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Test til vurdering af 
talesproget hos 2 til 2 1/2 

årige børn

E V A
2 års talescreening
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Formål:
Formålet med EVA – 2års talescreenig er at give forskellige faggrupper ensartede 
muligheder for at iagttage og vurdere talesproget hos børn på mellem 2 og 2 1/2 
år. Logopæder, sundhedsplejersker, praktiserende læger, daginstitutionspersonale, 
psykologer m.fl. stilles ofte i den situation, at de skal vurdere såvel forståelsen som 
brugen af talesproget hos to årige børn. Det kan derfor være en fordel, at anvende 
et ensartet vurderingsgrundlag, som vil gøre iagttagelsen og vurderingen mindre 
tilfældig, og et materiale, som samtidig kan være et godt kontaktmiddel den frem-
mede iagttager og barnet imellem.

Baggrund:
Materialet er udformet dels på baggrund af erfaring med mindre børn og dels ud 
fra en række udviklingstabeller/skalaer udarbejdet af bl.a. Eric Lenneberg, Tina 
Bangs og Mildred F. Berry. Tabeller der viser, hvad man med rimelighed kan forlan-
ge som værende alderssvarende for børn, som er fyldt to år men endnu ikke fyldt 
to år og seks måneder.

Udformning:
Materialet består af to dele;

1.  Pegebilleder 
Hovedsageligt til iagttagelse af forståelsen af talesprog.

2.  Foldebog 
Til iagttagelse af barnets egen forståelse af talesprog A enkelt lyd og B 
ytringer.

Det to-årige alderssvarende barn skal kunne udpege alle de genstande, personer 
og dyr, som er afbilledet. Det to-årige alderssvarende barn skal kunne anvende 7 
af de 9 lyde (konsonanter) på en acceptabel måde. Det to-årige alderssvarende 
barn skal kunne benævne 7 af de 9 handlingsbilleder med et- eller to-ordsytringer 
(f.eks. sover, bade, spise is, kører bil osv.) og mindst medtage verbet (udsagnsled-
det) i sine ytringer.



Iagttagelsesprocedure:
Når den voksne undersøger anvender EVA, skal vedkommende selvsagt anvende 
de almindelige regler for iagttagelse af børn og bl.a. skabe den nødvendige kontakt 
til barnet. Man kan vælge enten selv at være ”udspørgeren” eller overlade dette til 
en forældre eller til barnets daglige pædagog efter en kort forklaring.
Ved pegebillederne bør man mindst anvende de spørgsmål, som er anført på regi-
streringsarket, hvor man begynder med billedet af den store bamse.
Ved foldebogen skal man begynde med enkeltgenstandene (bogen, puden,) og 
spørge ”Hvad er det? Hvis barnet ikke af sig selv kan benævne genstandene, skal 
man om muligt få barnet til at eftersige ved at sige ”Kan du se, der er en nøgle – 
kan du sige det (nøgle)?”
På handlingssiden skal man spørge med: “Hvad sker der her?” men man kan ikke 
forvente, at barnet udtrykker sig i korrekte sætninger, men i mere eller mindre 
acceptable ytringer. Svarene vil kun meget sjældent blive: ”Bamsen kører i den 
røde bil, bamse spiser is” m.fl. men snarere ”kører bil, kører bil bamse, bamse 
badekar, tisser” m.fl.

Registrering:
Registreringen vil kun sjældent kunne ske samtidigt med iagttagelsen. Derfor er 
registreringsarket udformet, så det bagefter er let at foretage nedskrivningen via 
hukommelsen, når dette sker UMIDDELBART efter iagttagelsen. Registreringsarket 
vil dels være en god støtte for iagttageren ved efterbearbejdningen og dels være 
et godt udgangspunkt for samtale med andre professionelle fra andre faggrupper, 
når det er nødvendigt. Som ved alle andre iagttagelsesmaterialer/procedurer bør 
undersøgeren øve sig på ca. 10 børn også gerne lidt ældre for grundigt at sætte 
sig ind i selve proceduren og derved få den tilstrækkelige erfaring med administra-
tionen, inden han/hun bruger materialet for alvor.


