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Ungdommens (U) navn:___________________________________ Dato:__________________________ 

Fødselsdato:  __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __   Fylt ut av:  □ Mor □ Far  

Skole: _________________________________________________   □ Andre: _________   

 

Hvordan opplever du Us språkforståelse? (kryss av 1) 

□ Normal: Forstår sammensatte setninger over flere ledd, både i her–og-nå situasjon, fortid og 

fremtid. Forstår metaforer.  

□ Litt nedsatt: Forstår setninger med 2 ledd, både i her-og-nå situasjon, fortid og fremtid: eks. Gå 

inn i stua og hent boka.  

□ Moderat nedsatt: Forstår enkle 2-4 ordsetninger i her-og-nå situasjon, nær fortid og nær fremtid. 

□ Alvorlig nedsatt: Forsår enkeltord i her-og-nå situasjon. 

□ Forstår ingen tale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVIS DERE HAR SVART ”NORMAL” PÅ BEGGE SPØRSMÅLENE OVER – STOPP.

SPRÅK / KOMMUNIKASJON – FORELDRE / PÅRØRENDESKJEMA 

Hvordan opplever du Us talefunksjon? (kryss av 1) 

□ Normal Ungdommen gjører seg forstått til både kjente og ukjente personer, om alle 

temaer, i alle situasjoner og i ett behagelig tempo. 

□ Litt utydelig: Ungdommen gjør seg forstått til de fleste, men blir ofte bedt om å gjenta 

setningen for at samtalepartneren skal forstå.  

□ Utydelig:  5-25 personer forstår ungdommens tale. 

□ Meget utydelig: 1-4 personer forstår ungdommens tale. 

□ Ingen tale 

 

 

CEREBRAL PARESE REGISTERET I NORGE 

fylles ut av CPRN: 

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 
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Hvilke kommunikasjonsformer ble brukt tidligere? 

□ Tale  

□ Gester – kroppsspråk: Kroppsspråk kan være å vise følelsesuttrykk ved hjelp av mimikk, 

kroppsholdning etc; snur seg vekk, ser på og smiler. Gester kan være å vinke 
(ha det), peke eller vise for eksempel hvordan man grer håret ved å gjøre 
bevegelsen  

□ Håndtegn:   Tegnspråk, norsk med tegnstøtte (eller tegn til tale som det ofte kalles) 

□ Grafiske tegn: Flere ulike tegnsystemer kan være i bruk; Picture Communication Symbols 

(PCS), Rebus, Symbol stics, Pictogram, Bliss eller andre symbolsystemer 

□ Bokstaverer/skriver: Bokstaverer med handalfabet, PC, talemaskin, bokstavtavle eller på annen 

måte 
 

Hvor mange ord kan U uttrykke? 

Tale:  □ Ja □ Nei 

Hvis Ja, hvor mange ord U kan uttrykke? 

□ 0-9   □ 10-119   □ 200-999   □ >1000   □ Vet ikke 

Grafisk:  □ Ja □ Nei 

Hvis Ja, hvor mange ord U kan uttrykke? 

□ 0-9   □ 10-119   □ 200-999   □ >1000   □ Vet ikke  

Håndtegn: □ Ja □ Nei 

Hvis Ja, hvor mange ord U kan uttrykke? 

□ 0-9   □ 10-119   □ 200-999   □ >1000   □ Vet ikke 

Hva er Us hovedkommunikasjonsform nå? (Hva bruker U mest?) (kryss av 1) 

□ Tale   

□ Gester – kroppsspråk: Kroppsspråk kan være å vise følelsesuttrykk ved hjelp av mimikk, 

kroppsholdning etc; snur seg vekk, ser på og smiler. Gester kan være å 
vinke (ha det), peke eller vise for eksempel hvordan man grer håret ved å 
gjøre bevegelsen  

□ Håndtegn:   Tegnspråk, norsk med tegnstøtte (eller tegn til tale som det ofte kalles) 

□ Grafiske tegn: Flere ulike tegnsystemer kan være i bruk; Picture Communication Symbols 

(PCS), Rebus, Symbol stics, Pictogram, Bliss eller andre symbolsystemer 

□ Bokstaverer/skriver Bokstaverer med handalfabet, PC, talemaskin, bokstavtavle eller på annen 

måte  
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Hvor mange ord antar du at U forstår? 

Tale:  □ Ja □ Nei 

Hvis Ja, hvor mange ord U forstår? 

□ 0-9   □ 10-119   □ 200-999   □ >1000   □ Vet ikke 

 

Grafisk:  □ Ja □ Nei 

Hvis Ja, hvor mange ord U forstår? 

□ 0-9   □ 10-119   □ 200-999   □ >1000   □ Vet ikke 

  

Håndtegn: □ Ja □ Nei 

Hvis Ja, hvor mange ord U forstår? 

□ 0-9   □ 10-119   □ 200-999   □ >1000   □ Vet ikke 

 

Bruker U håndtegn?  □ Ja □ Nei 

Bruker U grafiske tegn?  □ Ja □ Nei 

     Hvis ja, hvilke hjelpemidler benyttes? 

□ Fotografier: Foto av personer, kjente ting i omgivelsene som blir brukt som 

symboler for disse personene/gjenstandene. 

□ Pictogram: Flere ulike tegnsystemer kan være i bruk; Picture Communication 

Symbols (PCS), Rebus, Symbol stics, Pictogram eller andre 
symbolsystemer 

□ Bliss: Bliss er et eget grafisk tegnsystem med egen gramatikk og 

strategier for å reparere brudd i kommunikasjon 

□ Skriver: Bokstaverer med handalfabet, PC, talemaskin, bokstavtavle eller 

på annen måte. 

□ Kommunikasjonsbok: Flersidig kommunikasjonsbok som barnet bruker i kommunikasjon 

□ Enkel talemaskin: Enkel talemaskin med et begrenset antall sider med innleste 

uttrykk tilpasset en bestemt situasjon. Slike talemaskiner har 

overlegg som fysisk må skiftes når man skal snakke om et annet 

tema 

□ Høyteknologisk talemaskin: En databasert kommunikasjonsløsning som er bygget opp med 

flere sider og som barnet bruker i kommunikasjon 

□ Behov for tolk som støtte? Trenger barnet noen til å tolke/ oversette grafiske tegn til en 

sammenhengende tale for at andre skal forstå? 
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   Hvis ja, hvor forståelig er tegnene?  

   □ Bra utført/lett å forstå  □M utydelige tegn/vanskelig å forstå 

   □ Lett utydelige tegn    □ Intet tegnspråk 

   □ Utydelige tegn/dog forståelig  

 

 

Opplever du at andre forstår det U sier/uttrykker?     □ Ja  □ Nei  □ Vet ikke 

  Hvis ja, hvem forstår U?  

□ Din nærmeste familie? (Familiemedlemmer og andre du bor sammen med) 

  Hvilken uttrykksform blir forstått? 

  □ Tale  □ Grafisk  □ Håndtegn    

□ Dine nære venner/slektninger? (Mennesker du omgås i fritiden, deler interesser med,  

  leker med, betror deg til) 

Hvilken uttrykksform blir forstått? 

  □ Tale  □ Grafisk  □ Håndtegn 

□ Bekjente? (Mennesker du kjenner men som du ikke omgås jevnlig. (naboer, 

klassekamerater, bussjåfør, fjern familie)) 
Hvilken uttrykksform blir forstått? 

  □ Tale  □ Grafisk  □ Håndtegn 

□ Betalte hjelpere? (Mennesker som er betalt gjennom sitt arbeid for å være i kontakt 

med deg. (assistenter, pedagoger, fysioterapeut, etc.)) 
Hvilken uttrykksform blir forstått? 

  □ Tale  □ Grafisk  □ Håndtegn 

□ Ukjente? (Ukjente mennesker som personen tilfeldig kan komme i kontakt med 

(butikk -personale, servicepersonell, tilfeldig på gaten, på kafé etc.)) 
Hvilken uttrykksform blir forstått? 

  □ Tale  □ Grafisk  □ Håndtegn 

 

Takk! 

Har U opplæring innen feltet ASK – Alternativ supplerende kommunikasjon?    □ Ja □ Nei  


