
Checkliste til materialer og remedier

Skema til Observation af barnets sansemotoriske kompetencer

Spørgeskema til forældre, pædagog og klasselærer

Drikkevarer til barnet, eksempelvis kande til at hælde af, krus,
sugerør eller en drikkebriket

Eventuelt tyggegummi, syrlige, sure, salte, bitre smagsprøver,
gerne i forskellige faconer

Højdeindstilleligt bord, taburetter, den ene med skridsikkert
sæde, en højdeindstillelig stol med drejesæde

8 cm bred bom

Gymnastikmåtte

Rullebræt

Bolde, både store, mellemstore og små

Stor ring af træ eller plast

Materiale til stereognoseundersøgelsen. 
Det er 6 par klodser i forskellige former. En klods på 2,5 cm på
hver led er en passende størrelse til en barnehånd

Ur

2 ispinde med ansigter tegnet med sort på henholdsvis hvidt og
gult karton

Ark med geometriske figurer; tegneark nr. 1, 2, 3 ,4

Klippeark nr. 1, 2, 3, 4

Ark med tegninger til øje-håndkoordination; tegneark nr. 5

A4 ark til at tegne et menneske på og til at rulle et rør af

Blyanter, både tykke og tynde

Universalsaks, venstrehåndssaks og højrehåndssaks

Paprør

Karton i A4 størrelse

Kridt eller 8 cm bred tape
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Vestibulært

Proprioceptivt

Taktilt

Visuelt

Auditivt

Analyseskema Navn: 

Cpr.nr.:

Observationsdato: 
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Analyseskema

Lateralitet

Bilateral
integration

Grovmotorik

Finmotorik

Øje-hånd
koordination

Motorisk
planlægning

Vegetative
reaktioner

Diverse
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Skema til Observation 

af barnets sansemotoriske kompetencer

Navn: Fødselsdato:

Adresse: Telefonnummer:

Institution/skole: Gruppe/klasse:

Undersøgt af: Dato for undersøgelse:

Kronologisk alder ved undersøgelse: Bruger barnet briller? Ja  [    ] Nej  [    ]

Lateralitet og hånddominans, side 18

Skrive sit navn

Hånddominans (6 år)        Højre  [    ] Venstre  [    ]

Blyantgreb

Finmotorik for øjne (6 år), side 20

Øjendominans:

Rør af papir: Højre  [    ] Venstre  [    ] Hånddominans: Højre  [    ] Venstre  [    ]

Konvergens

Følge genstand

Følge en genstand mod højre

Følge en genstand mod venstre

Følge en genstand diagonalt

Følge en genstand rundt

Hurtig fixation

Vertical rotationsbevægelse

Antal horisontale ryk med øjnene:
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Oral koordination, side 25

Tungespids til underlæbe (5 år)

Tungespids til overlæbe (5 år)

Tungespids til højre mundvig (5 år)

Tungespids til venstre mundvig (5 år)

Tungespids rundt (5 - 6 år)

Tungediadokokinese (6 år)

Puste kinder op (6 år)

Finmotorik  i overekstremiteterne (8 år), side 27

Diadokokinese

antal i 10 sekunder: ukoordineret  [    ] medbevægelse  [    ]

Begge [    ]

Højre [    ]

Venstre [    ]

Reciprok håndkoordination, antal i 10 sekunder  [    ]

Fingeropposition

Fingeropposition med åbne øjne ukoordineret  [    ] medbevægelse  [    ]

begge

højre

venstre 

Fingeropposition med lukkede øjne ukoordineret  [    ] medbevægelse  [    ]

begge

højre

venstre
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Rum-retning (5 - 6 år), side 30

Tegn et X midt på af papiret

Stil dig midt i rummet

Visuomotorik, side 31

Eftertegne geometriske figurer:

5 år 6 år 8 år

Hånddominans (6 år): Højre [    ] Venstre [    ]

Klippe

Lige streg (5 - 6 år)

Cirkel (6 - 7 år)

Z (6 - 7 år)

S (6 - 7 år)

Hånddominans (6 år): Højre [    ] Venstre [    ]

Øje-håndkoordination (6 år): antal sekunder:

[    ]

[    ]

[    ]

Tegne et menneske

Hånddominans (6 år) Højre [    ] Venstre [    ]

Blyantsgreb

Grovmotorik, side 39

Gang med åbne øjne

Fremad

Baglæns (3 - 4 år)
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Gang fremad med lukkede øjne (6 år )

Gadedrengehop (6 - 7 år)

Rejse sig fra rygliggende (6 år)

Løbe og hoppe ind i en ring og blive stående (7 år)

Trillebørgang (7 år)

Boldspil, side 47

Stor bold

Kaste (5 år)

Gribe (5 år)

Studse 5 gange Begge hænder (5 - 6 år)

Højre (7 år)

Venstre (7 år)

Skiftevis ( 7 år)

Lille bold

Kaste (5 år)

Gribe med 2 hænder (5 - 6 år)

Gribe med 1 hånd (8 år)

Studse 5 gange Højre (7 år)

Venstre ( 7 år)

Skiftevis (7 år)

Sparke bold (8 år)

Foddominans Højre [    ] Venstre [    ]
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Ændringer af kroppens tyngdepunkt, side 52

Stående på rullebræt i bevægelse (5 år)

Psykiske reaktioner

Motoriske reaktioner

Stående på en taburet oven på et bord (5 år)

Op

Ned

Psykiske reaktioner

Motoriske reaktioner

Afværgereaktioner, side 54

Højre (8 mdr.)

Venstre (8 mdr.)

Bagud (10 mdr.)

Ligevægtsreaktioner, side 55

Højre (5 år)

Venstre (5 år)

Toniske labyrintreflekser, side 57

Fremliggende extension antal sekunder:

Indtage stilling (5 år)

20 - 30 sekunder (6 år) [    ]

Over 30 sekunder (8 år) [    ]
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Rygliggende flexion – udføres ikke med børn under 6 år 

antal sekunder:

5 - 20 sekunder uden modstand (6 år) [    ]

20 - 30 sekunder med let modstand ( 8 år) [    ]

Toniske halsreflekser, side 60

ATHR fra firstående (6 - 8 år)

Tonusforøgelse  [    ] Flexion højre arm [    ] Flexion venstre arm  [    ]

STHR fra firstående (6 - 8 år)

Tonusforøgelse  [    ] Extension O.E.  [    ] Flexion U.E.  [    ]

Flexion O.E.  [    ] Extension U.E.  [    ]

Firstående kontralateral – udføres ikke med børn under 6 år

20 - 30 sekunder (8 år)

Firstående reflekshæmmende stilling (6 - 8 år)

Schilders armextension

1. stå i stillingen i 20 sekunder (6 - 8 år)

2. passiv hovedbevægelse fra side til side (6 - 8 år)

Kropsrotation  [    ]    Hovedmodstand  [    ]    Stillingsændring  [    ]

Kropsstabilitet ( 6 - 7 år), side 70

Bækken

Skuldre og overkrop

Hals og nakke

Arme
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Bilateral integration (4 - 6 år), side 73

Kopiere en stor armbevægelse bilateralt

Bilaterale cirkelbevægelser

Lille

Stor

Krydse kroppens midtlinie

Højre og venstre diskrimination, side 75

Højre og venstre diskrimination (6 - 7 år)

Balance, hoppe, hinke, side 76

Gang på streg (3 - 4 år),  bom (7- 8 år) 

Forlæns

Baglæns

Stå på et ben med åbne øjne (5 - 6 år: i 10 sek)

Højre i antal sekunder [    ]

Venstre i antal sekunder [    ]

Stå på et ben med lukkede øjne (7 år: i 10 sek.)

Højre i antal sekunder [    ]

Venstre i antal sekunder [    ]

Hoppe på stedet (3 - 4 år)

Hoppe zig zag over streg (6 - 7 år)

Hinke fremad (5 - 6 år)

Højre

Venstre
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Hinke 3 hop, stop (7 - 8 år)

Højre

Venstre

Kinæstesi, side 83

Efterligne kropsstillinger med åbne øjne (5 - 6 år) 

Efterligne håndstillinger med åbne øjne (5 - 6 år)

Kropssymmetri med lukkede øjne (6 år)

Fingerspidserne mod hinanden (5 år)

Fingeridentifikation (5 - 6 år)

Højre

Venstre

Stereognose (5 - 6 år)
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Blyantsgreb

T O P G R E B

• 
12 - 15 måneder

N A V N

F Ø D S E L S D A T O

D A T O

P R O N E R E T  T V Æ R G R E B

• 
16 - 24 måneder

S U P I N E R E T  T V Æ R G R E B

• 
16 - 24 måneder

T V Æ R G R E B  M E D  S T R A K T

P E G E F I N G E R

• 
2 - 2 1/2 år

F I N G E R T O P G R E B

• 
2 1/2 - 3 1/2 år

H Ø J T  H A L V P R O N E R E T

V O K S E N G R E B

• 
3 1/2 - 4 1/2 år

L A V T  H A L V P R O N E R E T

V O K S E N G R E B

• 
4 1/2 - 5 1/2 år

N O R M A L T  

V O K S E N G R E B

• 
5 1/2 - 6 år
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Spørgeskema til barnets forældre

Du bedes udfylde spørgeskemaet efter grundig overvejelse. Er du i tvivl om forståelse af et
spørgsmål kan du rette henvendelse til undertegnede.
Du må gerne skrive supplerende kommentarer. Du kan eventuelt bruge bagsiden af papiret.
Spørgeskemaet bruges til børn fra 5 år og opefter. Du vil derfor ikke finde alle spørgsmål lige
relevante for dig og dit barn. Du bedes alligevel svare på alle spørgsmålene.

Oplysninger om barnet

Barnets navn:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnr. og by:

Tlf.  nr.:

Moderens navn:

Moderens adresse:

Tlf. nr.:

Faderens navn:

Faderens adresse:

Tlf. nr.:

Forældremyndighed:   Fælles  [    ]           Hvis ikke, navn på indehaveren:

Søskende og alder:

Daginstitution/skole:

Egen læge:

Lægens adresse:

Tlf. nr.:

Sagsbehandler:

Returner venligst det udfyldte spørgeskema til:

Observation af barnets sansemotoriske kompetencerS I D E  1



Dit barns tidlige udvikling

1. Var der specielle problemer under graviditeten? 

Hvis ja, hvilke?

2. Var der komplikationer under selve fødslen? 

Hvis ja, hvilke?

3. I hvilken graviditetsuge blev barnet født?

4. Barnets vægt ved fødslen?

5. Havde dit barn svært ved at lære at sutte?

6. Nød dit barn at være i arm som spæd?

7. Var dit barn meget stille?

8. Led dit barn af kolik?

9. Sov dit barn som spæd mindre end andre børn?

10. Kunne dit barn som spæd lide at have øjenkontakt med dig?

11. Pludrede dit barn som spæd? Ja, meget  [    ]       Ja, lidt  [    ]       Nej  [    ]       Ved ikke  [    ]

12. Har dit barn haft problemer med ørerne?

13. Kunne dit barn lide at ligge på maven?

14. Kunne dit barn lide at trille?

15. Kunne dit barn lide at kravle?

16. Kravlede dit barn før det kunne gå?

17. Hvor gammel var dit barn, da det gik?

18. Har dit barns taleudvikling været forsinket?

19. Har dit barn været i kontakt med talepædagog?

20. Har dit barn været indlagt på sygehus?

Hvis ja, hvornår og af hvilken årsag?

21. Har dit barn haft søvnproblemer?

Hvis ja, hvilke?

22. Har dit barn været vådligger?

23. Har dit barn været udsat for ulykker eller skader? 
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Dit barns aktuelle udvikling

1. Bliver dit barn generet af stærkt lys?

2. Er dit barn bange for bolden ved boldspil?

3. Kan dit barn lide at lægge puslespil?

4. Kan dit barn bedømme afstande?

5. Har dit barn svært ved at forstå, hvad der bliver sagt?

6. Kan dit barn koncentrere sig, selv om der er lyde eller støj i baggrunden?

7. Reagerer dit barn stærkt på uventede høje lyde?

8. Kan dit barn huske en besked?

9. Kan dit barn give en besked videre?

10. Har dit barn svært ved at udtrykke, hvad det gerne vil sige?

11. Har dit barn udtalevanskeligheder?

12. Har dit barn en god balance?

13. Er dit barn særlig glad for 

at gynge, at rutche, at vippe eller lignende hurtige aktiviteter?

14. Støder dit barn tit ind i møbler og lignende?

15. Er dit barn bange for at klatre og kommer op i højden?

16. Virker dit barn ængstelig ved at gynge, vippe, køre i  karrusel?

17. Ligger dit barn ofte på maven, når det tegner, læser, ser TV?

18. Er dit barn bange for at få hovedet nedad f.eks. i tumlelege?

19. Virker dit barn mere frygtløs på legepladsen end andre børn?

20. Bliver dit barn let rundtosset?

21. Bliver dit barn ængstelig, når det går op og ned af trapper?

22. Falder dit barn tit over sine egne fødder?

23 Kan dit barn cykle alene uden støttehjul?

24. Foretrækker dit barn stillesiddende lege?
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25. Undgår dit barn fysisk berøring?

26. Er dit barn tilbageholdende med at røre ved ukendte ting?

27. Kan dit barn lide at blive kærtegnet?

28. Vil dit barn udelukkende selv bestemme, hvornår og hvordan det skal kærtegnes?

29. Reagerer dit barn voldsommere end andre børn på smerte?

30. Reagere dit barn mindre end andre børn på smerte?

31. Bliver dit barn urolig, når det står tæt på mange mennesker f.eks. i en kø?

32. Kan dit barn lide at blive smurt ind i creme?

33. Kan dit barn lide at komme i bad?

34. Kan dit barn lide at gå med bare fødder?

35. Undgår dit barn tøj af bestemte materialer?

Hvis ja, hvilke?

36. Undgår dit barn lege, hvor det kan blive snavset, f.eks. leg med ler, 

dej, fingermaling?

37. Synes dit barn, at det er ubehageligt at have noget for øjnene?

38. Bliver dit barn hurtigt træt ved fysisk aktivitet?

39. Går dit barn meget på tæer?

40. Løber dit barn på en akavet måde?

41. Holder dit barn for løst på ting?

42. Holder dit barn krampagtigt på ting?

43. Vælter dit barn ofte ting ved et uheld?

44. Kan dit barn lide at deltage i sport?

Hvis ja, hvilke?

45. Støtter dit barn ofte hovedet i hænderne, når det sidder?

46. Virker dit barn fysisk svagere, mere kraftesløs end andre børn?

47. Virker dit barn fysisk stærkere end andre børn?
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48. Er dit barn meget motorisk urolig?

49. Kan dit barn selv klæde sig på og af?

50. Kan dit barn vaske sig selv?

51. Er dit barn renlig?

52. Kan dit barn lide at tegne?

53. Kan dit barn klippe lige efter en streg?

54. Er dit barn god til at lege med Lego og bygge med klodser?

55. Kan dit barn orientere sig og finde vej?

56. Kan dit barn fuldføre en aktivitet, før det går videre til den næste?

57. Er dit barn meget rastløs?

58. Er dit barn meget kontaktsøgende over for voksne?

59. Bliver dit barn meget utryg i uvante situationer?

60. Er dit barn initiativrig?

61. Får dit barn let følelsesudbrud, såsom glæde og vrede?

62. Er dit barn følsomt over for kritik?

63. Har dit barn brug for mere beskyttelse end andre børn?

64. Virker dit barn generelt glad?

65. Bliver dit barn hurtigt frustreret?

66. Kan dit barn udføre flere aktiviteter samtidig, f.eks. tale og klæde sig på?

67. Kan dit barn lide at få læst historie?

68. Har dit barn søvnproblemer?

Hvis ja, hvilke?

69. Lider dit barn af allergi?

70. Får dit barn medicin?

Hvis ja, skriv navn på medicin og hvorfor det er ordineret.

NejAf og tilJa
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71. Lider dit barn af epilepsi?

72. Er der nogen i familien, der er ordblinde?

Hvis ja, hvem?

73. Er dit barn vådligger?

74. Foretrækker dit barn at lege alene?

75. Foretrækker dit barn at lege med børn på sin egen alder?  [    ]       yngre børn?  [    ]       ældre børn?  [    ]

76. Hvordan er dit barns selvtillid?       passende  [    ]       for meget  [    ]       for lidt  [    ]

Hvad er dit barn god til?

Hvad opfatter du som dit barns hovedproblem?

Øvrige bemærkninger:

Dato: Underskrift:

NejAf og tilJa
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Spørgeskema til barnets pædagog

Du bedes udfylde spørgeskemaet efter grundig overvejelse. Spørgsmålene skal besvares i forhold
til barnets aktuelle alder. Er du i tvivl om forståelse af et spørgsmål, kan du rette henvendelse til
undertegnede.
Du må gerne skrive supplerende kommentarer. Du kan eventuelt bruge bagsiden af papiret.
Spørgeskemaet bruges til børn fra 5 år og opefter. Du vil derfor ikke finde alle spørgsmål lige
relevante i forhold til barnet. Du bedes alligevel svare på alle spørgsmålene.

Barnets navn:

Institutionens navn:

Institutionens adresse: Telefonnr.

Pædagogens navn:

Returner venligst det udfyldte spørgeskema til undertegnede:
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Barnets aktuelle udvikling

1. Bliver barnet generet af stærkt lys?

2. Er barnet bange for bolden ved boldspil?

3. Kan barnet lide at lægge puslespil?

4. Har barnet svært ved at forstå, hvad der bliver sagt?

5. Kan barnet koncentrere sig, selv om der er lyde eller støj i baggrunden?

6. Bliver barnet usædvanlig bange for en pludselig og høj lyd?

7. Kan barnet huske en besked?

8. Kan barnet give en besked videre?

9. Har barnet udtalevanskeligheder?

10. Har barnet svært ved at udtrykke, hvad det gerne vil sige?

11. Kan barnet forstå en kollektiv besked?

12. Har barnet en god balance?

13. Er barnet særlig glad for 

at gynge, at rutche, at vippe eller lignende hurtige aktiviteter?

14. Bruger barnet rutschebanen på legepladsen?

15. Kravler barnet op i de høje legeredskaber på legepladsen?

16. Virker barnet ængstelig ved at gynge, vippe, rutsche eller lignende 

hurtige aktiviteter.

17. Kan barnet køre på tohjulet cykel uden støttehjul?

18. Er barnet bange for at gå op og ned af trapper?

19. Kan barnet gå alene op og ned af trapper?

20. Er barnet bange for at få hovedet nedad?

21. Virker barnet mere frygtløs på legepladsen end andre børn?

22. Bliver barnet let rundtosset?

23. Falder barnet tit over sine egne fødder?

NejAf og tilJa
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24. Foretrækker barnet stillesiddende lege?

25. Er barnet tilbageholdende med at røre ved ukendte ting?

26. Kan barnet lide at blive kærtegnet?

27. Vil barnet selv bestemme, hvornår og hvordan det skal kærtegnes?

28. Reagerer barnet voldsommere end andre børn på smerte?

29. Reagere barnet mindre end andre børn på smerte?

30. Kan barnet lide at tumle i puderummet?

31. Kan barnet lide at lege i huler?

32. Bliver barnet meget uroligt, når det står tæt sammen med andre børn?

33. Kan barnet lide at lege med ler, fingermaling og lignende aktiviteter?

34. Kan barnet lide at lege i sandkasse?

35. Fornemmer barnet selv, når det har våde sokker eller vanter?

36. Tager barnet selv tøj af og på, når det sveder, henholdsvis fryser?

37. Har barnet noget imod at få tøj af, når det er varmt?

38. Vil barnet holde de andre børn i hånden?

39. Synes barnet, at det er ubehageligt at have noget for øjnene, 

f.eks. ved blindebuk?

40. Bliver barnet hurtigt træt ved fysisk aktivitet?

41. Går barnet meget på tæer?

42. Virker barnet klodset grovmotorisk?

43. Virker barnet fysisk svagere, mere kraftesløs end andre børn?

44. Virker barnet fysisk stærkere end andre børn?

45. Er barnet meget motorisk urolig?

46. Leger barnet udelukkende på gulvet?

NejAf og tilJa
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47. Holder barnet alderssvarende på blyanten?

48. Kan barnet lide at tegne?

49. Kan barnet bruge en saks?

50. Spilder barnet ofte, når det spiser?

51. Kan barnet selv klæde sig på?

52. Er barnet renlig?

53. Kan barnet selv klare toiletbesøg?

54. Kan barnet orientere sig og finde vej?

55. Er barnet tilbageholdende overfor nye legeredskaber på legepladsen?

56. Er barnet glad for strukturerede bevægelege?

57. Kan barnet fuldføre en aktivitet, før det går videre til den næste?

58. Er barnet meget rastløs?

59. Er barnet meget kontaktsøgende overfor voksne?

60. Har barnet gå-på-mod?

61. Virker barnet generelt glad?

62. Kan barnet udføre flere aktiviteter samtidig f.eks. tale og klæde sig på?

63. Er barnet følsom over for kritik?

64. Er barnet indesluttet?

65. Er barnet bange for at gå på opdagelse?

66. Er barnet glad for at gå i børnehave/skolefritidsordning?

67. Er barnet udadvendt?

68. Har barnet kammerater?

69. Deltager barnet i rollelege?

70. Ødelægger barnet legen for sine kammerater?
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71. Driller barnet de andre børn i gruppen?

72. Klovner barnet meget?

73. Retter barnet sig efter institutionens regler?

74. Kan barnet i længere tid ad gangen koncentrere sig om en leg?

75. Er barnet unaturlig træt?

76. Sover barnet til middag?

77. Tager barnet hensyn til de andre børn?

78. Kan barnet forstå legeregler og rette sig efter dem?

79. Har barnet selvværd?

80. Foretrækker barnet at lege alene?

81. Foretrækker barnet at lege med børn på sin egen alder?  [    ]       yngre børn?  [    ]       ældre børn?  [    ]

Hvad er barnet god til?

Hvad opfatter du som barnets hovedproblem?

Øvrige bemærkninger:

Dato: Underskrift:
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Spørgeskema til barnets klasselærer

Du bedes udfylde spørgeskemaet efter grundig overvejelse. Spørgsmålene skal besvares i forhold
til barnets aktuelle alder. Er du i tvivl om forståelse af et spørgsmål, kan du rette henvendelse til
undertegnede.
Du må gerne skrive supplerende kommentarer. Du kan eventuelt bruge bagsiden af papiret.
Spørgeskemaet bruges til børn fra 5 år og opefter. Du vil derfor ikke finde alle spørgsmål lige
relevante i forhold til barnet. Du bedes alligevel svare på alle spørgsmålene.

Barnets navn:

Klasse:

Skole:

Skolens adresse: Telefonnr.:

Klasselærerens navn:

Returner venligst det udfyldte spørgeskema til undertegnede:

Observation af barnets sansemotoriske kompetencer S I D E  1



Barnets aktuelle udvikling

1. Kan barnet skelne forskellige figurer, former, farver, bogstaver?

2. Er barnet bange for bolden ved boldspil?

3. Kan barnet følge med på tavlen?

4. Kan barnet bedømme afstande?

5. Har barnet svært ved at forstå, hvad der bliver sagt?

6. Kan barnet koncentrere sig, selv om der er lyde eller støj i baggrunden?

7. Kan barnet huske en besked?

8. Kan barnet høre efter ved højtlæsning?

9. Kan barnet give en besked videre?

10. Kan barnet forstå en kollektiv besked?

11. Falder barnet tit over sine egne fødder?

12. Bliver barnet meget uroligt, når det står tæt sammen med andre børn?

13. Reagerer barnet kraftigt ved uventet berøring?

14. Vælter barnet ofte ting ved et uheld?

15. Er barnet motorisk urolig i timerne?

16. Er barnet hyperaktiv i frikvarterene?

17. Støtter barnet hovedet i hænderne, når det sidder?

18. Kan barnet lide gymnastik?

19. Har barnet mange medbevægelser af for eksempel tunge eller arme,

når det går balancegang, hopper, spiller bold, tegner, 

skriver eller skal lære nye færdigheder?

20. Kan barnet klippe på en streg?

21. Holder barnet alderssvarende på blyanten?

22. Kan barnet kende forskel på højre og venstre?

23. Skriver barnet bogstaver og tal baglæns eller spejlvendt?
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24. Er barnet meget rastløs?

25. Har barnet gå-på-mod?

26. Virker barnet generelt glad?

27. Er barnet følsom over for kritik?

28. Er barnet indesluttet?

29. Deltager barnet i leg med andre?

30. Har barnet venner i klassen?

31. Retter barnet sig efter skolens regler?

32. Er barnet udadvendt?

33. Bliver barnet inde i frikvarterene?

34. Kan barnet bedst lide at lege rolige lege?

35. Bliver barnet let frustreret?

36. Er barnet accepteret af kammeraterne i klassen?

37. Kan barnet overskue konsekvenserne af en handling?

38. Har barnet brug for mere beskyttelse end andre børn?

39. Er barnets faglige niveau alderssvarende i dansk?

40. Er barnets faglige niveau alderssvarende i matematik?

41. Modtager barnet specialundervisning?

Hvis ja, i hvilke fag?

Hvad er barnet god til?

Hvad opfatter du som barnets hovedproblem?

Øvrige bemærkninger:

Dato: Underskrift:
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Analyse af spørgeskema til barnets forældre

Dit barns aktuelle udvikling

1. Bliver dit barn generet af stærkt lys?

2. Er dit barn bange for bolden ved boldspil?

3. Kan dit barn lide at lægge puslespil?

4. Kan dit barn bedømme afstande?

5. Har dit barn svært ved at forstå, hvad der bliver sagt?

6. Kan dit barn koncentrere sig, selv om der er lyde eller støj i baggrunden?

7. Reagerer dit barn stærkt på uventede høje lyde?

8. Kan dit barn huske en besked?

9. Kan dit barn give en besked videre?

10. Har dit barn svært ved at udtrykke, hvad det gerne vil sige?

11. Har dit barn udtalevanskeligheder?

12. Har dit barn en god balance?

13. Er dit barn særlig glad for 

at gynge, at rutche, at vippe eller lignende hurtige aktiviteter?

14. Støder dit barn tit ind i møbler og lignende?

15. Er dit barn bange for at klatre og kommer op i højden?

16. Virker dit barn ængstelig ved at gynge, vippe, køre i  karrusel?

17. Ligger dit barn ofte på maven, når det tegner, læser, ser TV?

18. Er dit barn bange for at få hovedet nedad f.eks. i tumlelege?

19. Virker dit barn mere frygtløs på legepladsen end andre børn?

20. Bliver dit barn let rundtosset?

21. Bliver dit barn ængstelig, når det går op og ned af trapper?

22. Falder dit barn tit over sine egne fødder?

23 Kan dit barn cykle alene uden støttehjul?

24. Foretrækker dit barn stillesiddende lege?
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25. Undgår dit barn fysisk berøring?

26. Er dit barn tilbageholdende med at røre ved ukendte ting?

27. Kan dit barn lide at blive kærtegnet?

28. Vil dit barn udelukkende selv bestemme, hvornår og hvordan det skal kærtegnes?

29. Reagerer dit barn voldsommere end andre børn på smerte?

30. Reagere dit barn mindre end andre børn på smerte?

31. Bliver dit barn urolig, når det står tæt på mange mennesker f.eks. i en kø?

32. Kan dit barn lide at blive smurt ind i creme?

33. Kan dit barn lide at komme i bad?

34. Kan dit barn lide at gå med bare fødder?

35. Undgår dit barn tøj af bestemte materialer?

Hvis ja, hvilke?

36. Undgår dit barn lege, hvor det kan blive snavset, f.eks. leg med ler, 

dej, fingermaling?

37. Synes dit barn, at det er ubehageligt at have noget for øjnene?

38. Bliver dit barn hurtigt træt ved fysisk aktivitet?

39. Går dit barn meget på tæer?

40. Løber dit barn på en akavet måde?

41. Holder dit barn for løst på ting?

42. Holder dit barn krampagtigt på ting?

43. Vælter dit barn ofte ting ved et uheld?

44. Kan dit barn lide at deltage i sport?

Hvis ja, hvilke?

45. Støtter dit barn ofte hovedet i hænderne, når det sidder?

46. Virker dit barn fysisk svagere, mere kraftesløs end andre børn?

47. Virker dit barn fysisk stærkere end andre børn?
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48. Er dit barn meget motorisk urolig?

49. Kan dit barn selv klæde sig på og af?

50. Kan dit barn vaske sig selv?

51. Er dit barn renlig?

52. Kan dit barn lide at tegne?

53. Kan dit barn klippe lige efter en streg?

54. Er dit barn god til at lege med Lego og bygge med klodser?

55. Kan dit barn orientere sig og finde vej?

56. Kan dit barn fuldføre en aktivitet, før det går videre til den næste?

57. Er dit barn meget rastløs?

58. Er dit barn meget kontaktsøgende over for voksne?

59. Bliver dit barn meget utryg i uvante situationer?

60. Er dit barn initiativrig?

61. Får dit barn let følelsesudbrud, såsom glæde og vrede?

62. Er dit barn følsomt over for kritik?

63. Har dit barn brug for mere beskyttelse end andre børn?

64. Virker dit barn generelt glad?

65. Bliver dit barn hurtigt frustreret?

66. Kan dit barn udføre flere aktiviteter samtidig, f.eks. tale og klæde sig på?

67. Kan dit barn lide at få læst historie?

68. Har dit barn søvnproblemer?

Hvis ja, hvilke?

69. Lider dit barn af allergi?

70. Får dit barn medicin?

Hvis ja, skriv navn på medicin og hvorfor det er ordineret.
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71. Lider dit barn af epilepsi?

72. Er der nogen i familien, der er ordblinde?

Hvis ja, hvem?

73. Er dit barn vådligger?

74. Foretrækker dit barn at lege alene?

75. Foretrækker dit barn at lege med børn på sin egen alder?  [    ]       yngre børn?  [    ]       ældre børn?  [    ]

76. Hvordan er dit barns selvtillid?       passende  [    ]       for meget  [    ]       for lidt  [    ]
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Analyse af spørgeskema til barnets pædagog

Barnets aktuelle udvikling

1. Bliver barnet generet af stærkt lys?

2. Er barnet bange for bolden ved boldspil?

3. Kan barnet lide at lægge puslespil?

4. Har barnet svært ved at forstå, hvad der bliver sagt?

5. Kan barnet koncentrere sig, selv om der er lyde eller støj i baggrunden?

6. Bliver barnet usædvanlig bange for en pludselig og høj lyd?

7. Kan barnet huske en besked?

8. Kan barnet give en besked videre?

9. Har barnet udtalevanskeligheder?

10. Har barnet svært ved at udtrykke, hvad det gerne vil sige?

11. Kan barnet forstå en kollektiv besked?

12. Har barnet en god balance?

13. Er barnet særlig glad for 

at gynge, at rutche, at vippe eller lignende hurtige aktiviteter?

14. Bruger barnet rutschebanen på legepladsen?

15. Kravler barnet op i de høje legeredskaber på legepladsen?

16. Virker barnet ængstelig ved at gynge, vippe, rutsche eller lignende 

hurtige aktiviteter.

17. Kan barnet køre på tohjulet cykel uden støttehjul?

18. Er barnet bange for at gå op og ned af trapper?

19. Kan barnet gå alene op og ned af trapper?

20. Er barnet bange for at få hovedet nedad?

21. Virker barnet mere frygtløs på legepladsen end andre børn?

22. Bliver barnet let rundtosset?

23. Falder barnet tit over sine egne fødder?

NejAf og tilJa

Observation af barnets sansemotoriske kompetencerS I D E  2



24. Foretrækker barnet stillesiddende lege?

25. Er barnet tilbageholdende med at røre ved ukendte ting?

26. Kan barnet lide at blive kærtegnet?

27. Vil barnet selv bestemme, hvornår og hvordan det skal kærtegnes?

28. Reagerer barnet voldsommere end andre børn på smerte?

29. Reagere barnet mindre end andre børn på smerte?

30. Kan barnet lide at tumle i puderummet?

31. Kan barnet lide at lege i huler?

32. Bliver barnet meget uroligt, når det står tæt sammen med andre børn?

33. Kan barnet lide at lege med ler, fingermaling og lignende aktiviteter?

34. Kan barnet lide at lege i sandkasse?

35. Fornemmer barnet selv, når det har våde sokker eller vanter?

36. Tager barnet selv tøj af og på, når det sveder, henholdsvis fryser?

37. Har barnet noget imod at få tøj af, når det er varmt?

38. Vil barnet holde de andre børn i hånden?

39. Synes barnet, at det er ubehageligt at have noget for øjnene, 

f.eks. ved blindebuk?

40. Bliver barnet hurtigt træt ved fysisk aktivitet?

41. Går barnet meget på tæer?

42. Virker barnet klodset grovmotorisk?

43. Virker barnet fysisk svagere, mere kraftesløs end andre børn?

44. Virker barnet fysisk stærkere end andre børn?

45. Er barnet meget motorisk urolig?

46. Leger barnet udelukkende på gulvet?
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47. Holder barnet alderssvarende på blyanten?

48. Kan barnet lide at tegne?

49. Kan barnet bruge en saks?

50. Spilder barnet ofte, når det spiser?

51. Kan barnet selv klæde sig på?

52. Er barnet renlig?

53. Kan barnet selv klare toiletbesøg?

54. Kan barnet orientere sig og finde vej?

55. Er barnet tilbageholdende overfor nye legeredskaber på legepladsen?

56. Er barnet glad for strukturerede bevægelege?

57. Kan barnet fuldføre en aktivitet, før det går videre til den næste?

58. Er barnet meget rastløs?

59. Er barnet meget kontaktsøgende overfor voksne?

60. Har barnet gå-på-mod?

61. Virker barnet generelt glad?

62. Kan barnet udføre flere aktiviteter samtidig, f.eks. tale og klæde sig på?

63. Er barnet følsom over for kritik?

64. Er barnet indesluttet?

65. Er barnet bange for at gå på opdagelse?

66. Er barnet glad for at gå i børnehave/skolefritidsordning?

67. Er barnet udadvendt?

68. Har barnet kammerater?

69. Deltager barnet i rollelege?

70. Ødelægger barnet legen for sine kammerater?
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71. Driller barnet de andre børn i gruppen?

72. Klovner barnet meget?

73. Retter barnet sig efter institutionens regler?

74. Kan barnet i længere tid ad gangen koncentrere sig om en leg?

75. Er barnet unaturlig træt?

76. Sover barnet til middag?

77. Tager barnet hensyn til de andre børn?

78. Kan barnet forstå legeregler og rette sig efter dem?

79. Har barnet selvværd?

80. Foretrækker barnet at lege alene?

81. Foretrækker barnet at lege med børn på sin egen alder?  [    ]       yngre børn?  [    ]       ældre børn?  [    ]
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Analyse af spørgeskema til barnets klasselærer

Barnets aktuelle udvikling

1. Kan barnet skelne forskellige figurer, former, farver, bogstaver?

2. Er barnet bange for bolden ved boldspil?

3. Kan barnet følge med på tavlen?

4. Kan barnet bedømme afstande?

5. Har barnet svært ved at forstå, hvad der bliver sagt?

6. Kan barnet koncentrere sig, selv om der er lyde eller støj i baggrunden?

7. Kan barnet huske en besked?

8. Kan barnet høre efter ved højtlæsning?

9. Kan barnet give en besked videre?

10. Kan barnet forstå en kollektiv besked?

11. Falder barnet tit over sine egne fødder?

12. Bliver barnet meget uroligt, når det står tæt sammen med andre børn?

13. Reagerer barnet kraftigt ved uventet berøring?

14. Vælter barnet ofte ting ved et uheld?

15. Er barnet motorisk urolig i timerne?

16. Er barnet hyperaktiv i frikvarterene?

17. Støtter barnet hovedet i hænderne, når det sidder?

18. Kan barnet lide gymnastik?

19. Har barnet mange medbevægelser af for eksempel tunge eller arme,

når det går balancegang, hopper, spiller bold, tegner, 

skriver eller skal lære nye færdigheder?

20. Kan barnet klippe på en streg?

21. Holder barnet alderssvarende på blyanten?

22. Kan barnet kende forskel på højre og venstre?

23. Skriver barnet bogstaver og tal baglæns eller spejlvendt?
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24. Er barnet meget rastløs?

25. Har barnet gå-på-mod?

26. Virker barnet generelt glad?

27. Er barnet følsom over for kritik?

28. Er barnet indesluttet?

29. Deltager barnet i leg med andre?

30. Har barnet venner i klassen?

31. Retter barnet sig efter skolens regler?

32. Er barnet udadvendt?

33. Bliver barnet inde i frikvarterene?

34. Kan barnet bedst lide at lege rolige lege?

35. Bliver barnet let frustreret?

36. Er barnet accepteret af kammeraterne i klassen?

37. Kan barnet overskue konsekvenserne af en handling?

38. Har barnet brug for mere beskyttelse end andre børn?

39. Er barnets faglige niveau alderssvarende i dansk?

40. Er barnets faglige niveau alderssvarende i matematik?

41. Modtager barnet specialundervisning?

Hvis ja, i hvilke fag?
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