TALOBSERVATION VID 4 ÅR

JOHAN OCH LENA TEST

Reviderat 20130315

BVC nr/Institution

Barnet
Personnr……………………………………………………….
Namn
…………………………………………………………………
Adress

Sjuksköterska

Datum för bedömning:
Tidigare tal & språkscreening
2½ eller 3-års screening u.a.
A SPRÅKLJUD

…………………………………………………………………
Tfn
…………………………………………………………………
Målsman
Personnr……………………………………………………….
Namn
…………………………………………………………………
Remiss till Enheten för barnlogopedi
Remiss till Mottagningen för logopedi och foniatri

utfall om markering av ord skrivet med fet stil
1 öga………………………….

8 vatten………………………. 13 svans…………………………..

Korrekt svar =+

2 näsa………………………… 9 fot…………………………... 14 björn…………………………..
Vid avvikelse:
Skriv hur det
låter

3 tand………………………… 10 båt…………………………. 15 två……………………………..
4 jacka………………………..

11 sol…………………………. 16 regn……………………………

5 mössa………………………. 12 liten………………………… 17 kök…………………………….
6 gunga……………………….

18 stol…………………………….

7 blomma……………………..

19 sked……………………………
20 kniv……………………………

B GRAMMATIK utfall om markering av ord skrivet med fet stil
1 äter/dricker………………….. 5 Johans/hans……………………………..
Lyssna efter
den understrukna formen

2 ett…………………………….

6 på/i………………………………………

3 en…………………………….

7 bilar/bilarna……………………………..

4 vill inte ha……………………. 8 min/mitt…………………………………

C ÖVRIGT

utfall om övrigt område markerat med fet stil
Bristande ordförråd

Dålig förståelse av instruktionerna måste upprepas och förenklas

Undviker att tala

Kraftig föräldraoro för barnets tal/språkutveckling

Ärftlighet finns för läs- och skrivsvårigheter
Annat modersmål, vilket………………………… Behov av tolk ja□ nej □

Övriga upplysningar..................................................................................................... forts. nästa sida

Forts. övriga upplysningar: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

ANVISNINGAR FÖR TAL TEST OCH REMITTERING JOHAN OCH LENA
A. SPRÅKLJUD
Lyssna särskilt på de språkljud/ord som anvisningarna i testboken anger. Uttalas ordet
korrekt markera med +. Vid avvikande uttal, notera vad barnet säger som
ersättningsljud. Skriv som det låter. Utfall om notering av ord skrivna med fet stil.
B. GRAMMATIK/ MENINGSBYGGNAD
Lyssna efter om du kan uppfatta några grammatiska fel i barnets spontana tal, i samtal
om bilder eller i samtal under besöket. Fundera över om barnet har färre än 4 ord i sina
satser nu vid 4 års ålder, om barnet vänder på ord följden, om barnet har svårt att berätta
om en enkel händelse/aktivitet?
C. ÖVRIGT
Sätt X i lämplig ruta. Utfall om text markerad med fetstil. Plats för egna noteringar finns
baksida av testblankett.
VILKA BARN SKA REMITTERAS TILL LOGOPED vid 4 års ålder?
Vid remittering bör man ta hänsyn till såväl antalet fel som typ av avvikelser A-C.
Barnet kan remitteras till logoped om problem med språkljud/ord markerade med fetstil.
Barnet kan även remitteras om annan avvikelse finns markerad med fet stil inom område
B-C t.ex. förenklad grammatik, bristande ordförråd, svårigheter att förstå instruktioner,
eller visar bristande intresse för kommunikation.
Vid påfallande stamning, nasalt tal, sluddrigt tal eller heshet skicka remiss till
Mottagningen för logopedi och foniatri, SU/Sahlgrenska.
Om osäkerhet eller frågor vid bedömning kontakta Enheten för Barnlogopedi telefon 031342 61 85 eller BHV logoped telefon 0703-66 17 90.

