
VurderingsVejledning
Vurderingen af børnenes svar er meget enkel. Svarene 
opdeles i tre grupper: Overudtrykket – Normaludtrykket – 
Underudtrykket.

Overudtrykket er den specifikke eller avancerede benæv-
nelse af et item f.eks. gravhund, seksløber, hængelås eller 
bestik. Disse udtryk står i kolonnen til venstre på registre-
ringsarket efter en markering 3). 3 er det pointtal, man skal 
give for svaret.

normaludtrykket er den mest almindelige benævnelse af 
et item. Det er en benævnelse, som man kan forvente af 
et barn på 6 til 7 år. Det vil være benævnelser som hund, 
pistol, lås, kniv, gaffel og ske. Disse udtryk står i kolonnen i 
midten på registreringsarket efter 2). 2 er det pointtal,
man skal give for svaret.

underudtrykket er den småbarnlige, beskrivende, perseve-
rerende, parafatiske eller fejlagtige benævnelse. Det vil være 
udtryk som vov –vovhund, skyder – bang, nøgle – nøglehul. 
Disse udtryk står i kolonnen til højre på registreringsarket 
efter 1). 1 er det pointtal, man skal give for svaret.

Manglende benævnelse giver 0 point.

3 fiskekutter · sejlbåd  2 skib · båd  1 damper · færge

3 lokomotiv · damplokomotiv  2 tog  1 futtog · fut-fut · tøf-tøf

3 seksløber · revolver  2 pistol · bøsse  1 skyder · gevær · bang

3 bestik  2 kniv, ske og gaffel  1 knive · skeer · gafler · ting til at spise med

                   
Udsnit af registreringsarket. Normaludtrykket er med fed 
skrift.

Langt de fleste besvarelser vil kunne findes på registre-
ringsarket, men af og til kommer børn med helt anderledes 
svar. Her er det op til talelæreren at vurdere, om svaret er 
et overudtryk, et normaludtryk eller et underudtryk. Vurde-
ringen skal ske ud fra sund fornuft, talelærerens erfaring og 
hans/hendes viden om børns talesprog. I enkelte tilfælde 
kan et barns dialekt have indflydelse på vurderingen. Et 
svar, der i dialekten er et normaludtryk, skal naturligvis ikke 
scores som et underudtryk.

Med hensyn til udenlandske børn med et andet national-
sprog end dansk skal vurderingen ske som for danske børn. 
Vurderingen kan kun baseres på fremmedsproget, hvis der 
er en kyndig tolk til stede i undersøgelsessituationen.

AnVendelse
· Testen er først og fremmest tænkt til brug ved talepæda-

gogens første møde med barnet, så hun/han kan danne 
sig et indtryk af barnet og dets talesprog. Som screenings-
test i børnehaveklassen er Sproglig Test 1 god i kraft af 
den prognostiske værdi, man kan tillægge testen (Mogens 
Jansen et Al. Skolepsykologi – Den blå serie nr. 10 1987, 
Ernst Ottem og Ola Sletmo, A note between Sproglig Test 
1 (Bo Ege) and (WPPSI) SJPL 1994).

· Brugen af Sproglig Test 1 sammen med KTI – Kontrolleret 
tegneiagttagelse – kan være medvirkende til, at man tidligt 
finder frem til de børn, som har brug for støtte i børne-
haveklassen for at komme på omdrejningshøjde med de 
øvrige børn.

· Det skal påpeges, at det er barnets produktive ordbrug 
inden for et snævert område, Sproglig Test 1 undersøger. 
Det er ikke barnets almene produktive ordforråd. Sproglig 
Test 1 kan ikke erstatte en test som Viborgtesten, og sam-
menligning af resultater fra de to test er uden mening.

BeMÆrKninger
· Ved de fleste billeder skal man blot spørge: »Hvad er 

det?«

· Ved billederne 07 og 08 skal man spørge på en anden 
måde. Man skal sige: »Kan du se, det er en dreng? Hvad 
ser drengen ud til at være?« Evt.: »Hvordan synes du han 
ser ud i hovedet?« Brug neutral stemmeføring til begge 
billeder. Pas på ikke at lyde vred/glad.

· Man bør sidde i enrum med barnet og give barnet god tid 
og ro i situationen.

Registreringsark og vejledning kan frit printes fra:
www.spf-herning.dk 
Søg på materialets titel og klik på produktet.

sPrOglig TesT 
Test til brug ved den audiologopædiske undersøgelse af børn mellem 3 og 8 år
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sTAndArdTABel 1998

Alder I II III IV V % for alderen
      (median)

3:0 -23 24-26 27-32 33-35 36- 59

3:6 -25 26-29 30-35 36-38 39- 65

4:0 -27 28-31 32-37 38-41 42- 69

4:6 -29 30-32 33-38 39-42 43- 71

5:0 -32 33-36 37-41 42-45 46- 78

5:6 -34 35-40 41-42 43-46 47- 83

6:0 -36 37-41 42-45 46-47 48- 87

6:6 -37 38-43 44-47 48-49 50- 91

7:0 -39 40-44 45-48 49-50 51- 93

Medianen er et udtryk for det faktiske gennemsnit.

Denne beregningsform anvendes kun i de tilfælde, hvor 
man statistisk ønsker at bearbejde sit materiale. Hvordan 
barnets resultat forholder sig til medianen, finder man frem 
til ved at gange det pointtal, barnet opnår, med 2. Hvis et 
barn på 4 år opnår 37 point, sker sammenligningen ved at 
gange 37 med 2 = 74. Da medianen er 69 for aldersgruppen 
placerer barnet sig over medianen. Opnår barnet derimod 
33 point, placerer det sig under medianen. 33 gange 2 = 66.

FOrslAg:
Lad barnet lave en tegning af et menneske på bagsiden af 
registreringsarket. Vurder tegningen efter Goodenough’s 
tabel.
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