
Ljuda med Boo!

Pris: 149:- (inkl moms) för versionen med samtliga ljud.
50% rabatt vid köp av minst 20 appar (gäller via Apple School Manager).
För utprovning finns även en gratisversion (lite) med fyra språkljud och begränsad funktionalitet.

Bildligt talat AB
www.bildligttalat.nu

• Motiverande språkljudsträning på ljudnivå
• Utvecklad för barn 3-6 år
• Lockar till spontan härmning
• Stimulerar barnets fonologiska medvetenhet
• Utvecklad av legitimerad logoped
• Till iPad och Android-enheter

Produktblad 2018-02-23

Till vem vänder sig appen?

Ljuda med Boo! vänder sig till barn i förskoleåldern som behöver träna på sitt uttal. 
Appen är utvecklad med logopedisk kompetens och erfarenhet, i praktisk utprovning 
hos barn med verbal dyspraxi eller fonologisk språkstörning. Läs mer om 
språkstörning på nästa sida. De aktiviteter som appen erbjuder 
barnet efterliknar dem som ofta görs i klinisk träning för barn 
som behöver stöd med uttalets utveckling. 

Den roliga karaktärens rörelser och ljudande lockar till härm-
ning och spontanträning. Genom att barnet använder flera 
sinnen samtidigt för att imitera och repetera blir det lättare att 
komma över hinder och lära sig ljuda rätt.

Barnet kan sitta själv och träna genom att leka, experimentera, lyssna och 
observera. En vuxen kan också med fördel vara med och påverka aktiviteten så att 
barnet tränar rätt saker, t.ex. genom att repetera och prata om de ljud som Boo 
artikulerar. Den vuxne kan styra vilka språkljud och stavelser som ska tränas på, samt 
hur det görs.

När barnet använder appen stärks även den fonologiska medvetenheten (kunskapen 
om språkets ljudmässiga uppbyggnad) som hjälper uttalsutvecklingen. En god fonolo-
gisk medvetenhet är också en viktig grund för den framtida läs- och skrivinlärningen.

Mer information på nästa sida!
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Om språkstörning

5-8% av alla barn i förskoleåldern 
har språkstörning (Nettelbladt, 
Samuelsson, Sahlén & Ors, 
2008). När ett barn har en 
språkstörning innebär det att 
hen har nedsatt språklig 
förmåga jämfört med andra 
jämnåriga. Ofta är flera olika 
språkliga områden påverkade, t.ex. 
fonologin (förmågan att producera och uppfatta 
språkljud - uttal), grammatiken eller semantiken 
(ordförrådet). Fonologiska svårigheter är vanligt hos 
barn med språkstörning. Barn med och utan språk-
störning kan ha verbal dyspraxi, som innebär svårig-
heter att motoriskt planera talrörelser för att produ-
cera rätt ljud i talet.

Fler barn än de som diagnosticeras med någon form 
av språkstörning eller verbal dyspraxi kan ha någon 
form av uttalssvårigheter (t.ex. försenad tal- och 
språkutveckling). Även de kan vara hjälpta av stimu-
lans för att komma ifatt i utvecklingen.

Barn med språkstörning behöver insatser från hem 
och skola/förskola för att främja tal- och språkförmå-
gan på bästa sätt. Rätt stöd till alla barn säkrar god 
utveckling av läs- och skrivförmåga och förmåga att 
förstå och aktivt delta i samtal och undervisning, 
med egen muntlig uttrycksförmåga och analys.

Vad gör man?

De ljud barnet kan träna på är konsonanterna P B T D K 
G S F V M N L samt vokalerna A E I O U Y Å Ä Ö. Man 
väljer ett ljud eller två ljud som man bygger till enkla 
CV- eller VC-stavelser. När playknappen trycks ljudar 
Boo ljudet eller stavelsen och visar samtidigt med sin 
stora mun, tunga och stämband hur ljudet görs. Utöver 
detta kan man använda några funktioner i aktiviteten:

• Man kan få Boo att säga ljuden långsamt - lättare att 
hänga med vad som händer.

• Man kan få Boo att upprepa ljuden tre eller fem 
gånger. Ofta triggar detta barnet att spontanhärma.

• Man kan spela in sitt eget ljudande och jämföra med 
Boos.

• Man kan stänga av ljudet så att Boo bara mimar 
ljudet eller stavelsen. Kan vara bra i gissningslek.

• Man kan, bakom ett vuxenlås, gömma ljud som man 
inte vill ska kunna tränas på. Detta ifall barnet ”fast-
nar” vid ett ljud som hen redan är duktig på.

• Man kan, bakom vuxenlåset, stänga av visualisering-
en av stämbanden, ifall det distraherar för mycket.

Genom att aktivt leka och experimentera tränar barnet 
på olika saker:

• Tränar göra enskilda ljud som är svåra (t.ex. K som 
artikuleras långt bak i munnen)

• Samljudar två ljud till enkla stavelser (s k koartikulation 
= talrörelsernas överlappningar vid angränsande talljud)

• Tränar på att skilja på tonande och tonlösa konsonan-
ter (t.ex. B och P)

• Tränar kopplingen mellan bokstäver och dess ljud i 
tidig lästräning

Ljuda med Boo! släpptes i september 2016 och är idag ett komplett 
och uppskattat verktyg för uttalsträning i Sverige och engelsktalande 
länder. 

Appen är under ständig utveckling. Mer animationer kommer att 
läggas till för att göra Boo mer levande och uppmuntra barn att 
fortsätta träna. Det finns även planer på att integrera två spelmoment 
som hjälper till att stärka den fonologiska medvetenheten än mer, så 
håll utkik efter uppdateringar!

Varför finns inte R-, sje- och tje-ljuden med? Dessa ljud görs på 
flera olika sätt i de olika svenska dialekterna. Då appen utvecklades 
valdes det att inte inkludera dem för att kunna erbjuda en lättanvänd 
app som alla i landet kunde använda.

Dessutom är dessa ljud relativt svåra språkljud som normalt kommer 
sent i barns språkljudsutveckling. Det räknas t.ex. inte som avvikande 
om en 6-åring har svårt med R-ljudet. Man kan tänka att de sent 
utvecklade ljuden är pricken över i:t när det gäller barnets språkljudsre-
pertoar, medan de andra ljuden är mer grundläggande för en fortsatt 
bra språkutveckling.

Sagt om Boo:

”De var extremt nöjda med Boo och 
pojken upplevs av föräldrarna som 
mer förståelig än tidigare. Han har även 
en större motivation än tidigare att sitta 
och träna.”
– David, logoped, barnlogopedmottagning

”Den fungerar verkligen kanonbra! Vi har blivit så 
positivt överraskade av hur lockade barnen blir till att 
prova de olika ljuden när de ser Boo.”
– Elin, logoped, barnlogopedmottagning


