
Language	Use	Inventory	TM	«Språk	i	bruk»	

Skåringsark 

 

 
Barnets navn (for- og etternavn):________________________________________ Kjønn: ⃝ Gutt ⃝ Jente 
 
Navn på informant __________________________________________________________________ 
 
Relasjon til barnet (mor, besteforelder, lærer etc.) ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dag Måned År  
 
 
 

Utfylt dato      

Fødselsdato    

Alder i antall måneder    

 

INSTRUKSJON FOR FØRSTE DEL: (tas ikke med i LUI totalskåre) 

1. For hver delskala, før inn i råskårekolonnen:  

- Gi 1 for «ja», «av og til» eller «ofte» 

- Gi 0 for «nei», «aldri», «sjelden» eller «ikke nå lenger» 

- Gi 0 om et svar er utelatt (viser til LUI manual for utdypende veiledning vedr. utelatte svar) 

2. . FYLLES BARE UT HVIS ENGELSKE NORMER BENYTTES. Persentilskåre hentes i LUI manualen og føres i persentilkolonnen.  

Første del: Måten barnet ditt kommuniserer ved hjelp av gester. (Regnes ikke med i  LUI totalskåre) 
 

 
 

råskåre persentil 

DELSKALA A:  Skåre av til 
sammen 11: 

 - 

DELSKALA B:     Skåre av til 
sammen 2: 

 - 

 
 

                                                 Første del. Sum av til sammen 13:     

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  



2 
 

 
 

Tredje del: Bruk av lengre setninger  

 
 

råskåre persentil 

DELSKALA F: Hvordan bruker barnet ditt ord for å få deg til 
å legge merke til noe 

Skåre av til sammen 6:   

DELSKALA G: Barnets spørsmål og kommentarer om 
gjenstander 

Skåre av til sammen 9:   

DELSKALA H: Barnets spørsmål og kommentarer om seg 
selv eller andre mennesker 

Skåre av til sammen 36:   

DELSKALA I: Barnets bruk av ord i aktiviteter sammen med 
andre 

Skåre av til sammen 14:   

DELSKALA J: Barnets evne til å tøyse/erte og bruke humor   Skåre av til sammen 5:   

DELSKALA K: Barnet sin interesse for ord og språk Skåre av til sammen 12:   

DELSKALA L: Hva barnet liker å snakke om Skåres ikke   

DELSKALA M: Hvordan barnet tilpasser samtalen til andre Skåre av til sammen 15:   

DELSKALA N: Hvordan barnet lager lengre setninger og 
fortellinger 

Skåre av til sammen 36:   

 
 

                                                Tredje del. Sum av til sammen 133:     

 

LUI-totalskåre. Skåre for Andre + Tredje del:  
 

 
råskåre persentil 

ANDRE DEL: Skåre av til sammen 28: 
 

  

TREDJE DEL: Skåre av til sammen 133:   

 
 

                             LUI totalskåre: (Andre og Tredje del av til sammen 161):                  

 

INSTRUKSJON FOR ANDRE OG TREDJE DEL:  
1. Alle delskalaene – unntatt E og L – skåres. 
2. For hver delskala før inn i råskårekolonnen:  

Gi  1 for «ja», «av og til» eller «ofte» 
- Gi 0 for «nei», «aldri», «sjelden» eller «ikke nå lenger» 

-           Gi  0 om et svar er utelatt (viser til LUI manual for utdypende veiledning vedr. utelatte svar) 
3. FYLLES BARE UT HVIS ENGELSKE NORMER BENYTTES Persentilskåre hentes i LUI manualen og føres i persentilkolonnen. 

Andre del: Hvordan barnet bruker ord 
NB: Dersom barnet ikke bruker ord, så stopper foreldrene videre utfylling av skjema. Resten noteres som: 0 skår 
 

 
 

råskåre persentil 

DELSKALA C: Typer ord som barnet bruker Skåre av til sammen 21:   

DELSKALA D: Barnets måte å be om hjelp på Skåre av til sammen 7:   

DELSKALA E: Barnets interesser 
 

Skåres ikke - - 

 
 

                                                Andre del. Sum av til sammen 28:    


