
 
MILSTOLPAR FÖR HÖRSEL
OCH SPRÅK HOS BARN

Misstänk nedsatt hörsel om ditt 
barn inte följer dessa milstolpar. 
Rådgör med sjukvården så tidigt 

som möjligt

Hörselnedsättning kan 
identifieras i alla åldrar. Kom 

ihåg, tidig identifiering av 
nedsatt hörsel som direkt följs av 
rehabilitering är avgörande för 

att minimera 
kommunikationssvårigheter hos 

ett barn.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ 
MILSTOLPAR FÖR HÖRSEL OCH 

SPRÅK OCH AGERA TIDIGT!

https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1
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Utvecklingen av hörsel och språk hos barn 
kan bedömas med särskilda gemensamma 
utvecklingsmål. Dessa mål indikerar normal 
hörsel, deras frånvaro kan indikera nedsatt 
hörsel.

Ett barn med normal
hörsel kommer att:

Var uppmärksam på dessa
milstolpar och agera tidigt!

Vid tre års
ålder:
• Följa två-delade instruktioner 

som ”hämta skeden och lägg 
den på bordet”

• Lägga ihop tre ord för att 
prata om saker

Vid fem års ålder:
• Höra det mesta av vad 

som sägs hemma och i 
skolan

• Säga namn, bokstäver 
och nummer

Vid fyra års ålder:
• Förstå ord för 

familjemedlemmar, 
färger och former

• Besvara enkla “vem”, 
“vad”, ”var” frågor

Vid tre månaders
ålder:
• Reagera på sin mors röst
• Göra jollrande ljud

Vid sex månaders
ålder:
• Rikta blicken mot ett ljud
• Göra babblande ljud som 

“pa”, “ba”, “mi”

Vid ett års ålder:
• Vända sig mot någon som 

ropar deras namn och 
förstår vanliga ord som 
”vatten”

• Säga enskilda ord som 
“mamma” eller ”pappa”

Vid två års ålder:
• Svara på enkla frågor som 

”Vem är det?” och följa enkla 
instruktioner som Håll i leksaken

• Sätta ihop två ord, som ”nej 
sängen” eller ”mer äpple”

Hello baby

What colour
is this?

Blue

More apple
please

cat

No bed!
coo, coo

mipa
ba

Mama

cat, bat, rat


