
”Fonologi i børnehøjde” 

Nyborg Strand, 25. marts 2014 

   Ved audiologopæd Kirsten Loft Bergstrand 



Program  
 

 

• Lidt teori og baggrund 

• Gruppeundervisning – taleskole  

• Case - individuel undervisning 

• Spørgsmål – stil dem bare under vejs 

 

 



Lahey 

form 

brug indhold 



Konsonanter 

Artikulationsmåde: 

 

• Klusiler: p, t, k, b, d, g. 

• Frikativer: f, v, s, S, D, j, h. 

• Nasaler: m, n, N. 

• Likvider: l, r. 

 



Konsonanter 

Artikulationssted: 

 

• Bilabial: p, b, m. 

• Labiodental: f, v. 

• Alveolær: t, d, s, n, l. 

• Alveopalatal: S. 

• Palatal: D, j. 

• Velær: g, k, N. 

• Suprafaryngal: r. 

• Glottal: h. 

 



Konsonantskema 

Bilabial Labioden-

tal 

Alveolær Alveopa- 

latal 

Palatal Velær Suprafa- 

ryngal 

Glottal 

Klusiler p 

b 

t 

d 

k 

g 

Frikativer F 

v 

s S  

D, j 

h 

Nasaler m n N 

Likvider l r 

Aspiration og stemthed. 

D har tidligere været betegnet alveolær. 



Halvvokaler 

 

 

• J - /lqJE/ 

 

•w - /hqw/ 

 

• R - /moR/ 

 

 



Vokalblokken 



Definition af dysfonologi 

Anne-Grethe Dahms (2003): Dysfonologi ≈ 
svære udtalevanskeligheder. ”Børnene 
benævnes dysfonologiske, uanset om 
fejludtalen også kunne være forårsaget af 
talevanskeligheder af apraktisk karakter eller 
eventuelt af dysartrisk karakter eller en 
kombination af disse, samtidig med 
fonologiske vanskeligheder. Der er tale om en 
børnegruppe, der har fonologiske mangler, 
men ikke impressive mangler”. 



F80.0  

Specifik sprogartikulationsforstyrrelse 

 

 

• Specifik sprogartikulationsforstyrrelse, hvor 

barnets anvendelse af talelyde er 

tilbagestående i forhold til dets mentale alder, 

men hvor der i øvrigt er normal udvikling af 

sprogfærdigheder. 

• Det vi kalder: Dysfonologi. 
• WHOs ICD-10 



Baggrunden for ”Fonologi i 

børnehøjde” 

 

Ulrika Nettelbladts disputats 

Anne-Grethe Dahms metode 

Fonologiundervisningen på 

Kommunikationscentret i Hillerød 



Proces-rækkefølge 
Normal fonologisk udvikling: 

 

• De syntagmatiske processer ses på det tidlige fonologiske 
udviklingstrin (ektraktioner m.m.) – undertrykkes ved ca. 2½ 
års-alderen. 

• Derefter er der en periode, hvor der primært er 
paradigmatiske processer, men hvor der fortsat er enkelte 
syntagmatiske processer (fortrinsvis konsonantgruppe-
reduktioner) 

• Efterhånden undertrykkes alle syntagmatiske processer og 
tilbage står de paradigmatiske processer. 

• De paradigmatiske processer undertrykkes i i løbet af 
småbarnsalderen, således at barnet med normal fonologisk 

udvikling har en upåfaldende udtale ved skolestart. 



Syntagmatiske processer 

Syntagmatiske processer: 

kontekstafhængige og påvirkede af de sammenhænge 

de befinder sig i. 
 

• Fravær af final konsonant: /lys/ → /ly/, /bil/ → /bi/ 

• Fravær af initial konsonant: /vebE/ → /ebE/, /rc5/ → /c5/ 

• Fravær af tryksvag stavelse: /girqf/ → /qf/, /polEti/ → /poti/ 

• Stærk konsonantgruppereduktion: der er ingen 
konsonantgrupper i barnets produktion 

• Svag konsonantgruppereduktion (komplekse 
konsonantgrupper reduceres): /sbrcJdc/ → /sbcJdc/ 

• Konsonantgruppereduktion: /smCR/ → /mCR/, /trqbE/ → /tqbE/ 

 



Syntagmatiske processer 

 

• Stavelsesreduplikation (i stedet for at sætte en tryksvag 
stavelse sammen med den trykstærke fordobles denne sidste): 
/nesE/ → /nene/ 

• Progressiv assimilation: /banan/ → /baman/, 

 /dÅgE/ → /dÅdE/ 

• Regressiv assimilation: /lcmE/ → /mcmE/, 

 /nesE/ → /sesE/ 

• Dannelse af konsonantgruppe: /hus/ → /huds/ 

• Vokalepentese: /blcmsd/ → /bElcmsd/, /sleg/ → /sEleg/ 

• Metatese: /fesg/ → /fegs/, /kåsd/ → /kåds/ 

• Diftongreduktion: /rc5/ → /rc/ 

 
 



Paradigmatiske processer 

Paradigmatiske processer: 

kontekstfri, påvirker hele klasser af fonemer. 

  

Vokalsubstitutioner: 

• Tilbagelægning: /lys/ → /lus/  

• Afrunding: /ny/ → /ni/, /by/ → /bi/ 

 

 



Paradigmatiske processer 

Konsonantsubstitutioner: 

• Klusilering: /fesg/ → /besg/, /hus/ → /hut/ 

• Frikering: /kad/ → /fad/ 

• Denasalering: /moR/ → /boR/, /nesE/ → /desE/ 

• Nasalering: /lys/ → /nys/  

• Lateralisering: /rc5/ → /lc5/  

• Stemt lyd bliver ustemt: /vebE/ → /febE/ 

• Ustemt lyd bliver stemt: /fesg/ → /vesg/ 

 



Paradigmatiske processer 

• Bilabialisering: /dCR/ → /bCR/ 

• Alveolarisering: /lcmE/ → /lcdE/, /kcb/ → /tcb/, /gøNE/ 
→ /dønE/ 

• Palatalisering: /lcmE/ → /jcmE/, /rcJ/ → /jcJ/ 

• Velarisering: /tån/ → /kån/, /sdol/ → /sgol/ 

• H-sering: /rc5/ → /hc5/, /polEti/ → /pohEti/ 

• Deaspiration: /kcb/ → /gcb/, /piE/ → /biE/, 

 /tån/ → /dån/ 

• Aspiration: /dågE/ → /tågE/ 



Andre karakteristika: 

• Samme segment realiseres forskelligt fra ord 

til ord: /vebE/ → /vedE/ mens /trqbE/ → /tqsc/ 

• Homonymer: forskellige ord realiseres ens  

• Dysprosodi 

• Uforståelighed 

• Hyperkorrektion: /bcld/ → /brcld/, /bil/ → 

/sbil/ 

 

 



Taleskole i Gentofte Kommune 
Dysfonologigruppe 

• Målgruppe: 

 Børn med fonologiske vanskeligheder. Der må kun 

være tale om en mindre receptiv forsinkelse. Der kan 

ses øvrige ekspressive vanskeligheder. 

• Gruppe: 

 6 førskolebørn 

   2 tale-hørekonsulenter. 

• Undervisning: 

 2 x 3,25 timer om ugen i 8 uger 

 



Samarbejde med forældrene 

 

• Forældrene deltager 1½ time første gang 

• Forældrene skriver til hver gang 

• Forældrene øver med børnene hver dag 

• Et forældremøde med generel information om 

dysfonologi 

• En afsluttende samtale med forældrene  



Mål 

• Upåfaldende udtale. 

• Skabe fokus på dannelsessteder for det enkelte fonem 

og introducere det visuelle udtryk (bogstav). 

 Det, at børnene lærer bogstaverne, hjælper dem med 

at få alle fonemer og stavelser med. 

• Motorisk meget opmærksom – mærker og ser efter 

hvor lydene dannes (bruger spejl). 

• Lære børnene at prøve sig frem – alle får hjælp til 

succes. 

• Styrke barnets selvværd. 



Metode 

Vi benytter os af: 

• det barnet er god til (de lyde barnet allerede behersker) 

• barnets strategier (processer) 

• det at børn er visuelt stærke 

• vi nedsætter taletempoet - overartikulation 

  - kæder alt dette sammen 

• og så træne 

  ikke 10 gange, men flere 100 gange 

• en fast struktur 

• Det skal være sjovt! 



Overartikulation 

 

• Fonemerne trækkes meget fra hinanden 

så koartikulationen fjernes. På denne 

måde kan alle lyde nå at blive dannet, 

selv hvis man skal nå at holde på tungen 

G/K, eller hvis tungen lige skal nå at 

komme op bag tænderne og blive vendt L 



Det kalder vi lydene 

• Lukke mund: 

• Bide i læbe: 

• Den lange lyd: 

• Spyttelyd/den korte lyd bag tænderne: 

• Tungespidsen op bag tænderne: 

• Tungespidsen op bag tænderne og vendt: 

• Tungespidsen ned: 

• Rumle: 

• Åndelyd: 

• Tungen ud: 

m, b, p 

v, f 

s 

t 

d, n 

l 

g, k, N 

r 

h 

6 

 



Det kalder vi lydene 

• Gurgle: 

• Maskinlyden: 

gr, kr 

br, pr 

 



Gruppe + individuel undervisning 

 

• Gruppeundervisning ca. 1 time 

• Individuel undervisning af hvert barn ved den 

ene tale-hørekonsulent, samtidig med 

gruppeundervisning af de resterende børn ved 

den anden tale-hørekonsulent 

• Afslutning for hele gruppen 



Gruppeundervisning 

• Læse de hvide bøger + samtale 

• Afkrydsning 

• Godmorgen-/goddagsang 

 dele navneskilte ud 

 synge 

 skal dit navneskilt ligge øverst eller nederst? 

• Øve ord 



Mappen 

 

 

• Forældrene skriver lidt 

hver dag 

• Børnenes øveord 

• Vi skriver tilbage 

• Aktiviteter og lege 

• Praktiske oplysninger 



Kryds-seddel 

• _____ ER DU HER I DAG? 
 

• HVAD HEDDER DU TIL 

EFTERNAVN? 
 

• HVOR MANGE ÅR ER DU? 
 

• HVAD HEDDER DIN VEJ? 
 

• HVAD HEDDER DIN BY? 



Afkrydsning 



Navneskilte  

• Navneskilte fordeles før 

morgen-sangen. 

• Børnene lærer hurtigt at 

genkende eget og de 

andres navne. 

• Snak om de forskellige 

fonemer i navnene 

• Antal stavelser. 

• Øverst eller nederst? 



Hvem skal have den her? 



Skal dit navneskilt ligge øverst eller 

nederst? 



Gruppeundervisning 

• Øveord valgt med udgangspunkt i de aktuelle børns 
vanskeligheder. 

• ”Mundkort” 

• Selv være med til at lave øveord (temaer, for eksem-
pel påske) 

• Skrive ord hvor børnene selv ”staver” ved at mærke, 
hvor lydene dannes. 

• Klappe stavelser – både øveord, egne navne m.m. 

• Står på stolen med lukkede øjne og siger ordet 

• Tramper ”ordet” rundt om bordet.  



Øve ord 

Vigtige elementer: 

• overartikulation 

• ord og bogstaver 

• artikulere i tale – råb – hvisken 

• rytme og bevægelse 

 

Rækkefølge: 

  Enkelt ord 

  Sætninger 

  Rim og remser  



Genveje i fonologiundervisningen 

 

• N kontra L, ved L skal man åbne munden meget for at undgå 
at tungen lukker til siderne 

• GR ofte lettere en G barnet kan ligge på ryggen i trampolin 
eller på bolden, kan kikke op, eventuelt holde på tungen 

• S tænderne sammen, lukke havelågen. Øve store og små – i 
starten er kvaliteten underordnet. Finger hen ad bord eller i 
luften. Ofte pause mellem s og det næste/forrige fonem, i en 
periode 

• Produktionen af det bløde d (D) hænger sammen med de 
rundede fortunge vokaler Y og Ø. Finalt øves det bløde d med 
tungen langt ude. 



Genveje i fonologiundervisningen 

• Holde på tungen ved produktion af G, K og N, 
tryllefinger 

• D, bide i tungen. Rutchebane uden buler.  

• L, sætte tungen klar til artikulation og så sætte 
lyd på 

• Konsonantgrupper, nogle er lettere med 
indsættelse af svag-vokalen, E. I nogle tilfælde 
bruges korte pauser mellem fonemer.  

 

 

 



”Mundkort” 



”Mundkort” 



”Mundkort” 



Gruppeundervisning 

• Artikulationskort med 

dannelsesstederne 

• Børnene får et billede, 

og sammen finder vi ud 

af, hvad ordet begynder 

med, og det lægges på 

plads. 

• Kortet vendes evt. for at 

se, om det nu var rigtigt. 



Øveord med billeder af 

dannelsesstederne 

• Billederne tages i 

forbindelse med 

undervisningen 

 

• Kædes sammen med 

dagens aktuelle øveord 



Øveord 

 

• Ordene vælges og 

skrives sammen med 

børnene 

 

• Børnene ”staver” 

 

• Sedlen sættes i 

læsebogen eller i mappen 

 



Øveord 

 

• Hjemme øver børnene, og 

forældrene sætter streger 

 

• Når sedlen er udfyldt helt - 

lamineres den til ophæng 

hjemme eller bruges som 

dækkeserviet 



Gruppeundervisning 



Gruppeundervisning 



Skabe refleksion  

• Hvor mange ”luk munden lyde” er der i HUMLEBI?? 

• Hvor mange ”lange lyde” er der i SKORSTEN?? 

• Hvad hvis man tager SKOR væk, hvad har man så?? 

STEN!! 

• Hvad er sten – en hård en eller et navn?? 

• Hvor mange ord starter med KA…?? 

• KAMEL, KANEL, KAGE m.m. – putter kan kamel 

på risengrød? 

• Er der mange STYER på himlen? 



Gruppeundervisning 

• Børnene hjælpes til at 

reflektere over ord og 

sprog på alle mulige 

måder. 

 

• Hvilke ord er der for 

eksempel i PINDSVIN? 



Gruppeundervisning 





Skrivning 



Gruppeundervisning 



Gruppeundervisning 



Gruppeundervisning - syntese 



Gruppeundervisning - syntese 



Vi øver 



Gruppeundervisningen sideløbende med 

individuel undervisning 

• Tilrettelægges med udgangspunkt i: 

 

• Talepædagogisk undersøgelse  

• Børnenes fonologiske strategier 

• Observationer af børnenes øvrige udvikling 



Aktiviteterne  

Strukturen i aktiviteterne er altid de samme: 

• De samme sætninger bruges igen og igen i 
forskellige aktiviteter. 

• Det skaber ro, genkendelse, tryghed og er med 
til at udvikle det spontane sprog. 

• Aktiviteterne er altid målrettede: Lydlig 
opmærksomhed og produktion af et bestemt 
fonem, børnene finder billeder til for eksempel 
en t-plakat. 



Målet med gentagelser 

Ved at målrette aktiviteten og gentage den 

flere gange (i dage - uger) opnås: 

• både børnene og den voksne oplever, at der 

sker en udvikling. 

• den voksne får mulighed for at se børnenes 

stærke og svage sider. 



Aktiviteter og træning 
• Der arbejdes med aktiviteter, der styrker: 

 

• Primært: 

• Udtale  

• Sproglig opmærksomhed, især fonologisk 
opmærksomhed  

• Ordforråd 

• Hukommelse 

 

• Men også: 

• Fin- og grovmotorikken 

 

 



Mundmotorik 

• McCauley et al. (2009), systematisk 

forskningsgennemgang: 

– Vi ved ikke, at mundmotorisk træning virker. 

 

– Vi ved, at vi kun anvender en lille del af kraften 

ved tale 

– Muskelaktivering og bevægelsesmønstre i tale er 

anderledes end ved anden mundmotorisk aktivitet 



Bog med mundmotoriske lege 

Hvis formålet er bedre udtale, skal der være sproglyd på øvelsen.  



Tungen op bag tænderne og vendt - 

l 



Rumle-lyd - r 



Lang lyd – s + bide i læbe 



Den bredmundede frø 

 



Mimikhistorie 



Lukke mund – m + iqu 



Bred mund – rund mund 



Aktiviteter med fokus på fonologisk 

opmærksomhed 

• Plakater med bestemte fonemer 

• Find ord, der begynder med … 

• Lyt til en historie – hvornår driller den voksnes 

tunge? 

• Hjemmelavede spil med bestemte fonemer, for 

eksempel billedlotteri/memory 

• Mærk efter – skal tungen op eller ned i dette ord? 

• Pixi-alfabetet 

• Skrive 

 

 









Hukommelse og begreber 

• Udtale 

• Opmærksomhed på 

lyd 

• Huskeleg 

• Begreber 

• Overbegreber 

• Mængder 

• Antal 

• Farver 



Individuel undervisningen 

Trampolin, stor bold, stol, spejl, tavle 
 

• udgangspunkt i hvad barnet kan (succes-kriteriet) 

• og så begynde at pille ved det, der er svært 

• vigtige ord (navne – tal m.m.) også selv om de er 
svære 

• overartikulation 

• senere koordinationsøvelser – dukke, dukke… og 
go’da, go’da…., hvis det er relevant 

• eneundervisningen giver rum for det svære. 



Øveord 

Øveordenes sammensætning: 

• sammensættes med udgangspunkt i barnets aktuelle 

foneminventar og processer 

• sonoritet og implikation 

• nye konsonanter kombineres ofte med en vokal, der 

understøtter konsonanten, er artikulatorisk tæt på  

• konsonanter indlæres fortrinsvis initialt og medialt før 

finalt – dog ikke s 



Sonoritetsprincippet  

• Sequence Sonority Principle 

• Sonoritet stiger fra onset til vokalen og falder/uændret til slutningen (coda) 

• Værdier på engelske konsonanter: 

– Voiceless stops  7 

– Voiced stops  6 

– Voiceless fricatives 5 

– Voiced fricatives 4 

– Nasals  3 

– Liquids  2 

– Glides  1 

– Vowels  0 

• Fl- har sonoritetsforskellen 5 – 2 = 3 

• Jo mindre sonoritetsforskel, jo mere markeret  

• S+klusil har sonoritetsforskel -2 – adjunct, ikke ægte konsonantgruppe 

 

 



Implikation  

• X er mere kompleks end Y 

• Tilstedeværelsen af X implicerer 

tilstedeværelsen af Y, men ikke omvendt. 

• X forudsiger Y, men ikke omvendt. 

• Mere markeret implicerer mindre markeret 

 



Implikation - eksempler 

• Konsonanter implicerer vokaler 

• Ægte klynger implicerer frikativer 

• Frikativer implicerer klusiler 

• Likvider implicerer nasaler 

• Lavere sonoritetsforskel implicerer højere 

sonoritetsforskel 

• CCC implicerer CC 

 



Eneundervisning 

 

• Se i læsebogen, lidt af det gamle 

• Trampolin – hoppe nye ord 

• Lave læsebogsside – hvad hedder lydene, hvor 

dannes de? 

• Indtale de nye ord på cd 



Trampolinen 

• Motivation 

• Ords opbygning i stavelser og fonemer 

• Stemmestyrke 

• Prosodi 

• Frihed inden for en given flade 

• Bevægelse 

• Øve for sig selv med ryggen til 





Øveord 

• Læsebogen: 

 Ord, der kan produceres uden alt for stort 

besvær 

 

• Øveord med hjem: 

 Der indspilles øveord på cd til aflytning i 

hjemmet 



Tavlen 



KAJ-testen, 7.2.2013 



KAJ-testen, 7.2.2013 



KAJ-testen, 7.2.2013 



KAJ-testen, 7.2.2013 



KAJ-testen, 7.2.2013 



Læsebogsside 

Øveord med st- 

 

• Øverst forklaring til 

forældrene 

• Der er sat streger for 

hvert sagt ord 

• Enkelte stregtegninger 

fastholder forståelsen 

 





Solveigs øveord 

• Spænde, spand, spire, spor, sparke 

• Små, smiler, smykker, smule, smarti 

• Sko, skubbe, skammel, skyer, skæv 

• Vand, varme, vinter, vase, vej 

• Sti, sten, stub, stige, styr 

• Sne, snor, snorke, snige, snitte 

• Sværd, svaje, svømme, Svante, svinge 

• Blå, blomme, blad, bluse, blæse 

• Flyver, flag, flammer, flere, flue 

• Plet, pløkker, plæne, planet, plus 

• Brun, briller, brand, bro, bræt 

• Frue, fra, frimærke, frem, Frida 

 

• Ny KAJ-test 

 



KAJ-testen 3.10.2013 



KAJ-testen 3.10.2013 



KAJ-testen 3.10.2013 



KAJ-testen 3.10.2013 



KAJ-testen 3.10.2013 



Solveigs øveord, fortsat 

• Træer, trille, træt, tromme, trylle 

• Prikker, pris, prøve, Preben, printer 

• Krage, kramme, krøller, krus, krukke 

• Knapper, knude, knæ, knopper, knage 

• Drejer, druer, drømme, drive, dråbe 

• Skrå, skrammel, skrue, skrive, skrubbe 

• Sprosse, spraglet, springe, sprit, sprog 

• Streger, strop, stramme, strikkepinde, strygejern 

• Bjerg, bjælke, Bjarne, bjæffe, bjælde 

• Fjeld, fjorten, fjeder, fjollet, fjernsyn 

 





Individuel undervisning 



Forældrenes rolle 

 

• Mindst én forælder deltager mindst hver anden 

gang 

• Hører ordene, mens barnet hopper i 

trampolinen 

• ”Overenskomst” barnet – forældrene – 

talepædagogen 

• Øver mere hjemme 



Vejledning til forældre eller personale. 

• Det er vigtigt, at barnet oplever succes 

• Barnet gør, hvad det kan for at blive forstået – vi gør, hvad vi 
kan for at forstå barnet 

• Tal tydeligt og gerne lidt langsomt – den gode talemodel 

• Det er tungen, der driller, ikke barnet, som siger noget forkert 

• Gentag gerne den korrekte udtale – indirekte korrektion  

• Bed kun barnet sige ordet korrekt, hvis du er helt sikker på, at 
barnet kan! Brug gerne de strategier, barnet har brugt i 
undervisningen. Æggeur.  

• Med de lidt større børnehavebørn kan vi begynde at lege med 
sproglyde – kan du finde et ord, som begynder med m? 
…….begynd med de lyde, som kan siges lange 

• Rim og remser 



Mikkel øver sv- ord 



Koordinationsøvelse – GO’DA’ 



Koordinationsøvelse - DUKKE 



Koordination 

 

 

Jonas havde i juleferien 

sagt: 

GO’DA’ 

 

-ikke mindre end 

1445 gange 



Øveord 

 

• Flapseddel 

 

• Gentagelse af sætning 

 

• Barnet vælger selv ord 

 





Ganesejlsøvelse 



Forslag til øveord fra bogen 

 

• Her er det tungen tilbage 
(som jeg nu kalder 
tungespidsen ned) 

 

• Initialt 

• Medialt 

    

• Med henholdsvis åbne og 
lukkede stavelser og mindre 
eller større belastning af 
omkringstående fonemer 



Remser fra bogen 

Remser med: 

”lukke munden lyden” 

 

Med henholdsvis åbne 

og lukkede stavelser 

 

For hvert dannelsessted 

findes remser af 

forskellig særhedsgrad 



Remser fra AGD’s bog 

• Her er brugt 

”Boardmaker” for at 

give børnene et visuelt 

hint til remsen, der skal 

læres 

 



Sidste hoppetur 



 

Børnenes valg af fonempositioner i uv.forløbet. 

(i spontantalen) 

 
    Undersøgelse ved Anne-Grethe Dahms 

• Bilabialer fremkommer sidst i udlyd 

• /l/ arriverer sidst i udlyd 

• /r/ anvendes i begge positioner samtidig 

• /f/ kommer sidst i udlyd 

• /s/ kommer først i udlyd 

• tendens til at konsonantgrupper anvendes 

i indlyd før udlyd 



 

Børnenes valg af fonempositioner i uv.forløbet. 

(i spontantalen) 

  

• /sC/ først med favoritkonsonant som anden 
konsonant 

• aspiration fremkommer ”samtidig” med eller 
efter, at de første konsonantgrupper er 
etableret 

• /dr/ kommer senere end andre /Cr/-grupper, 
selv om /d/ er favorit konsonant 

• stavelser med konsonantgrupper forudsætter 
næsten for alle lukkede stavelser. 



”Fonologi i børnehøjde” 
Anne-Grethe Dahms 

 

Kan købes ved 

henvendelse på: 

 

Kommunikationscentret 
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48 24 22 00 
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Tykke Toke 

 

Tykke Toke går og kigger 

efter åbne slikbutikker, 

men må nøjes med en godte,  

der var tabt på Gittes måtte. 
Anne-Grethe Dahms 


