en bestemt farve, fx de røde, lægges med bagsiden
opad. Barnet vender et kort efter eget valg og udfører øvelsen.
Dernæst lægges kortet foran barnet med billedsiden opad. Dernæst
gør den voksne/næste barn det samme. Når alle kort er vendt,
trækker man kort fra hinanden og udfører øvelsen.
Eventuelt lægges kortene med billedsiden nedad, når kortet lægges ned
foran spilleren. Når spillerne trækker, trækker de altså et kort med
billedsiden nedad.
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________________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                 Røde kort: Tungeøvelser uden for  munden

      1 Tungen prøver at nå næsen.

      2 Tungen prøver at nå hagen.

      3 Tungen prøver skiftevis at nå næsen og hagen.

      4 Tungen prøver at nå det højre øre.

      5 Tungen prøver at nå det venstre øre.

      6 Tungen prøver skiftevis at nå det højre og det venstre øre.

      7 Tungen slikker honning fra overlæben.

Som hjælp kan rigtig honning smøres på læben.

      8 Tungen slikker honning fra underlæben.

                   Som hjælp kan rigtig honning smøres på læben.

Blå kort: Tungeøvelser inde i munden

      9 Tungen renser ydersiden af  overtænderne.

    10 Tungen renser ydersiden af undertænderne.

    11 Tungen renser indersiden af overtænderne.

    12 Tungen renser indersiden af undertænderne.

    13 Tungen laver en “håndstand”. Tungen kan gøre dette ved

at skulle røre den hårde gane eller tandranden,

afhængig af instruktionen.

    14 Tungen kilder de nederste fortænder.

    15 Tungen danner en rulle. NB: ikke alle mennesker kan

dette!

    16 Tungen gør som om, man havde et stort bolsje i højrekind.

For at det ikke skal ses, at det er snyd, holdes

mundes lukket.

    17 Tungen gør som om, man havde et stort bolsje i venstre

kind. For at det ikke skal ses, at det er snyd, holdes

mundes lukket

    18 Sug tungen mod mundloftet, ligesom  man laver

________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

 Nummer

Kortliste
 Nummer

smæld med tungen.
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Grønne kort: Læbeøvelser

    19 Træk den lukkede mund langt op mod ørerne.

    20 Spids munden, ligesom når man fløjter.

    21 Skift mellem at strække munden langt op mod ørerne og at

spidse munden.

    22 Træk den højre mundvig op mod øret.

    23 Træk den venstre mundvig op mod øret.

    24 Pust kinderne op, og hold luften derinde.

    25 Pust med spidsede læber og flade kinder.

    26 Overlæben gemmer underlæben.

    27 Underlæben gemmer overlæben.

    28 Begge læber er gemt.

________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
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