
 
 
 

 
 

Språkbedömning vid 4 år 
 
Talscreeningen vid 4 år görs selektivt.  
Det innebär att den inte görs på alla 4-åringar utan på barn enligt urval nedan: 
 

• Barn som bedömdes ha uttalssvårigheter men gick att förstå vid 2,5 - 3-årsscreeningen 
(se respektive formulär) 

• Barn med utfall vid 2,5 - 3 årsbedömningen som av något skäl inte remitterades till  
logoped. 

• Barn med tidigare logopedkontakt som avbröts eller avslutades 
• Föräldraoro 
• Förskolan har signalerat oro 
• Nyinflyttade barn 

 
Utfall direktobservation 

Barn som har ett tal som bedöms som ”måttligt-gravt avvikande tal” enligt nedan remitte-
ras. Däremot ingen remiss vid normalt- eller lätt avvikande tal.   
 
Normalt tal: 
• inga uttalsbrister 
• oskarpt läspat s-ljud 

 
Lätt avvikande tal 
• r-fel och/eller enstaka vokalfel 

 
Måttligt – gravt avvikande  

• andra talavvikelser än de ovan nämnda 

• om någon av frågorna ger utfall  

• om barnet inte medverkar trots två försök 
 

Utfall på föräldrafrågorna  
Nekande svar på fråga 1, 2, 3 eller 8 
Jakande svar på fråga 4, 5 eller 7 

 
Om föräldrar anser att barnet är rastlöst (fråga 6) och inga andra svar tyder på språkligt kom-
munikativa problem finns inget skäl att koppla in logoped. 
 
 
 



 
 
 
 

 

Utfallsmall Bedömning - Direktobservation vid 4 år - Remissunderlag 
 
Om förälder kryssat i någon av dom rutor som är markerade med cirkel, ska remiss till 
logoped skickas. 
  
A. Uttal Vid felaktigt uttal skriv barnets uttal på raden. 
1 bil                 
2 paket                 
3 tv                 
4 gungar                 
5 vante                 
6 rider                 
7 dansar                 
8 flagga                 
9 klocka                 
10 plocka blommor                 
 Ja Nej 
Uttalsbrister □ □ 
 Det går att förstå barnet utan hjälp från förälder □ □ 
 Jag har mycket svårt att förstå vad barnet säger O □ 
Barnet medverkar bra vid testningen  □ □ 
 Om nej Barnet medverkar bra vid omtestning □ O 
 Barnet är okoncentrerat □ □ 
 Barnet har svårt att förstå instruktionerna □ □ 
 Barnet är ängsligt/blygt □ □ 
Barnet stammar O □ 
Vid utfall i fylles del 2, under strecket.    
Flerspråkig   □ □ 
 Om ja ange språk/dialekt 

 
 Behöver föräldrarna tolk vid kontakten med logoped? □ □ 
 Talar barnet sitt modersmål lika bra som flerspråkiga jämnåriga? □ O 
Barnet är adopterat?  □ □ 
 Om ja ange när    
Barnet har hörselprövats i samband med 4-åringskontrollen □ □ 
 Om ja Föranledde resultatet remiss till audiolog?  □ □ 
Barnet har/ har haft kontakt med  
Psykolog □ Sjukgymnast □ 
Audiolog □ Logoped □ 
Neonatalklinik □   
Anmärkning vid 18-månaders besöket   □ □ 
Om ja ange vad 
   
Anmärkning vid 3-årsscreening □ □ 
 Om ja ange vad   
Remiss skickad till psykolog □ □ 
Om nej ange anledning 
 



 
 
 

Utfallsmall – Bedömning Föräldrafrågor vid 4 år -Remissunderlag 
Om förälder kryssat i någon av dom rutor som är markerade med cirkel, ska remiss 
till logoped skickas. 

 

 
 
 
Bästa förälder! 
Ditt barn är nu fyra år och pratar betydligt bättre än för ett år sedan då vi senast frågade dig. 
Även om uttalet kanske inte är helt perfekt är 4-åringen nästan alltid begriplig. Återigen vill vi 
gärna veta hur du ser på ditt barns språkliga utveckling. Läs igenom följande frågor och för-
sök besvara dem. Var vänlig och ta med det ifyllda formuläret till 4-åringssbesöket. 
    
  Ja Nej 
1 Kan ditt barn följa en uppmaning utan att man visar eller pekar.  □ O 
2 Kan ditt barn samla sig och lyssna när någon läser högt eller berättar nå-

got spännande? □ O 
3 Förståelighet 

Talar barnet så att även personer utanför familjen kan förstå?  □ O 
4 Meningsbyggnad 

Använder barnet ofta fel ordföljd när det talar 
(ex. Du heter? Jag inte vet. Då jag kan.)  

O □ 

5 Stamning 
Stammar ditt barn?  O □ 

  Om Ja    
  Stammar barnet ofta?  □ □ 
  Förefaller barnet besvärat av sin stamning?  □ □ 
6 Tycker du att ditt barn är rastlöst?  □ □ 
7 Oro 

Känner du dig orolig för ditt barns språk?  O □ 
8 För flerspråkiga barn  

Talar ditt barn sitt modersmål lika bra som jämnåriga tvåspråkiga barn 
som talar samma språk?  □ 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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