
Elev Fødselsdato / år Klasse Pige Dreng

Lærer

V A N I L L A S C R E E N I N G

Klasselærerens skema i forbindelse med sprogscreening

Andre observationer

Ja Nej 

1. Kender barnet sit navn og adresse? 

2. Har barnet normal stemmeføring?

3. Har barnet bogstavkendskab?

4. Kan barnet rime?

5. Er barnet opmærksomt på sproglyd/ordleg?

6. Har barnet forståelse for sig selv i forhold til omverdenen?

7. Er barnets kommunikative adfærd generelt upåfaldende?
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Skolens navn Klasse 

Forældres navn(e) Forældres telefon

Barnets navn, fødselsdato og år Forældres e-mail

V A N I L L A S C R E E N I N G

Forældrenes skema i forbindelse med sprogscreening

De kommende uger vil alle børn i 0. klasse blive sprogscreenet.
Som baggrund vil vi gerne have svar på flg. spørgsmål:

Yderlige oplysninger:

………………………………………………………………….

Forældrenes underskrift og dato

Ja Nej 

1. Har barnet haft talepædagog i børnehaven?   
Hvis ja, så beskriv kort årsagen:

2. Er graviditet og fødsel forløbet normalt?

3. Har barnet haft problemer med hørelsen?

4. Kan barnet lide at fortælle?

5. Kan barnet fortælle nogenlunde flydende og sammenhængende?

6. Kan barnet udføre en handling, når du har givet en besked?

7. Kan barnet koncentrere sig om at høre en historie?

8. Er barnet begyndt at skrive eller legeskrive?

9. Er barnets modersmål dansk?

10. Taler barnet rent? 
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Tasketyven

I Billedsekvens

II Sætningsfuldendelse

Kommentarer vedrørende:

Syntaks               

Morfologi

Spontantale             

Hvis drengene (ikke)                

Den gamle dame

Da politibilen kom               

Barnet lægger billederne: Uden hjælp Med støtte Guides Lægger ikke selv
billederne

Barnet fortæller: Logisk flydende
historie

Benævner bille-
derne

Skal spørges Fortæller ikke
om billederne
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Opgaver uden billedmateriale

III Sætningsspændvidde

IV Artikulatorisk distinkthed  

V Perception

VI Oral inspektion

Ja Nej

Gabe / lukke munden

Række tunge

Tunge til næse

Tunge til hage

Tunge til sider (svævetunge)

Ja Nej

Gå forlæns på stregen dér, og gå bagefter baglæns 

Rejs dig op og stil dig bagved stolen og sig hurra 

Luk øjnene og klap i hænderne 

Åbn døren og se, om der kommer nogen 

Kan du vise mig din tunge? 

Prøv at skrive dit navn. 

Ja Nej

Sgråmysk

Krøsbitu

Lasyfribo

14 stavelser (6 år) Min lillebror elsker at gå til fodbold hver mandag

10 stavelser (4 år) Det må gerne blive snevejr til jul

6 stavelser (3 år) Jeg vil ha´ min is nu
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Opgaver uden billedmateriale

VII Talemotorisk koordination

IIX Dysdiadokokinese

IX Observationer af talekvalitet

Stemmefunktion: Vær opmærksom på vejrtrækning (højkostal/bryst eller abdominal/mave), hæshed, svag/kraftig 

stemmestyrke, spændinger, holdning og påfaldende stemmeleje ........................................................................................

Prosodi (sprogmelodi): ..........................................................................................................................................................

Stemmens støttefunktion prøves. Tester: ”sig højt og tydeligt: ”Pas på!”, barnet: ”Pas på!”

Bemærkninger om hørelse: ....................................................................................................................................................

X Fonologisk opmærksomhed

Hvis man siger [k] foran [at], hvad får man så? ....................................................................................................................

Hvis man tager ”gård” væk fra ”skolegård”, hvad siger man så? ..........................................................................................

Ja Nej

Kan du rime på sprøjte?

Kan du rime på hente?

Kan du rime på kat?

Kan du rime på bo?

Ja Nej

Læsp Søren spiser spegepølse

Lukket snøvl Nissen nyser, når det blæser

Åbent snøvl Pia peger på de stribede paraplyer

Sussie tager toget (til Kastrup) klokken fire

Stammen

Pa-ta-ka, pa-ta-ka  i 10 sek. Antal:

Ja Nej

Pa-ta-ka

Ka-ka-ka

Ta-ta-ta

Pa-pa-pa

Ja Nej

Kuk kuk – tut tut             k/t  

Gog gog – dod-dod g/d

Inger gynger ganefunktion

Lille Lulle lam lam tungebånd
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Opgave med 2 fingerdukker

XI Sproglydsdiskrimination

Opgaver med billedmateriale

XII Fonologi

XIII Rimpar

XIV Idiomopfattelse

Hun har sommerfugle i maven Konkret opfattelse Abstrakt opfattelse 

Hun har julelys i øjnene Konkret opfattelse Abstrakt opfattelse 

Glad Sur Mad

Reol Stol Stige

1. Vanilla er i spjældet. Hun har stjålet en gulerod v- sbj- sdj-

2. Nej hvor er hun glubsk n- h- -bsg

3. Pigerne er glade og griner p- gl- gr-

4. Sif er yngst og Fanny er ældst s- -ngsd f- -lsd

5. Lille Jakob køres i klapvogn l- j- k- kl-

6. De går tværs over vejen d- g- tv- -rs v-

7. Flodhesten slapper af. Den er dvask fl- -sd- sl- dv- -sg

8. Her er den stribede tiger. Mon den har tænkt sig at springe ud af buret? sdr- t- m- -ngd sbr-

9. Hun er skrap. Hun er vred. sgr- vr- -d

10. Frøen kvækker. fr- kv-

11. Hvor ser han fjollet ud. fj- -l-

12. Den gnasker råkost gn- r-

13. Vanilla leger bare skjul b- sgj-

14. Alle bladene er brune bl- br-

Kan barnet skelne? Ja Nej

Kr/gr Kro/gro Hvem sagde gro?

Pl/bl Plade/blade Hvem sagde plade?

t/d Tut/dut Hvem sagde dut?

f/v Fis/vis Hvem sagde vis?
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XV Figur/grund-opfattelse

XVI HV-ord XVII Præpositioner

XIIX Ordkendskab og overbegreber

XIX Konklusion af screeningen

A Upåfaldende besvarelse

B Hjemmet skal kontaktes

C Konfereres med skolens talehørelærer

D Anden foranstaltning

Overbegreb Enkeltord

Værktøj

Smykker

Dyr/legetøj

Slik

Ja Nej

Ved siden af 

Bagved 

Foran 

Under 

Over 

På 

Ja Nej

Hvis 

Hvornår

Hvordan

Hvorfor

Hvad 

Hvor 

Ja Nej Andet

Kødben

Stjerne

Flaske

Revolver
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Dato: ………………………………  Tester: …………………............………………............................


