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D Seligsohn 2020-04-29  

 
 
 

 

Språkbedömning vid 5 år 

Remiss sänds till logoped om: 
• förälder uppger att barnet talar mycket sämre än sina jämnåriga kamrater.  
• föräldrar känner oro för språkutvecklingen eller har andra funderingar kring barnets språk-

utveckling t ex dålig språkförståelse, dåligt ordförråd eller svårt att berätta. 
• barnets uttalsproblem påverkar förståeligheten, om barnet har grammatiska avvikelser, 

stammar eller har svårt att redogöra för saker och ting. 
 
Remiss sänds genom Cosmic, använd formuläret Bedömning av 5-åringars språk och tal – Re-
missunderlag.  Använd gärna Utfallsmall som ett underlättande verktyg. 
 
Observera: om det framgår att barnet enbart har ett läspat s- och/eller r-fel eller att barnet 
inte använder sje- och tje-ljud skickas ingen remiss. Däremot bör man vid r-fel lämna öv-
ningshäftet ”Det är roligt med R”. Det finns två olika häften: ett för träning av R som blir L 
och ett för R som blir J. 
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Utfallsmall Bedömning 5-år – Remissunderlag 
 
  

  

  

  
 

   Ja Nej  
1. Uttal O □  
  Ett läspat s- och/eller r-fel samt om barnet inte använder sje- och tje-ljud 

betraktas som normalt i denna ålder.   
 

2. Förståelighet    
  Det går att förstå barnet utan hjälp från förälder □ O  
  Jag har mycket svårt att förstå vad barnet säger O □  
3. Meningsbyggnad    
  Ordföljden blir fel  

(Jag inte kan. Nu jag vet. Du heter?) 
O □  

  Ord utelämnas 
(Hemma mej. Jag vill komma leka dig.) 

O □  

  Annan typ av fel (ej uttalsfel) O □  
4. Ordförrådet □ □  
  Hittar inte ord  O □  
  Använder felaktiga ord  O □  
5. Att föra ett samtal  □ □  
 att redogöra för något du inte känner till  O □  
6. Att lyssna och förstå när man läser högt O □  
7. Barnet stammar O □  
    
Familjens och föräldrarnas språk Svenska Annat  
Vilket språk talas huvudsakligen i familjen? □ □ _____________________ 

Förälder 1 modersmål är  □ □ _____________________ 

Vilket språk talar Förälder 1 med barnet?  □ □ _____________________ 

Förälder 2 modersmål är  
 

□ □ _____________________ 

Vilket språk talar Förälder 2 med barnet?  
 

□ □ _____________________ 
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