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Frågeformulär till föräldrar inför läs- och skrivutredning
(rev 140829)

Inför besöket ber vi Er att besvara följande frågor så utförligt som möjligt. Det går bra att skriva på
baksidan också vid behov. Ta med det ifyllda formuläret vid besöket!
Barnets namn:……………………………………………………………………..……………………………
Personnummer:.........................................................................................................................................
Skola och årskurs: ………………………………………………………..………...........................................
Lärarens namn:.........................................................................................................................................

Vårdnadshavare 1 för- och efternamn: ………………………………………………................................
Tel hem: ……….….....…..……………….........Mobil: ……...………………………………………………….
Bostadsadress: ……………………………………………………………………………………………………
E-postadress: ………………………………................................................................................................
Sysselsättning:……………………………………………………………………………………………………

Vårdnadshavare 2 för- och efternamn: …………………………………………………...............................
Tel hem: ……….….....…..……………….........Mobil: ……...………………………………………………….
Bostadsadress: ……………………………………………………………………………………………………
E-postadress: ………………………………...............................................................................................
Sysselsättning:……………………………………………………………………………………………………

Antal syskon och födelseår:……………………………….........................................................................
Talar ni annat språk än svenska i hemmet?...............................Vilket/vilka?...........................................
Var det något anmärkningsvärt under graviditet /förlossning?..................................................................
Har barnet haft några sjukdomar (t ex öroninflammation)? ………………………………………………….
1

Är hörseln undersökt? NEJ

JA

När?....................Resultat? …………………………………..

Är synen undersökt?

JA

När?....................Resultat? …………………………………...

NEJ

Hur var den tidiga tal- och språkutvecklingen? (sen, normal, tidig) ........................................................
Har barnet haft kontakt med logoped eller talpedagog tidigare?………………………………………….…
Hur var barnets motoriska utveckling (grov- och finmotorik)?………………….…………………………….
Vilka fritidsintressen har barnet?..............................................................................................................

Läs- och skrivförmåga
Hur fungerade den tidiga läsinlärningen? ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
Var barnet intresserat av läsning i tidig skolålder?
………………………………………………………………………………………………………………………
Hur är läsförmågan? (läshastighet, läsfel, läsförståelse, gissar/tragglar, högläsning/ tyst läsning m m)
……………………………………………………………………………………………....................................
..................................................................................................................................................................
Hur är stavningsförmågan?.......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
Hur är förmågan att skriva en berättelse/producera text? (struktur, meningsbyggnad, röd tråd, skrivflyt)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Föredrar barnet att skriva för hand eller på dator? …….………………....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………

Övriga förmågor samt skolsituation
Beskriv barnets allmänna inlärningsförmåga och på vilket sätt barnet tar in information bäst
.……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….........................
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Beskriv barnets koncentrationsförmåga
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Hur går det med matematik? (de fyra räknesätten, logiskt tänkande, texttal/lästal m m)
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….........................

Hur går det med främmande språk? (engelska, spanska m m)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....

Beskriv barnets läsvanor och läsintresse (tidningar, böcker, ljudböcker, internet, bara skolarbete,
aldrig m m)
…………………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………………...........

Får/har barnet fått extra stöd i skolan? I vilket ämne, i vilken årskurs och i vilken omfattning?
………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………….………………………..
Är barnet icke godkänd i något/några ämnen, i så fall vilka?
………………………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………….………………………..
Övrigt
Finns det någon i familjen/släkten som har eller har haft sen tal- och språkutveckling?
JA

Vem?...................................

NEJ

Finns det någon i familjen/släkten som har eller har haft läs- och skrivsvårigheter?
JA

Vem?....................................

NEJ

Finns det någon i familjen/släkten som har eller har haft andra svårigheter gällande inlärning?
JA

Vem?....................................

NEJ

Finns det någon i familjen/släkten som har eller har haft svårigheter gällande koncentrationsförmåga?
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JA

Vem?....................................

NEJ

Har barnet genomgått psykologbedömning eller andra utredningar?
JA

När?.....................................

NEJ

Om ja, vilken typ av utredning var det?...............................................................................................
Ta gärna med utlåtande från den utredningen om sådant finns.

Härmed ger jag min tillåtelse till att mitt barn utreds av logoped och delger skolan utredningsresultatet.
Jag ger även min tillåtelse till att logopeden vid behov tar del av skolhälsovårdens uppgifter om mitt
barn.

………………………………………………………………………………………………………………………
Målsmans underskrift
Datum

Tack för Din medverkan!
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