FRÅGEFORMULÄR TILL VÅRDNADSHAVARE INFÖR LOGOPEDUTREDNING AV
SPRÅK-, LÄS-, OCH SKRIVFÖRMÅGA
För att få en så allsidig bild som möjligt av barnets förmågor gällande språk, läsning och
skrivning vore det hjälpsamt om ni svarar på dessa frågor.
Vänligen skicka in ett ifyllt formulär inför besöket till:
Logopedimottagningen, Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås.
Barnets namn:

Personnummer:

Skola:

Årskurs:

Klasslärare:

Telefon:

Vårdnadshavare:

Telefon:

Adress:
Vårdnadshavare:

Telefon:

Adress:

TAL- OCH SPRÅKUTVECKLING


Beskriv barnets tidiga tal- och språkutveckling:



Brukar hen förstå det som sägs? (t.ex. vid instruktioner, frågor och berättelser)



Hur uttrycker sig barnet när hen pratar? (t.ex. vid instruktioner och berättelser)



Är barnet flerspråkigt?
Om ja, vilket/vilka språk talar barnet?

☐ Ja

☐ Nej



Finns behov av tolk för barnet och/eller förälder?

☐ Ja

☐ Nej

LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING


Beskriv barnets tidiga läs- och skrivutveckling:



Finns det personer i släkten som har eller har haft språk/läs- och skrivsvårigheter?
☐ Nej
☐ Ja, nämligen:



Hur klarar ditt barn att läsa:
Tidningar
Böcker (skönlitteratur/fakta)
Websidor/sociala medier
TV-textning



Beskrivs barnets stavningsförmåga:



Hur uttrycker sig barnet när hen skriver texter?



Vad tycker barnet om att läsa och skriva?



Blir barnet hjälpt av att en text blir uppläst?



Brukar barnet förstå det hen läser?

SKOLSITUATIONEN


Hur är ditt barns inställning till skolarbetet avseende:
Läxor:
Lektioner:



Har ditt barn haft kontakt med logoped/tal- eller specialpedagog?
Om ja, för vilka svårigheter?



Hur fungerar samarbetet med skolan?

☐ Ja

ÖVRIGT


Vilka starka sidor har ditt barn? Är det något speciellt ditt barn är duktigt på?



Hur uppfattar barnet sin egen:
Språkförmåga:
Läs-/ och skrivförmåga:



Vad gör ni som vårdnadshavare för att underlätta?



Vilken typ av insats/träning har barnet fått i skolan?



Hur är barnets koncentrationsförmåga?

☐ Nej



Har eller har barnet haft problem med:
Syn?
Hörsel?
Andra hälsoproblem (t ex varit inlagd på sjukhus, haft kontakt med psykolog)?



Övriga tankar och synpunkter:

