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Anmeldelse

Wy fogopgedisic app tol trailing af skelneevne og odtale
Gamflficeret specialiiimdervisiniiiing

til sidst ogsa minimalpar. Herefter optager,

Anmeldt af: Kirsten Andersen

overhorer og vurderer barnet sin egen produktion af stavelser, nonord og realord. Isaer i

Med 0konomisl<e midler fra Oticon Fonden
har logop^derne Ida Kroner og Pernille Olsen fra Speak App ApS udviklet Udtaleappen

stotter barnets tering.

til traening af skelneevne og udtale. Appen

Saledes fares barnet gennem de 3 faser i

denne produktive fase har barnet brug for, at
en voksen deltager aktivt, guider og under-

er inspireret af P.O.RT.-metoden og rummer

P.O.P.T.-metodea og spillet er ogsa kodet sa¬

desuden ogsa skelnen af minimalpar.

ledes, at barnet skal skelne 8/10 opgaver kor-

Udtaleappen er designet til born med udta-

rekt, far naeste bane abnes. Appen er selvin-

levanskeligheder.

struerende, sa barnet ved, hvor det skal ga

Appen henvender sig til 3-6 arige born, som

hen.

har brug for en malrettet logopaedisk skelne-

I Udtaleappens nuvaerende form kan lydene

traening i en let tilgaengelig form.

k/t, g/d og l/n skelnes i de fonologiske pro-

Udtaleappen har et narrativ, som barnet kan

cesser fronting, backing, lateralisering og na-

leve sig ind i og hente motivation i. Hoved-

salering, initialt savel som finalt.

personen er en kat, der har den samme ud-

Udtaleappens muligheder i foraeldresamar-

talevanskelighed som barnet. Vi folger f0rst

bejdet

katten gennem en 'jagtscene', hvor den bliver

De ressourcemaessige rammer for den logo-

forfulgt af den fraekke gardhund i den indledende animationsfilm. Katten lober hen til
den kloge gas for at fa hjaelp; men bliver helt

paediske praksis giver ikke altid den onskede
mulighed for at udfore en intervaltraning i

misforstaet, fordi den udtaler ordene forkert.

Den kloge gas regner dog ud, hvad det er
katten prover at sige, og forteller katten, at

den godt kan Is&re den at skelne lydene og
udtale dem rigtigt. Til gengaeld skal katten
love at hente det guldseg tilbage til gaessene,

skelnen flere gange om ugen, som der skal

til for at fa den 0nskede effekt. Udtaleappen
er udviklet til at kunne supplere logopaedens
arbejde og bidrage til, at barnets foraeldre og
paedagoger kan deltage mere aktivt i barnets
fonologiske udvikling.
Pa www.speakapp.dk, der henvender sig til

som nogen har stjalet fra dem. Der er noget

bade logopaeder, foraeldre og paedagoger,

pa spil!

findes mere detaljeret information om me-

i jagten pa guldaegget f0res katten/barnet

toden, detaljerne i appen samt, hvordan de

gennem skelneovelser pa fonem-stavelses-

voksne kan understotte barnets laering, nar

nonords og realordsniveau i henholdsvis ga-

de spiller sammen.

sefolden, h0nsegarden, hestestalden og hos

Udtaleappen er tilgaengelig pa AppStore og
Google Play og er udviklet til iPad og tablet.

uglen i skoven. Skelneovelserne indeholder
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