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Grunden från VG-regionens BVC utbildning

Innan vi börjar
Tack till Logopedmottagningen Västra Götaland som delat med sig av sitt 

utbildningsmaterial

Foto är på ”mina barn”

För mer information se 1177/Logopedimottagningen Halland. 

För mer information kring språkutveckling läs

• Språkutveckling och Språkstörning hos barn del 1- allmänt

• Språkutveckling och Språkstörning hos barn del 1 – pragmatik

• Språkutveckling och Språkstörning hos barn del 1 – flerspråkighet

• Språklig sårbarhet i förskola och skola; Barbro Bruce et al

• Språkleka i förskolan; Catarina Sjöberg logoped

• Att få barnets språk att växa; Karolina Larsson logoped

• Research Report, Development of a language screening instrument for Swedish 4-year-olds; 

Ann Lavesson, Martin Lövden and Kristina Hansson; International journal of Language & 

Communication disorder 2018

• Manualen Språkfyran 

Språkfyran bakgrund 

Värmlandstestet - Thelander & Kvarnevik. 
Första upplagan kom 1974. 
Här bedömer man framför allt uttal och enkel grammatik
• Ej normerat
• Screeningmaterial

När du mest kollar uttal
• Risk för överremittering av barn med uttalssvårigheter, vilket är det som har 

bäst prognos
• Risk för underremittering av barn med generella språkliga svårigheter.
• Risken för kvarstående svårigheter är större ju språkligt djupare förmågor som 

påverkats. 

Därför riskabelt att utgå från uttalssvårigheter då man vill fånga upp riskzonsbarn 
för inlärningssvårigheter
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Språkfyran Halland 

Diskussion har förts sedan 2014

Man har inväntat region Skåne och region Västra Götaland och den utvärdering 

som gjorts. 

Våren -19

• alla BVC Halland köper in Språk-4 

22-23 maj

• presentation av materialet

Hösten -19

• BVC börjar prova och byta ut Värmlandsmaterialet 

From 1 januari 2020 

• används endast Språk-4 på 4 årskontrollen 

Språkfyran

• Test som utförs vid BVC och 4 årskontrollen

• Normerat 3,10-4,4 år

• Kulturellt oberoende och kan användas vid enspråkliga och flerspråkliga barn

• Genusneutralt

• Svartvita bilder, vilket är semantiskt neutralt och lättare att uppfatta 

• Tar ca 5-15 minuter att utföra 

Bygger på forskningsresultat som visar på vikten att 

• Upprepa nonord

• Förmågan till varierat ordförråd 

• God språkförståelse

Syfte
att hitta de barn som 
behöver remitteras 

vidare till logoped med 
misstanke om 
språkstörning. 

Metodik 
fallgropar när man testar

Hur ska jag sitta?

• Mitt emot med protokoll och penna, testet mellan er, testet ligger på bordet, ha 

ögonkontakt med barnet. 

Hur för man protokoll samtidigt som man testar?

• Ge en smart förklaring till den smarta fyraåringen

• Jag glömmer så lätt… måste anteckna …

• Fyll i på alla uppgifter så blir det inte konstigt när du markerar ”fel”

Passiv och neutral men uppmuntrande

• Neutralisera ickeverbala ledtrådar och kroppspråk

• Förklara inte utan håll dig till testupplägget

Västra Götaland

Många upplever störst 
svårigheter med att hålla 

sig neutral 
och inte få hjälpa till och 
inte säga BRA hela tiden.
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Metodik
fallgropar när man testar

Titta inte på rätt svar

• Titta på barnet eller på ”alla svaren”

Neutral ton med lätt betoning på de kursiverade orden

• Ge barnet tid 

• Acceptera barnets svar på samma sätt, oavsett om det är rätt eller fel. 

• Ge inga kommentarer som rätt eller fel, bra eller försök igen

• Ge beröm för att de orkar, svarar på alla frågorna, lyssnar bra men inte på resultatet

• Ibland är barnet intresserad av om du skriver rätt/fel i din anteckning…

• Ibland vill barnet göra på sitt sätt …

• Ibland hjälper målsman till … 

Målsman
fallgropar när man testar

Ta upp god anamnes och fråga om 

• Ärftlighet för språkstörning och läs- skrivsvårighet

• Stamning

• Allmän utveckling

• Högläsning och bok-vana

• Hörsel och infektioner

• Lekutveckling och samspel med andra barn

• Se mer checklista för logopedremiss

Var noga med att informera att

• Under testningen ska målsman vara så tyst som möjligt och inte får hjälpa till

Protokollet

Finns på USB-stickan som medföljer testet

1 poäng för varje korrekt svar

Utfall: 32 poäng eller lägre 

Läs manualen
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Film – så kan det se ut

Uppgift 1

Först ska du få lyssna och peka på bilden. 
Titta här! Kan du peka på bil

Första uppgiften är lätt,
man räknar med att alla barn 
klarar den. 

Syftet är att barnet ska förstå 
principen och våga

Uppgift 2

De första 
uppgifterna 
prövar barnets 
ordförståelse.

Det kräver bara 
pekning av 
barnet, inget tal. 

Peka på banan
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Uppgift 3

Neutrala bilder gör att 
man inte associerar till 
annat än ordet och 
dess betydelse

Peka på springer

Uppgift 4 

Man testar inte bara 
substantiv som bil och 
banan utan också verb

som springer och här 
adjektiv som lång. 

Om barnet inte förstår 
ordet lång så får du inte 
förklara med andra ord

Och så pekar du på lång

Uppgift 5

Yngre barn har vårt att förstå 
negationer som inte, ingen, inga 
men det ska 4 åringen förstå. 

Här gäller det att peka på en 
pojke utan mössa. 

pojken har ingen mössa

Vissa barn kan tycka 
att det är en keps och 
ingen mössa. Innan du 
startar språkfyran kan 

du visa på bilden. 
Tycker du detta är en 
mössa eller en keps?
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Uppgift 6 

Här ska man ta hänsyn till 
prepositionen på som anger var 
bilen befinner sig. Det kortaste 
ordet styr hela betydelsen. 

Utveckling av prepositioner
• På/i/under
• Framför/bakom

runt 5år
• Bredvid, jämte/mitten/mellan
• Ovanför/nedanför

Men många fyraåringar kan de 
flesta

Bilen står på bordet

Uppgift 7 

Här ska man förstå 
en rak enkel 
mening. 

Man måste ta 
hänsyn till alla 
orden för att förstå 
korrekt.

pojken och flickan äter

Uppgift 8 

Lägg ut de gröna 
korten på bordet.

Barnet ska se alla 
korten samtidigt

Boken ska ligga ner 
så barnet kan lägga 
korten på pojken 
eller huset.

Säg ingenting om 
vad bilderna 
föreställer.

Nu ska du få hjälpa mig att sortera några bilder

Västra Götaland

Många barn försöker klä 
på pojken kläderna och 
blir irriterad när det 

inte går. De passar inte, 
lägg dem bredvid pojken 

istället
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Uppgift 8 

Ge alla kläderna till pojken. 
Alla djuren går till sitt hus

Att kunna dela upp ord 
utifrån kategorisering är en 
viktig del i att ha snabb 
tillgång till sitt ordförråd.

Ge båda instruktionerna 
samtidigt.

Benämn inte småbilderna

Förtydliga genom att peka på 
pojken och huset när du 
instruerar. 
Du kan få upprepa och lägga 
till så får du lägga bilderna på 

rätt ställe.

Ge barnet tid att tänka

Uppgift 9

Alla leksaker ska ligga i lådan och 
all mat på tallriken. 

Lägg ut de gula korten på bordet

Peka på lådan respektive tallriken 
när du ger instruktionen

Om barnet inte delar upp korten 
så får du upprepa och lägga till –
så får du lägga bilderna på rätt 

ställe.

Vi säger mat trots att bilderna 
föreställer frukter. Mat är en 
övernivå till frukt och man utgår 
från att alla fyraåringar trots 
kulturskillnader och bakgrund 
känner igen dessa frukter som 
något man kan äta, alltså mat

Uppgift 10 
Här ska barnet kunna se att 
kläderna tillhör samma 
kategori men det gör inte 
pennan. 

Det räcker att man pekar, 
barnet behöver inte kunna 
förklara  varför och det ska 
du heller inte fråga efter

En lätt uppgift men du kan 
börja med att visa principen 
– tre pennor och en häst, en 
ska bort… ge förklaring
Uppgiften testar ordförråd 
inte principen. Nu fortsätter vi. Titta noga på bilderna.

Alla saker passar ihop utom en. 
Vilken passar inte?
Peka på den du tycker ska bort!
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Uppgift 11 

Här ska kunna se 
att djuren hör ihop 
men inte lampan.

Du ska inte berätta 
för barnet att de 
hör ihop för att de 
är djur, inte heller 
efter barnet svarat

Och vilken ska bort här då?

Uppgift 12

Och vilken ska bort här?

Om barnet tappar 
fokus så 
Kan man upprepa 
grundfrågan
Alla saker passar ihop 

utom en. 

Vilken passar inte? 

Peka på den du tycker 

ska bort!

Uppgift 13

Och (vilken ska bort) här?

När det står en 
parentes betyder  det 
att man väljer att säga 
antingen  
och här 

eller hela meningen 
och vilken ska bort här?
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Uppgift 14,15,16 

Nu ska du säga likadant som jag
14. banan
15. apelsin
16. elefant 

Här lyssnar du efter korrekt uttal. 
Man måste ha korrekt uttal för att få 
poäng. 
Barnet ska inte hoppa över språkljud 
eller stavelser. 

Banan
• alla stavelser – kan bli /na:n/
• B och n-ljud
• Vokalen a och a:

Apelsin
• Alla stavelser – kan bli /si:n/
• P, l, s
• Vokaler a, e, i: 

Elefant 
• Alla stavelser – kan bli /fant… e´fant/
• L,f,n
• Vokalerna: e, a

Uppgift 17,18,19,20 

Säg likadant som jag
17. pinne 
18. lampa 
19. ko
20. kaka

Peka på bilden och säg ordet
Barnet ska repetera inte komma på 
ordet själv

Ge poäng för rätt uttal
Du behöver inte skriva vad barnet 
säger för fel Du kan om du vill men det 
ingår inte i språkfyran.

Pinne (förenkling /Inne/
P, n, 
vokaler i, e

Lampa (förenkling /jampa//ampa/
L,m,p
Vokal: a, a:

Ko (dentalisering till to)
k och vokal o:

Kaka (dentalisering till tata)
K och vokalerna a:,a

Uppgift 21-30
Nonordsrepetition

Att upprepa ord som inte har någon lexikal 
betydelse är en riktigt bra indikation på god 
språkförmåga. 

Man ska lyssna, analysera, få till alla ljuden i rätt 
ordning, producera och hitta uttal och melodi. 
• Förmågan att  lära sig nya ord.
• Korttidsminnet. 
• Starkt fungerande fonologiskt korttidsminne 

vilket är grunden för läsinlärning.

Som hjälp för hur det uttalas
• läs manualen
• Öva gärna på uttalen så orden känns bekanta 

för dig, då kommer du att säga det korrekt. 
• Träna inte in orden fel från början, då blir det 

svårare att komma ihåg när du ska testa.
Titta här är en rolig figur. Han pratar sitt 
eget språk. Vi ska härma honom. 
Prova och säg så här… 

Här behöver du vara lite 
rolig och prata om så tokiga 
ord det finns. Kanske Pippi 
och hennes spunk kan vara 

ett exempel. Du kan ge 
andra exempel på knäppiga 

ord.  
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Uppgift 21-30

Betoningen ska ligga på den stavelse som är 
fetmarkerad
: betyder att vokalen är lång

21. såjj uttalas som skoj
22. nabbe uttalas som tabbe
23. he:ba uttalas som lera/heta/leka
24. emita:n uttalas som ekonom
25. vammina uttalas som vinnare
26. åmabi:n uttalas som apelsin
27. mapell uttalas som manchett/madrass 
28. se:pade uttalas som solade/seglade
29. pinå: uttalas som ridå
30. veba:n uttalas som sopran/banan 

Västra Götaland
Detta är den uppgift 

som flest BVC 
sköterskor känna sig 

osäkra på. 

Försök prata om knasiga 
ord och skratta lite

Om barnet vägrar och 
du hör att alla uttal är 

bra så kan du hoppa 
över den. 

Uppgift 31 

Här är uppgiften att kunna se den centrala 
händelsen och kunna berätta/visa vad som 
händer. 

1 poäng

Barnet ska snabbt som första eller andra 
information se eller visa att saften är 
utspilld. 
• Det är okey att de pekar. 
• Det är också okey att de säger enstaka ord 

som spillt, spillit, saft, hällt ut eller att de 
med en mening berättar vad som hänt 
pappa har spillt. 

• Det är okey att de inte använder rätt uttal 
eller grammatik.

0 poäng
• Barnet får inte poäng om de berättar om 

annat först och som 3e information eller 
senare berättar om saften. Det gäller både 
om de berättar, visar eller pekar.

• Om det inte berättar om saften alls.

Och titta här! 
Vad är det som har hänt här på bilden?

Det är lätt hänt att 
man själv tittar 
extra mycket på 

saften, försök titta 
på hela bilden

Uppgift 32

Ordmobilisering utan bildstöd

1 poäng

Barnet ska komma på tre saker man kan 
äta. 

Om barnet tappar fokus så får du säga 

och vad kan man mer äta?

0 poäng

• Du får inte ge exempel. 
• Målsman får inte hjälpa till utan 

barnet ska lösa uppgiften själv
• Drycker räknas inte som rätt
• Barnet får inte poäng om det ber om 

hjälp, oavsett om de kommer på tre 
saker efter att de fått hjälpen

Nu ska du få hjälpa mig att komma 
på några saker man kan äta. 
Vad kan man äta?

Västra Götaland
Det har känts svårt 
att inte få hjälpa 

till, det är något du 
gör automatiskt i en 
liknande situation.
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Bedömning i helhet 

uppgift 33-37

På testblanketten finns fem bedömningsfrågor 
till sköterskan som handlar om hur 
screeningen fungerat som helhet. 

Du ska bedöma

• Förståelighet
• Röda tråden
• Respons 
• Turtagning
• Satsmelodi

De här bedömningsfrågorna antingen som 
okey eller inte, alltså 1 poäng eller 0 poäng

Förståelighet

1 poäng

• Barnet gör sig förstått eftersom 
det talar logiskt och 
sammanhängande.

• Det är lätt att hänga med och 
berättande blir tydligt

0 poäng

• Barnet kan inte uttrycka vad de 
menar. 

• Det blir inget sammanhang i 
barnets prat.

Röda tråden

1 poäng

• Barnet kan hålla en röd tråd i sitt 
berättande.  Det flyter och hänger 
ihop.

• Barnet håller sig till ämnet när de 
berättar. 

• Om barnet pratar så lite så du inte 
kan bedöma denna uppgift så får 
de ändå 1 poäng. 

0 poäng

• Barnet byter ämne eller glider 
mellan olika berättelser och 
ämnen. 

• Bytet av ämne känns plötsligt och 
omotiverat. 

Västra Götaland
Röda tråden och 

förståelighet är lika. 
Det behövs två frågor 
för att få kraftigare 

utfall i detta området. 
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Respons

1 poäng

• Barnet klarar testsituationen som 
förväntat

• Barnet ger god kontakt och 
medverkar på det du vill och det 
barnet ska göra

0 poäng

• Barnet medverkar inte, eller 
medverkar mycket sparsamt. 

• Barnet söker oväntat mycket stöd
• Barnet skojar bort uppgifterna. 
• Barnet är omotiverat tyst och 

svarar inte eller lite
• Över- eller underaktiv i 

samarbetet

Turtagning

1 poäng

• Barnet ger en verbal och 
ickeverbal turtagning som du 
bedömer som ålderstypisk

0 poäng

• Det känns inte som att samtalet 
mellan er är ömsesidighet

• Barnet tar inte initiativ i samtalet
• Barnet väntar inte på sin tur
• Barnet pratar för mycket eller inte 

alls.
• Barnet berättar själv om bilderna 

och du kan inte få dem att 
svara/peka på frågorna

• Barnet undviker aktivt 
ögonkontakt

Satsmelodi

1 poäng

• Barnets satsmelodi och språkliga 
melodi  låter naturlig och det 
flyter på

0 poäng

• Satsmelodin låter onaturlig 
• Staccatoartat uttal
• Monotont uttal
• Barnet betonar ord eller fraser 

avvikande
• Accentuering är svårt, flerstaviga 

ord kan låta avvikande 
• Tänk La:holm – Laholm, 

Lakrits – La:krits men med 
andra ord.
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Utfall 
remiss till Logoped

32 p eller lägre 

Skrivs in i journal
• Språkfyran: ua
• Språkfyran ger utfall xx poäng
• Åtgärd- remiss till logoped

Logopedremiss
• Se checklista för logopedremiss
• Skriv in antal poäng på språkfyran
• Scanna in protokoll i vas-journal 
• OM BVC ej har VAS, hur gör vi med 

protokollet??

Checklista inför remiss till logoped rehabilitering skliniken 

Finns föräldraroro? 

Finns avvikelser/oro i den språkliga utvecklingen eller förekommer stamning .
Beskrivning av svårighet och styrkor. 

Utvecklas barnet typiskt för åldern gällande motorisk & psykomotorisk utveckling ? 

Har barnet haft tidigare sjukdomar ? 
• Har barnet haft återkommande öroninfektioner? 
• Är hörseln testad eller planeras detta? 
• När testades barnet och vad blev resultatet? 

Finns ärftlighe t för språkförsening, för läs- och skrivsvårigheter, för stamning? 

Har barnet haft en normal ät-utveckling ? 
• Ammades barnet?
• Har barnet svårt att äta varierad kost? 
• Saglar barnet? 

Talar barnet/familjen mer än ett språk ? 
• Behövs tolk vid besöket? I så fall – tolk på vilket språk och dialekt? 
• Hur länge har familjen bott i Sverige? 
• Barnets tid på förskola i Sverige eller i annat land?
• Vad väljer barnet spontant att tala för språk?
• Vilket tror ni eller föräldrarna är barnets starkaste språk?
• Har barnet svårt även på sitt modersmål? Är barnet senare än syskon eller andra 

jämnåriga på sitt modersmål?

Har barnet kontakt med specialpedagog eller logoped inom förskolan ? 

Skickas remiss till fler instanser efter besöket? 
• ÖNH, BVC-psykolog, habilitering, BUP eller annan? 
Kort sammanfattning av resultat från 2-årsbedömning /  3-årstest / 4-årsbedömning
eller 5-årskontroll. 
SAMT utfall på språkfyran 

Tack för att 

ni lyssnade 

&

hoppas vi ses igen! 


