
R-paketet
– Ljudövningar illustrerade av Solveig Embring
Bilderna kan användas i talträning, språkträning 
och som underlag för och inspiration till minnes
övningar och muntligt berättande. Materialet är 
tänkt att underlätta, variera och stimulera. 

För barnet/eleven är bilderna ett stöd för 
 minnet och en inspiration till egna associationer 
och för samtal. Bilderna kan gärna användas i 
barnens läxbok, om det passar att träna hemma 
eller på förskolan. 

Rpaketet innehåller följande målljud: r 
 initialt, r medialt, r finalt, pr, tr, br, gr, kr, 
spr, str, skr och två blad med supradentaler (rt, 
rd, rn, rs).

 Eftersom Rljudet är det svåraste  språkljudet 
i svenskan rekommenderas att träna andra 
språkljud först (det finns undantag). 

Det är också viktigt att föregå all Rträning med 
mun gympa och att göra barnet medvetet om vad 
tungspetsen kan göra i munnen. Grimaser är inte 
fel att ha kul med framför spegeln. Ekorr smacket 
(som bildas uppåt bakåt med tungspetsen) bör 
 tränas först, sedan supradentalerna och sist R
ljudet.

Kontakt
SKL Kommentus 
Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm 
Telefon 08-709 59 90 
Telefax 08-709 59 45 
order@sklkommentus.se 
www.sklkommentus.se
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Beställningsdatum  _________________________________________________________________________________________

Kund/Enhet  _______________________________________________________________________________________________

Kundnummer  _____________________________________________________________________________________________

Utdelningsadress  __________________________________________________________________________________________

Postnummer och postort  ___________________________________________________________________________________

Namn  _____________________________________________________________________________________________________

Epost _____________________________________________________________________________________________________

Telefon (även riktnummer)  _________________________________________________________________________________

Referensnummer  __________________________________________________________________________________________

Fakturaadress  _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

   Jag vill ha mer information om övriga produkter i talträningsmaterialet.

Beställs hos: SKL Kommentus    Telefon: 08-709 59 90    E-post: order@sklkommentus.se. 
För aktuella priser se vår webbshop på www.sklkommentus.se eller kontakta vår kundservice.

Beställning av hel serie

Artikelnr Ljudövning Antal Artikelnr Ljudövning Antal

417 241237 r initialt, block om 25 ex 417 241244 gr, block om 25 ex
417 241238 r initialt, block om 25 ex 417 241245 kr, block om 25 ex
417 241239 r medialt, block om 25 ex 417 241246 spr, block om 25 ex
417 241240 r finalt, block om 25 ex 417 241247 str, block om 25 ex
417 241241 pr, block om 25 ex 417 241248 skr, block om 25 ex
417 241242 tr, block om 25 ex 417 241249 rs, rt, rn supradentaler, block 

om 25 ex
417 241243 br, block om 25 ex 417 241250 rd, rt, rn supradentaler, block 

om 25 ex

Beställning av delad serie

Artikelnr Artikelbenämning/Titel Antal hela serier

417 241P Ljudövning "Rpaketet" – Hel serie om 14 block (25 ex/block)

BESTÄLLNING R-PAKETET
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