AUDITESTEN
Af læsekonsulent & talepædagog Marianne
Aaen Thorsen og civilingeniør Arne Aaen

Et nyt computerbaseret
screeningsmateriale

til vurdering af
auditiv diskrimination
hos børn, unge og voksne

Hvad er
Auditesten?
Auditesten er et computerbaseret screeningsmateriale
til at undersøge børns,
unges og voksnes auditive
diskrimination af
betydningsadskillende lyde i
det danske sprog.
Der er mange fordele ved at
anvende Auditesten, fx:
- utallige muligheder for
at sammensætte og
målrette test
- mulighed for at udføre
testen med talestøj,
hvid støj eller uden støj
i baggrunden
- den elektroniske
afvikling og opgørelse
gør testen tidsbesparende
- overskuelige analyser
giver et hurtigt og
præcist overblik over
resultaterne
- resultaterne kan
gemmes og senere
hentes frem igen

Hvem kan
bruge
Auditesten?
Auditesten kan især bruges
til personer med:
- usikker auditiv diskrimination
- udtalevanskeligheder
kan personen skelne auditivt
mellem de lyde, som
han/hun har svært ved at
udtale?
- stavevanskeligheder
kan personen have auditive
diskriminationsvanskeligheder, som kan have
sammenhæng med
stavevanskelighederne?
- dansk som andetsprog
kan personen skelne auditivt
mellem de
betydningsadskillende lyde
på dansk?
Auditesten kan anvendes af:
- talepædagoger
- læsepædagoger
- specialundervisere
- undervisere i dansk som
andetsprog

Hvordan
virker
Auditesten?
Auditesten udføres i tre trin:
- vælg ordpar
- udfør testen
- analyser resultaterne
Under udførelsen af testen
vises billeder til at illustrere
hvert ordpar – her ”penne”
og ”penge”.

derfor rig mulighed for at
udvælge og kombinere test.
Auditesten indeholder:
- en generel screening med
rigtige ord
- en generel screening med
nonord
- en række specialtest med
mulighed for at udvælge
• et eller flere fonempar
• konsonanter med
bestemt artikulationssted eller -måde
• vokaler med bestemt
artikulationssted,
læbestilling, åbningsgrad, vokallængde og
med/uden stød

Når et af ordene siges, skal
testpersonen klikke på det
tilsvarende billede - enten
vha. piletasterne eller vha.
musen.
Testtager kan vælge, om der
skal være 1, 2, 3 eller 4
opgaver til hvert ordpar.
Auditesten har mange
forskellige auditive
diskriminationstest og giver

Auditesten opgøres elektronisk, og programmet
udfører samtidigt en række
analyser af resultaterne.

Brugervenlig

Auditesten er designet, så
programmet er meget let at
anvende. Der er:
- ”pop-up”-tekster med
forklaring til alle
knapper i Auditesten
- knapper hvorfra der kan
hentes:
• faglige bilag om bl.a.
konsonanter og vokaler

• en brugermanual der
automatisk slås op på
den relevante side

• en ultra-kort
betjeningsvejledning til
hver side i programmet

I øvrigt

Auditesten er udviklet med
hjælp fra :
- professor og direktør for
Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab, Jørn
Lund, som har indtalt
Auditestens ord og
nonord
- fonetiker og forfatter til
flere bøger om fonetik,
Nina Grønnum, som har
givet fagligt input
- audiologopæd og ph.d.stipendiat, Ulla Lahti,
som har givet
inspiration til
testudformning og
-afvikling
- Fredensborg Kommune,
hvor testen er blevet
afprøvet af PPR’s
talepædagoger
Læs mere og se
videopræsentation på:

www.ordifokus.dk
Kontakt:
mail@ordifokus.dk
tlf. 30 33 46 47

