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LSVT® LOUD Skema til daglig stemmetræning  
 

Navn:         Dato:     Lektion #:     

 

Tidspunkt:   Tidspunkt for seneste medicin:    Næste medicinering:    

 

Afstand mellem lydstyrkemåler og munden:       

 

Daglig øvelse #1:  Maksimal varighed af udholdt vokal ’AH’. Målt i sekunder og decibel på lydstyrkemåler. 

Notér lydstyrken flere gange i løbet af hver enkelt ’AH’.  

 

Sekunder:     dB SPL 

 

1.                                      

 

  ________________________________________________________________________ 

 

2.                                      

 

  ________________________________________________________________________ 

 

3.                                      

 

  ________________________________________________________________________ 

 

4.                                      

 

  ________________________________________________________________________ 

 

5.                                      

 

  ________________________________________________________________________ 

 

6.                                      

 

  ________________________________________________________________________ 

 

7.                                      

 

  ________________________________________________________________________ 

 

8.                                      

 

  ________________________________________________________________________ 
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9.                                      

 

  ________________________________________________________________________ 

 

10.                                      

 

    _______________________________________________________________________ 

 

11.                                      

 

    _______________________________________________________________________ 

 

12.                                      

 

    _______________________________________________________________________ 

 

13.                                      

 

    _______________________________________________________________________ 

 

14.                                      

 

    _______________________________________________________________________ 

 

15.                                      

 

    _______________________________________________________________________ 

 

Dagligt gennemsnit i sekunder:     Dagligt gennemsnit i dB SPL:     
 

Variation:         Variation:        

 

Hvilket niveau af energi anvendes? På en skala fra 1-10: 

 

Behov for modelleringen af kraftig stemme: Maksimal Moderat Minimalt Intet 

 

Stemmestyrke ved svar på uventede spørgsmål (“off the cuff”):______________________________ 
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Daglig øvelse #2: Maksimalt omfang af grundtonefrekvens målt i Hz, eller node og oktav. 

 

Højeste tone: 

 
1.    2.    3.    4.    5.    6.                         

 

 

7.    8.    9.    10.    11.       12.                             

 

 

13.     14.     15.      

 

Dagligt gennemsnit for højeste (lyseste) tone:    

 

Laveste tone: 

 
1.    2.    3.    4.    5.    6.                         

 

 

7.    8.    9.    10.    11.       12.                             

 

 

13.     14.     15.      

 

Dagligt gennemsnit for dybeste tone    

 

 

Hvilket niveau af energi anvendes? På en skala fra 1-10: 

 

Behov for modelleringen af kraftig stemme: Maksimal Moderat Minimalt Intet 

 

Behov for modelleringen af høj/lav tone:   Maksimal Moderat Minimalt Intet 

 

Stemmestyrke ved svar på uventede spørgsmål (“off the cuff”):______________________________ 
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Daglig øvelse #3:  Maksimal stemmestyrke ved træning af funktionelle fraser.  

 

1.    1.    1.    1.    1.    

 

2.    2.    2.    2.    2.    

 

3.    3.    3.    3.    3.    

 

4.    4.    4.    4.    4.    

 

5.    5.    5.    5.    5.    

 

6.    6.    6.    6.    6.    

 

7.    7.    7.    7.    7.    

 

8.    8.    8.    8.    8.    

 

9.    9.    9.    9.    9.    

 

10.    10.    10.    10.    10.    

 

Dagligt gennemsnit i dB SPL:     Variation:      

 

 

Hvilket niveau af energi anvendes? På en skala fra 1-10: 

 

Behov for modelleringen af kraftig stemme: Maksimal Moderat Minimalt Intet 

 

Stemmestyrke ved svar på uventede spørgsmål (“off the cuff”):______________________________ 
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Hierarkiske taleøvelser:   (sæt ring om den aktuelle øvelse) 

 

Enkeltord/fraser Sætninger  læsning af sammenhængende tekst  Samtale 

 

Udvælg materiale der er relevant og vedkommende for den enkelte. Mål lydstyrke undervejs, både ved  

oplæsning og ved spontane spørgsmål.   

 

Afstand mellem lydstyrkemåler og munden:       

 

Lydstyrke ved oplæsning :              

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Hvilket niveau af energi anvendes? På en skala fra 1-10:  

 

Behov for modelleringen af kraftig stemme: Maksimal Moderat Minimalt Intet 

 

Stemmestyrke ved svar på uventede spørgsmål (“off the cuff”, når klienten ikke ”performer” kraftig stemme): 
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KOMMENTARER FRA UNDERVISNINGEN: 

 
 

Taleforståelighed/ stemmekvalitet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgaver til hjemmetræning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overførselsopgaver: 
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LSVT® LOUD Skema til funktionelle fraser 
 

10 fraser/sætninger der anvendes dagligt af: 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(5) 

 

 

 

(6) 

 

 

 

(7) 

 

 

 

(8) 

 

 

 

(9) 

 

 

 

(10) 
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TÆNK 

 

KRAFTIGT! 
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LSVT® LOUD Skema til registrering af hjemmearbejde 

 

Arbejdsplan: 

• Gennemfør sæt 1 på de dage, hvor du er til undervisning, 5-10 minutter 

• Gennemfør sæt 1 og sæt 2 på de dage, hvor du ikke er til undervisning. Gennemfør de to sæt på 

forskellige tidspunkter af dagen. Brug 10-15 minutter på hvert sæt. 

Materialer 

• Et ur eller med sekundviser eller et stopur 

• Noget at skrive med 

• Valgfri: en lydstyrkemåler 

 

Navn:         Dato:        

 

Tidspunkt på dagen:       Tidspunkt for seneste medicin:     

 

DAGLIGE ØVELSER: 

 

1.  Sig ’AH’ med din gode kraftige stemme i så lang tid, du kan. Prøv om du kan bruge det samme niveau af 

energi som i undervisningen. Registrér tid, eller sæt flueben, når du har gennemført en øvelse 

                             

Sæt 1:   1.     2.      3.     4.     5.     6.   

 

 

Sæt 2: 1.     2.      3.     4.     5.     6.   

  

 

2.  Sig ’AH’ med din gode kraftige stemme og glid så højt op, du kan, og hold den i 5 sekunder. Prøv om du 

kan bruge det samme niveau af energi som i undervisningen. Sæt flueben, når du har gennemført en øvelse

                             

Sæt 1:   1.     2.      3.     4.     5.     6.   

 

 

Sæt 2: 1.     2.      3.     4.     5.     6.   

     
 

3.  Sig ’AH’ med din gode kraftige stemme og gå så dybt ned, du kan, og hold den i 5 sekunder. Prøv om du 

kan føle det samme anstrengelsesniveau som i undervisningen. Sæt flueben, når du har gennemført en øvelse 

                             

Sæt 1:   1.     2.      3.     4.     5.     6.   

 

 

Sæt 2: 1.     2.      3.     4.     5.     6.   
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4. Læs højt fra din liste på 10 fraser/sætninger. Du skal bruge din gode kraftige stemme, som du har lært i 

undervisningen. Sæt flueben ved hver linje, når du har læst sætningen. 

 

Sæt 1:      Sæt 2:  

 

1.       1.     

 

2.       2.     

 

3.       3.     

 

4.       4.     

 

5.       5.     

 

6.       6.     

 

7.       7.     

 

8.       8.     

 

9.       9.     

 

10.       10.     

 

 

 

 

5.  Udfør øvelserne på det viste niveau og sæt flueben, når du har gennemført. Brug de materialer, du har  

fået udleveret af talepædagogen, eller yndlingslæsning, du selv har fundet. 

 

Enkeltord/fraser  Sætninger  sammenhængende læsning  Samtale 

 

 

Føler du, at du bruger samme niveau af energi (dvs. stemmestyrke), som du gør sammen med talepædagogen? 

 

 

Hvilket niveau af energi føler du, du bruger?  1------------------------------10 

 

6.  Overførselsopgave: Husk at din stemme skal føles LIGE SÅ KRAFTIG, som den føles i 

undervisningslokalet. 
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LSVT®/LOUD ANBEFALINGER TIL HJEMMEARBEJDE EFTER 

UNDERVISNINGENS AFSLUTNING 

 

Du skal fortsætte med at øve dig struktureret hver dag i 10-15 minutter. Beslut dig for et tidspunkt og 

et sted, hvor det kan passe med din dagligdag. 

Jeg vil øve mig:    . 

Det er vigtigt at blive ved med at øve sig. Det vil bevare din nye kraftige stemme og holde den i 

form.  

 

Materialer:  

• Et digitalt ur  

• Noget at skrive med  

• valgfri: en lydstyrkemåler 

 

Daglige øvelser:  

 6 – 10 gange “AH”. Sig “AH” med din gode kraftige stemme så længe som muligt 

 Tænk på at være KRAFTIG og prøv om du kan føle det samme niveau af energi som i 

undervisningen. Registrér dine tider. 

 

 6 – 10 Høje. Start med dit gode kraftige “AH” og prøv at nå den højeste tone, du kan.  

Hold den i 5 sekunder 

 

 6 – 10 Lave. Start med dit gode kraftige “AH” og prøv at nå den dybeste tone, du kan.  

Hold den i 5 sekunder 

 

 Læs dine 10 sætninger højt med den gode kraftige stemme, som du lærte i undervisningen.  

Gentag 3-5 gange. 

   

 Læs højt i 5-10 minutter. Al slags læsning kan bruges. Bøger, aviser, opskrifter…  

Husk at TÆNKE KRAFTIGT og bruge det samme niveau af energi, som du gjorde  

       i undervisningen. 

Den bedste træning er at  

fortsætte med at bruge din gode kraftige stemme 

 i samtaler med familie og venner, i butikker, på gaden, på arbejdet osv.  

Dette vil holde din nye, gode og kraftige stemme i god form! 
 

Held og lykke!!!!!!! 
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Ord til taletræning 
 

Ja 

Nej 

Hjælp 

Tak 

Velbekomme 

Hva’? 

Okay 

Godt 

Ikke dårligt 

Hvor? 

Hej 

Hvordan går det? 

Fint, tak 

Hva, nu? 

Perfekt 

Ups 

Godmorgen 

Vi ses 

Er du klar? 

Lad os gå 

Farvel 

Det ved jeg ikke 

Ikke lige nu 

Hvem? 

Åh nej 

Hvor længe? 

Noget nyt? 

Til lykke 

Det vil jeg tro 

Senere 

Wauw! 

Av! 

Hvorfor? 

Ikke meget 

Ha’ en god dag 

 

Er det sandt? 

Det var skidt 

Pas på! 

Godnat 

Forstod du det? 

Nej tak  

Helt sikkert 

Super 

Har du brug for hjælp? 

Hvad er der sket? 

Kom herover 

Ikke nu 

Hvor er det? 



 

Copyright© 2011 LSVT Global, Inc     

Denne side må reproduceres til klinisk brug af  logopæder der er LSVT  LOUD certificerede    Page 39 of 40 

 

 

 
Sætninger til taletræning

Hvem ringede? 

 

Tager du telefonen? 

Det mener du ikke 

Den er derovre 

Vi ses senere 

Det var så lidt 

Jeg er ikke sikker 

Vi skal af sted nu 

Er vi der snart? 

Jeg skal tage mine piller nu 

Vil du komme herover? 

Hvor skal du hen? 

Hvad skal vi have til aftensmad? 

Jeg har det dårligt  

Vil du række mig peberet 

Vil du hente den? 

Hvordan var din dag? 

Er der nogen der har ringet? 

Jeg har ikke brug for hjælp 

Goddag, det er   . 

Vil du have kaffe? 

Hvor er mine sko? 

Hvordan er vejret i dag? 

Vil du give mig fjernbetjeningen? 

Sig at jeg ikke er hjemme 

Undskyld mig 

Jeg skal ikke have mere, tak 

Vi mangler benzin til bilen 
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