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Ung- og smábarnavernd 
Breytingar á 10 og 12 mán. skoðunum og BRIGANCE prófinu 

Saga 2017.3 
 

10 mánað skoðun - fínhreyfingar 

Undir „Fínhreyfingar“ í 10 mánaða skoðun hefur verið bætt við nýjum svarmöguleika 
„Þumalfingurgrip“. „Tangargrip“ svarmöguleikinn hefur verið fjarlægður. 

Athugið: Ef að „Tangargrip“ svarmöguleikanum hefur verið svarað fyrir einstakling áður en 
þessar breytingar áttu sér stað þá fær notandinn samt að sjá svarið fyrir „Tangargrip“ en það 
er þá gefið til kynna að sú spurning sé óvirk og að ekki sé hægt að breyta svari. 

 

12 mánaða skoðun – þroskamat – fjórir nýjir spurningaflokkar 

Grófhreyfingar sem inniheldur eftirfarandi spurningar: 

1. „Gengur með stuðningi“ 

• „Athugað er hvort barnið geti gengið nokkur skref með stuðningi upp við 
borð, með því að halda sér í rimla rúms eða þegar foreldrar leiða það.“  

Fínhreyfingar sem inniheldur eftirfarandi spurningar: 

1. „Tangargrip“ 

• „Barnið situr í fangi foreldris. Smáhlutur t.d. lítill pappírshnoðri er lagður á 
borð fyrir framan það og athugað hvort barnið geti tekið hlutinn upp með 
vísifingri á móti þumli. Prófa þarf báðar hendur.“  

2. Flettir harðspjaldabók 

• „Fylgst er með því hvort barnið reyni að fletta harðspjaldabók.“  

Samskipti og leikur sem inniheldur eftirfarandi spurningar: 

1. „Leikur sér með bolta“ 

• „Rúllið bolta til barnsins og fylgist með því hvort barnið reyni að taka þátt í 
einföldum boltaleik.“ 

2. „Veitir mynd í bók athygli“ 

• „Barninu er sýnd einföld harðspjaldabók (lítil bók með einni mynd á blaðsíðu). 
Fylgst er með því hvort barnið stoppi við mynd í bók í augnablik og veiti henni 
athygli.“ 

Vitsmuna- og málþroski sem inniheldur eftirfarandi spurningar: 

1. „Bregst við eigin nafni“ 

• „Athugandi segir nafn barnsins þegar það er upptekið af öðru og utan 
augnsambands. Prófið 2-3 í athuguninni. Ef barnið lítur ekki upp, spyrjið 
foreldrana nánar um hvernig þetta er heima.“ 
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2. „Notar 1-3 orð“ 

• „Fylgst er með því hvort barnið noti 1-3 orð í sérstakri merkingu t.d. mamma, 

pabbi, datt, dudda. Athugið hvort barnið virðist vera að segja eitthvað sem 
líkist orðum eða hermi eftir hljóðum.“  

3. „Tjáir eigin langanir“ 

• „Fylgst er með því hvort barnið gefi til kynna vilja sinn eða langanir með 
bendingum, hljóðum eða látbragði.“ 

Breytingar á BRIGANCE prófum 

Þegar Brigance próf er þreytt er nú hægt að velja Skemmri skimun eða Lengri skimun, þar 
sem Skemmri skimun gerir þægilegra fyrir notanda að fara einungis eftir spurningunum sem 
að telja að Áhættuviðmiðun. 

Notandi getur flakkað á milli Skemmri og Lengri skimun auðveldlega á meðan próf er tekið. 

Einnig hefur stigagjöf breyst í báðum prófum, en nú eru tvö viðmiðunarmörk, neðri og efri, 
og textinn sem sýnir stigafjöldann fyrir bæði Skemmri stigun og Lengri skimun litast rauður, 
gulur og grænn eftir stigafjölda. 

Breytingar á 30 mánaða skoðun 
Skemmri skimun í 30 mánaða skoðun telur eftirfarandi spurningar: 

1. Þekkir líkamshluta 
2. Þekkir notkun hluta 
3. Endurtekur setningar 
4. Myndaorðaforði 
5. Fleirtala og þátíð 

Stigagjöfin er nú fyrir skemmri stigun 

Aldur Möguleg stig Vísbending um vanda 
(neðri) 

Skor á óvissustigi 
(efri) 

2 ára og 6-8 mánaða 47 15 20 

2 ára og 9-11 mánaða 47 16 21 

og fyrir lengri skimun 

Aldur Möguleg stig Vísbending um 
vanda (neðri) 

Skor á óvissustigi 
(efri) 

2 ára og 6-8 mánaða 100 46 66 

2 ára og 9-11 mánaða 100 49 67 
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Breytingar á 48 mánaða skoðun 

Skemmri skimun í 48 mánaða skoðun telur eftirfarandi spurningar: 

1. Veitir persónulegar upplýsingar 
2. Litaþekking 
3. Sjónræn aðgreining - Lögun og hástafir 
4. Talning 
5. Talnaskilningur 

Stigagjöfin er nú fyrir skemmri stigun 

Aldur Möguleg stig Vísbending um 
vanda (neðri) 

Skor á óvissustigi 
(efri) 

4 ára til 4 ára og 3 
mánaða 

45 26 30 

4 ára og 4-7 mánaða 45 28 31 

4 ára og 8-11 mánaða 45 30 33 

og fyrir lengri skimun 

Aldur Möguleg stig Vísbending um 
vanda (neðri) 

Skor á óvissustigi 
(efri) 

4 ára til 4 ára og 3 
mánaða 

100 58 65 

4 ára og 4-7 mánaða 100 59 68 

4 ára og 8-11 mánaða  100 64 71 

Einnig hefur röð spurninganna í Þekkir líkamshluta breyst, en nú er röðin: 

1. Hné 
2. Bak 
3. Haka 
4. Neglur 
5. Hælar 
6. Bringa 
7. Ökklar 
8. Kjálki 

 
Með kveðju 

TMS - Heilbrigðislausnir 


