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Forord

Sprogvurdering 3-6 er en videreudvikling af to tidligere 

versioner af et sprogvurderingsmateriale, der er udviklet til 

brug for national sprogvurdering. Materialet er udviklet af 

forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter & Institut 

for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet og fra 

Syddansk Universitet samt internationale forskere.

Den første version af materialet, Sprogvurderingsmateriale til 

3-årige, blev udviklet i 2007 for Ministeriet for Familie- og 

Forbrugeranliggender, da der blev indført lovpligtige sprog-

vurderinger af børn i Danmark. Dengang var materialet kun 

målrettet treårige børn i dagtilbud (Bleses, 2009; Bleses et 

al., 2010).

I 2011 blev materialet udvidet til også at omfatte en vur-

dering af sproget hos børn inden skolestart og i børnehave-

klassen. Materialet kom til at hedde Sprogvurdering af børn i 

treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. Som en 

del af udvidelsen blev der også udviklet forskellige mate-

rialer til understøttelse af og opfølgning på arbejdet med 

sprogvurderingen (Inspirationsmateriale, støttemateriale 

og vejledningsvideoer). Materialet blev udviklet for Social-

ministeriet. 

Sprogvurdering 3-6 er en videreudvikling af Sprogvurdering 

af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. 

Det blev frigivet i 2017 og er udviklet for Børne- og Social-

ministeriet til anvendelse i forbindelse med de lovpligtige 

sprogvurderinger ved treårsalderen og i børnehaveklassen. 

Materialet dækker nu alle aldersgrupper i børnehaven og 

børnehaveklassen, idet det nu også indeholder en sprogvur-

dering til fireårige børn. 

Alle deltest skal gennemføres af fagprofessionelle. Der er 

dog også udarbejdet et forældreskema med supplerende 

spørgsmål til forældrene om deres børns sprogtilegnelse. 

Forældrenes svar indgår ikke i udregningen af resultatet af 

sprogvurderingen, men de kan anvendes som supplement til 

at nuancere resultatet. 

Materialet er endvidere blevet forenklet for at gøre det 

nemmere at gennemføre sprogvurderingen på en retvisen-

de måde. Blandt andet er alle stopregler i deltest afskaffet, 

da de i mange tilfælde ikke blev administreret korrekt. Der-

for skal alle børn nu svare på alle spørgsmål i hver deltest, 

der hører til deres aldersgruppe. Til gengæld er alle deltest 

blevet kortere. Eneste undtagelse herfra er deltesten Rim 

for de treårige. 

Denne udgave af Sprogvurdering 3-6 er en lettere revideret 

udgave af. Revideringen er foretaget i 2019 af TrygFondens 

Børneforskningscenter for Børne- og Undervisningsmini-

steriet. Sprogvurdering 3-6 er blevet revideret på følgende 

tre punkter:

1.  Der er indført en gå-videre-regel i deltesten Rim for 

de treårige. 

Da der er stor forskel på, om treårige kan rime, skal det 

pædagogiske personale på baggrund af øvelsesopgaver 

vurdere, om det giver mening, at barnet gennemfører 

selve deltesten. Hvis barnet svarer forkert på alle øvel-

sesopgaverne, og det er tydeligt, at barnet ikke forstår, 

hvad det vil sige at rime, kan det pædagogiske personale 

vælge, at barnet kan springe deltesten over og gå videre 

til næste deltest.  

2.  Der opgives kun en samlet score for talesproglige 

færdigheder for de treårige. 

Da rim er den eneste før-skriftlige færdighed, der vur-

deres for de treårige, bliver der som noget nyt også kun 

opgivet én samlet score for de treårige, nemlig scoren 

for talesproglige færdigheder. 

3.  Der er ændret i instruktionerne til deltesten Forlyd i 

klassetesten.  

Den fagprofessionelle, som gennemfører sprogvurderin-

gen, skal læse alle ordene i hver billedrække op og ikke 

som hidtil kun målordet. 

I forbindelse med revideringen af Sprogvurdering 3-6 i 

2019 er den oprindelige vejledning blevet gennemskrevet, 
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opdateret og splittet op i tre vejledninger: 

• Vejledning til Sprogvurdering 3-6, der er målrettet  

 de fagprofessionelle, som gennemfører sprogvurde- 

 ringen af de 3-6-årige. 

• Bag om Sprogvurdering 3-6, der går i dybden med,  

 hvordan Sprogvurdering 3-6 er udviklet, normeret  

 og valideret. 

• Teknisk vejledning til Sprogvurdering 3-6, der om- 

 handler den tekniske beregning af scorer og primært  

 er relevant for dem, der ønsker at udvikle en it-un- 

 derstøttelse af materialet.

Denne vejledning er målrettet de fagprofessionelle, som 

gennemfører sprogvurderingen af de 3-6-årige. 

Kapitel 1 giver en kort introduktion til Sprogvurdering 3-6 

med fokus på lovgrundlaget for anvendelse af materialet 

samt en oversigt over opbygningen af Sprogvurdering 3-6 

og de materialer, der indgår i den.  

Kapitel 2 beskriver, hvordan man forbereder og gennemfø-

rer sprogvurderingen og de enkelte deltest. 

Kapitel 3 beskriver, hvordan resultatet af sprogvurderingen 

vises, og hvad de fagprofessionelle skal være opmærk-

somme på, når de fortolker resultatet og planlægger den 

pædagogiske opfølgning på sprogvurderingen. 

I kan læse mere om sprogvurderingerne på emu dagtilbud: 

https://emu.dk/dagtilbud. 
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1.0  Introduktion til Sprogvurdering 3-6

1.1  Den lovpligtige sprogvurdering i 
dagtilbud og børnehaveklasse
Dette afsnit gennemgår lovgivningen om, hvornår dagtilbud 

og skoler har pligt til at sprogvurdere børn i dagtilbud og 

børnehaveklasse.  

Lovgivningen giver ikke anvisninger på, hvilket materiale 

der skal anvendes til at overholde den lovpligtige sprogvur-

dering af børn enten i treårs- eller toårsalderen i og uden 

for dagtilbud eller i børnehaveklassen. Derfor skal kom-

munerne selv vurdere, hvilket materiale de vil anvende til 

at sprogvurdere, og hvordan det afgøres, hvorvidt barnet 

har behov for sprogstimulering. Kommunerne kan derfor 

vælge at anvende andre eller supplerende materialer end 

dette materiale til sprogvurdering af børn både i og uden for 

dagtilbud og i børnehaveklassen. 

Ud over den lovpligtige sprogvurdering har mange kom-

muner fastsat egne procedurer for, hvilke børn der skal 

vurderes hvornår, ligesom der kan være forskellige faglige 

og pædagogiske begrundelser for at følge et barn eller 

en børnegruppe med hyppigere sprogvurderinger end de 

lovpligtige. 

1.1.1  Den lovpligtige sprogvurdering i 
dagtilbud
Et barn, der er optaget i dagtilbud, skal have foretaget en 

sprogvurdering, når barnet er omkring tre år, hvis der på 

baggrund af sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold 

er en formodning om, at barnet kan have behov for sprog-

stimulering, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 1. Det er alene 

nødvendigt, at ét af de pågældende forhold er til stede for, 

at der er tale om en formodning om, at barnet kan have 

behov for sprogstimulering.

Kommunalbestyrelsen har desuden ansvaret for, at der 

gennemføres sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 

tre år, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 

11, stk. 2.

Med omkring tre år menes børn i alderen 2 år og 10 mdr. til 

3 år og 4 mdr. Hvis et barn kommer til landet, efter barnet 

er fyldt 3 år og 4 måneder, skal sprogvurdering og eventuel 

sprogstimulering gennemføres snarest muligt, efter barnet 

er kommet til landet. 

For at styrke den tidlige indsats har kommunalbestyrelsen 

Gode sprogkundskaber i de tidlige barneår har stor betydning for barnets trivsel nu og her og for barnets læring senere hen i 

skolen. Derfor er det vigtigt at understøtte alle børn i at tilegne sig sproglige kompetencer og sætte tidligt ind med målrettede 

sprogindsatser for de børn, som viser tegn på forsinket sproglig udvikling. 

Sprogvurdering 3-6 er et redskab, der gør det muligt at følge den sproglige udvikling hos alle børn mellem tre og seks år og at identifi-

cere det enkelte barns sproglige udfordringer og ressourcer. 

Sprogvurdering 3-6 vurderer det enkelte barns talesproglige og før-skriftlige færdigheder ved hjælp af en række deltest. Scorerne 

fra deltestene bliver omsat til en såkaldt normbaseret sprogprofil, der viser det enkelte barns sproglige kompetencer sammenlignet 

med kompetencerne hos børn på samme alder og med samme køn. Sprogvurdering 3-6 giver dermed det pædagogiske personale i 

dagtilbud og børnehaveklasse et grundlag for en målrettet tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis i dagtilbuddet og undervis-

ningen i børnehaveklassen, så den understøtter alle børns sprogudvikling bedst muligt. 

Sprogvurdering 3-6 er udviklet for ministeriet, så det fagprofessionelle personale kan bruge det til at foretage de lovpligtige sprog-

vurderinger i treårsalderen og i børnehaveklassen.
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mulighed for at fremrykke sprogvurderingen af børn i treår-

salderen til toårsalderen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 4.

Formålet hermed er at understøtte kommunernes arbejde 

for tidligst muligt at identificere de børn, der har behov for 

sprogstimulering. Hermed kan kommunen tidligt iværksæt-

te målrettet sprogstimulering, så børnenes dansksproglige 

udvikling styrkes, og børnene får de bedst mulige forudsæt-

ninger for at starte i skole.

Med toårsalderen menes børn i alderen fra omkring 22 mdr. 

til omkring 30 mdr.

Hvis kommunen har besluttet at fremrykke sprogvurderin-

gen af børn til toårsalderen, er kommunen ikke forpligtet til 

også at foretage en sprogvurdering af børn i treårsalderen, 

jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 5.

Fremrykning af sprogvurdering til toårsalderen omfatter 

både børn i og uden for dagtilbud.  Det betyder, at hvis 

kommunen beslutter at fremrykke tidspunktet for sprog-

vurdering til toårsalderen, omfatter beslutningen alle børn 

i toårsalderen, der er optaget i et dagtilbud, samt alle børn i 

toårsalderen, der ikke er optaget i et dagtilbud.

Rammer og kriterier for, hvornår et toårigt barn i dagtilbud 

og uden for dagtilbud skal have foretaget en sprogvurde-

ring, følger reglerne for sprogvurdering af treårige børn i og 

uden for dagtilbud.

Det vil sige, at for børn i dagtilbud skal kommunen gennem-

føre en sprogvurdering af alle børn i toårsalderen, der er 

optaget i et dagtilbud, hvis der er formodning om, at barnet 

har behov for sprogstimulering. Herudover skal kommunen 

gennemføre en sprogvurdering af alle børn i toårsalderen, 

der ikke er optaget i et dagtilbud.

1.1.2  Den obligatoriske sprogvurdering i bør-
nehaveklassen
Ifølge § 3 i bekendtgørelse nr. 186 af 05/03/2018 om for-

mål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børne-

haveklassen (Fælles Mål) skal der i begyndelsen af børneha-

veklassen som et led i undervisningen foretages en sproglig 

vurdering af eleverne, således at undervisningen kan tage 

udgangspunkt i den enkelte elevs sproglige kompetencer og 

forudsætninger og princippet om undervisningsdifferentie-

ring.

1.1.3  Inddragelse af forældre

Det er et krav i dagtilbudsloven, at forældreinddrages i 

forbindelse med sprogvurdering og sprogstimulering.

 

Forældre er en afgørende ressource for barnets sprog-

udvikling, og det daglige samarbejde med forældrene om 

barnets læring og trivsel skal være konstruktivt og tillids-

fuldt. Derfor er det vigtigt, at forældrene informeres om, 

at sprogvurderingen udføres, og om hvordan det foregår. 

Ligeledes bør forældrene orienteres om resultaterne og om 

en eventuelt opfølgende indsats samt – som altid – inddra-

ges efter behov.  

Forældre er forskellige, og det er dagtilbuddets opgave at 

sætte rammen om et forældresamarbejde, som er differen-

tieret og baserer sig på forældrenes ønsker og behov. Man-

ge forældre har glæde af og bør få vejledning i, hvordan de 

selv kan understøtte deres børns sproglige udvikling. Både 

sprogvurderingen og de supplerende spørgsmål til foræl-

drene kan anvendes som afsæt for at inddrage forældrene 

i en dialog om barnets sprog og betydningen af sproglig 

stimulering i hjemmet. 

Forældre er på samme måde som i dagtilbud en ressource 

for barnets sproglige udvikling i børnehaveklassen. Ifølge 

bekendtgørelsen om børnehaveklassens undervisning skal 

resultaterne af sprogvurderingen indgå i elevplanen for 

børnehaveklassen.

Disse resultater og observationer kan yderligere uddy-

bes ved en skolehjem-samtale, hvor f.eks. læsevejleder/ 

ressourcecenterlærer, DSA– lærer og/eller logopæd kan 

deltage efter behov.

1.2  Hvilke børn kan materialet 
anvendes til?
Sprogvurdering 3-6 kan bruges til at sprogvurdere børn 

mellem 2 år og 10 måneder og 6 år og 9 måneder. Det er dog 

vigtigt at være opmærksom på, at børnene vurderes med 

forskellige deltest og spørgsmål, afhængig af hvor gamle de 

er.   

1.2.1  Individuel test i børnehaven
I børnehaven gennemføres sprogvurderingen som en indivi-

duel test af barnet. Sprogvurderingen kan udføres inden for 

følgende aldersgrupper:
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 • 3-årige (2 år og 10 måneder til 3 år og 11 måneder)

 • 4-årige (4 år og 0 måneder til 4 år og 11 måneder)

 • 5-årige (5 år og 0 måneder til 5 år og 11 måneder)

1.2.2  Klassetest i børnehaveklassen
I børnehaveklasse gennemføres sprogvurderingen som en 

klassetest af børnene inden for følgende aldersgruppe:

 • 5 år og 9 måneder til 6 år og 9 måneder

Sprogvurderingen i børnehaveklassen kan suppleres med 

en individuel test, hvis man ønsker at vurdere børnenes 

produktive sproglige kompetencer, som ikke indgår i 

klassetesten. Den kan også bruges til at vurdere 6-årige og 

eventuelt ældre børn i børnehaven, hvis der er behov for at 

vurdere, hvordan disse børn klarer sig sprogligt i forhold til 

børn, der lige er begyndt i børnehaveklassen. 

Bemærk at børn i den individuelle test i børnehaveklassen 

vurderes på baggrund af én og samme klassetrinsnorm for 

5-6-årige i børnehaveklassen. Det vil sige, at resultaterne i 

den sproglige profil viser, hvordan barnet klarer sig i forhold 

til en norm, der er baseret på et gennemsnit af scorer fra 

børnehaveklassebørn i begyndelsen af skoleåret. I alle 

andre aldersgrupper vurderes det enkelte barn i forhold til 

en kønsbaseret norm, der er opdelt på måneder. Det vil sige, 

at resultaterne i den sproglige profil for en dreng på 3 år og 

9 måneder viser, hvordan drengen klarer sig sammenlignet 

med drenge på 3 år og 9 mdr. og så fremdeles. (Læs mere i 

afsnit 3.01 og 3.04). Vær også opmærksom på, at deltesten 

Kommunikative strategier ikke indgår i den individuelle test 

for 6-årige, da der for de 6-årige ikke er opnået normer for 

denne deltest.

1.2.3  Sprogvurdering 3-6 kan anvendes til både 
ét- og tosprogede børn
Sprogvurdering 3-6 kan anvendes til både ét og tosprogede 

børn, men man skal være opmærksom på, at materialet kun 

vurderer det tosprogede barns dansksproglige færdigheder. 

Det tosprogede barn skal dog have et minimum af dansk-

sproglige kompetencer, for at barnet kan sprogvurderes. 

Som tommelfingerregel skal barnet have været i Danmark 

i mindst 6-12 måneder, før det er meningsfuldt at gennem-

føre sprogvurderingen. Til gengæld viser undersøgelser af 

testresultater, at Sprogvurdering 3-6 så er i stand til at vur-

dere tosprogede elevers dansksproglige kompetencer, hvad 

enten de er hurtige eller langsomme til at tilegne sig dansk 

(Læs mere om dette i vejledningen ”Bag om Sprogvurdering 

3-6”).  

De tosprogede børn er i den særlige situation, at de lærer 

to sprog på samme tid. Derfor er deres dansksproglige 

udvikling gennemsnitligt set ofte langsommere end hos 

jævnaldrende étsprogede børn, og det skal man tage højde 

for i fortolkningen af resultaterne (se afsnit 3.1.7).

Lovgivningen definerer tosprogede børn således: Med 

tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end 

dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund 

lærer dansk (Forarbejder til LOV nr. 427 af 03/05/2017). 

Når Sprogvurdering 3-6 omtaler tosprogede børn, anvendes 

begrebet dog bredere, idet andre børn end dem, der falder 

ind under lovgivningens definition, kan være i den situation, 

at de er forsinkede i deres dansksproglige udvikling, fordi 

de lærer to sprog på samme tid. Det kan eksempelvis være 

børn, der har én dansksproget forælder og én forælder med 

et andet modersmål. 

Hvis det tosprogede barns tilegnelse af dansk giver anled-

ning til bekymring, er der i tilknytning til Sprogvurdering 3-6 

udarbejdet et spørgeskema om barnets modersmålstileg-

nelse, som skal udfyldes i samarbejde med barnets forældre. 

Det kan være med til at afdække, om barnet er forsinket i 

sin tilegnelse af dansk, eller om barnet har mere generelle 

sproglige udfordringer. Spørgeskemaet er et supplement til 

sprogvurderingen og indgår ikke i udregningen af resultatet 

af sprogvurderingen. 

1.2.4  Sprogvurdering af børn uden for dagtil-
bud ved hjælp af Sprogvurdering 3-6
Børn, der ikke går i dagtilbud, kan også sprogvurderes med 

Sprogvurdering 3-6. Dog kan de ikke vurderes med deltesten 

”Kommunikative strategier”, da dette kræver kendskab til 

barnets brug af sproget i den daglige kommunikation. 

1.3  Hvem skal sprogvurdere?
Dette afsnit gennemgår lovgivningen om, hvem der skal 

gennemføre sprogvurderingen i dagtilbud og børnehave-

klasse. 

1.3.1  Dagtilbud
Ifølge dagtilbudslovens § 11 stk.9 skal sprogvurdering og 

sprogstimulering foretages af personer, der har særlige 
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kvalifikationer til at varetage opgaven.

Med personer, der har særlige kvalifikationer for at vare-

tage sprogvurdering og sprogstimulering, menes personer, 

der er uddannet professionsbachelor som pædagog, eller 

personer, der på anden vis er kvalificeret til opgaven, som 

f.eks. pædagogisk personale med en Pædagogisk Grundud-

dannelse, der har et særligt kendskab til eller efteruddan-

nelse i børns sprogudvikling. Med personer, der har særlige 

kvalifikationer for at varetage sprogvurdering og sprog-

stimulering i forhold til tosprogede børn, menes, ud over 

ovenstående, personer, der har erhvervet sig den nødven-

dige faglige viden om andetsprogstilegnelse og tosprogede 

børns sprogudvikling gennem uddannelse vedrørende 

tosprogede børn eller på anden vis gennem erfaring særligt 

har erhvervet den nødvendige faglige viden om dansk 

som andetsprog og tosprogede børns sprogudvikling. For 

tosprogede børn indebærer dette, at sprogvurdering f.eks. 

også kan foretages af medarbejdere ved Pædagogisk Psy-

kologisk Rådgivning (PPR), som har kendskab til tosprogede 

børn. (Forarbejder til LOV nr. 427 af 03/05/2017)

Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for at sikre, 

at personalet, der forestår sprogvurderingen og sprogsti-

muleringen, har de fornødne kvalifikationer til opgaven.

I praksis er det ofte det pædagogiske personale i dagtil-

buddet, der gennemfører den individuelle sprogvurdering, 

men en fagperson uden tilknytning til børnene kan også 

gennemføre de fleste deltest i Sprogvurdering 3-6. Deltesten 

Kommunikative strategier kræver dog kendskab til barnet, og 

den kan derfor kun gennemføres af pædagogisk personale, 

der kender barnet.  

1.3.2  Børnehaveklassen
Den enkelte kommune eller skole beslutter, hvem der fore-

tager sprogvurderingen i børnehaveklassen. På nogle skoler 

er det børnehaveklasselæreren, og på andre skoler er det 

for eksempel skolens logopæd/tale-høre-lærer, læsevejle-

der, specialundervisningskoordinator eller psykolog.

Bag om Sprogvurdering 3-6 

Sprogvurdering 3-6 er baseret på følgende principper:

 • Materialet er forskningsbaseret. De sproglige dimensioner er udvalgt på basis af forskning i børns tilegnelse  

  af sproglige milepæle, og forskning, der dokumenterer, at de sproglige kompetencer, det måler, er vigtige for  

  senere læring, især læsning. 

 • Materialet er empirisk baseret. Alle deltest og spørgsmålene i de enkelte deltest er afprøvet i mange 

  pilotstudier. 

 • Materialet er standardiseret. Det betyder, at der er en præcis beskrivelse af, hvordan sprogvurderingen 

  gennemføres. 

 • Materialet er normeret. Det betyder, at der er fastsat aldersspecifikke og kønsspecifikke normer, så man kan  

  sammenligne resultaterne for det enkelte barn med resultaterne hos børn med samme alder og køn.  

 • Materialet anvender faste græseværdier, som afgør, hvilken indsatsgruppe barnet placeres i. 

 • Materialet er internt og eksternt valideret ved brug af psykometriske metoder. Derfor ved vi, at deltest og   

  spørgsmål måler de sproglige færdigheder, som de er beregnet til at måle.   

Derudover har der i udviklingen af materialet været fokus på, at materialet skal være praktisk anvendeligt samt hurtigt 

og nemt at administrere på en ensartet og objektiv måde.

Sprogvurdering 3-6 er afprøvet på cirka 13.000 børn og normeret på et repræsentativt udsnit på godt 11.000 børn i 

alderen 2 år og 10 måneder til 6 år og 9 måneder. Normerne er alene baseret på børn, der har dansk som modersmål. 

For børn uden for dette aldersspænd er resultatet mere usikkert. I vejledningen ”Bag om Sprogvurdering 3-6” kan man 

læse mere om, hvordan Sprogvurdering 3-6 er udviklet, normeret og valideret.  
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1.4  Sproglige dimensioner i 
Sprogvurdering 3-6
Sprogvurdering 3-6 vurderer en række talesproglige og 

før-skriftlige færdigheder hos børn i alderen 3-6 år, som 

er vigtige for barnets sproglige udvikling og trivsel og for 

barnets læring i skolen. 

Talesproglige færdigheder omhandler:

 • Barnets produktive ordforråd – ord barnet siger 

 • Barnets receptive ordforråd – ord barnet forstår

 • Barnets forståelse af begreber og simple og 

  komplekse sætninger

 • Barnets brug af sproget i forskellige kommunikative  

  situationer 

Talesproglige færdigheder er vigtige for, at barnet kan ud-

trykke følelser og behov og kommunikere med andre. Disse 

færdigheder har derfor stor betydning for barnets trivsel og 

udvikling nu og her i dagtilbuddet. Derudover har gode ta-

lesproglige færdigheder betydning for barnets læseforstå-

else, når barnet senere hen skal tilegne sig læsning (Bleses, 

Makransky, Dale, Højen & Atatürk Ari, 2016; National Early 

Literacy Panel, 2008). 

Før-skriftlige færdigheder omhandler: 

 • Barnets evne til at genkende og bearbejde sproglyde 

 • Barnets viden om begreber, der er relateret til  

  skriftsprog f.eks. læseretning og kendskab til 

  bogstaver

Før-skriftlige færdigheder har betydning for, hvor let barnet 

får ved at både afkodning og læseforståelse, når barnet skal 

tilegne sig læsning (National Early Literacy Panel, 2008). 

Sprogvurdering 3-6 er normeret som ét sammenhængende 

materiale fra 3 til 6 år. Det vil sige, at man både for børn 

på 3 år, 4 år, 5 år og 6 år kan sammenligne resultaterne for 

det enkelte barn med resultaterne hos børn med samme 

alder og køn. Det gør det muligt at følge barnets udvik-

ling inden for de samme sproglige områder (Læs mere om 

normeringen i vejledningen ”Bag om Sprogvurdering 3-6”).  

På baggrund af forskning i, hvornår og i hvilken rækkefølge 

børn typisk tilegner sig de forskellige sproglige kompeten-

cer (Bleses, 2010) er materialet dog tilpasset barnets alder, 

så alle børn ikke skal vurderes med alle deltest, og børn på 

forskellige alderstrin ikke får nøjagtig de samme spørgsmål. 

Flere af deltestene bliver imidlertid anvendt til alle alders-

grupper, og derfor kan materialet bruges som en del af jeres 

opfølgning på, om en pædagogisk indsats har haft effekt på 

et barns eller en børnegruppes sproglige udvikling. Samtidig 

kan det være med til at sikre en mere sammenhængende 

indsats over for barnet fra dagtilbud til skole. 

1.5  Opbygning af Sprogvurdering 3-6  
Sprogvurdering 3-6 har to overordnede typer af sprog-

vurderinger: En individuel test til børn i børnehaven og en 

klassetest til børn i børnehaveklassen. Den individuelle test 

kan desuden anvendes som supplement til klassetesten 

i børnehaveklassen, hvis man ønsker at vurdere klassens 

eller enkelte elevers produktive sproglige kompetencer.  

Både den individuelle test og klassetesten består af en 

række deltest, som vurderer forskellige aspekter af dimen-

sionerne talesproglige og før-skriftlige færdigheder. 

Overordnet dimension Vurderes med følgende deltest

Talesproglige færdigheder Sprogforståelse, Ordforråd, Kommunikative strategier

Før-skriftlige færdigheder Rim, Opmærksomhed på skrift, Bogstavkendskab, Opdeling af ord, Forlyd

Ligeledes skal de større børn gennemføre flere deltest end 

de mindre. Det skyldes, at de før-skriftlige kompetencer 

typisk først udvikles i takt med, at børnene bliver ældre. 

 

I klassetesten skal alle elever gennemføre de samme 

deltest. Da klassetesten bliver gennemført i klassen ved, at 

eleverne markerer de rigtige svar på et testark, er det med 

denne test ikke muligt at vurderede produktive sproglige 

kompetencer. Hvis eleverne scorer lavt i klassetesten, kan 

man derfor vælge at gennemføre en supplerende individuel 

test, der også vurderer de produktive talesproglige færdig-

heder, som ikke indgår i klassetesten.     

Tabel 1 giver en oversigt over, hvilke deltest børn i de 

Oversigt over sproglige dimensioner, Sprogvurdering 3-6 vurderer
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forskellige aldersgrupper skal gennemføre, samt hvilken 

sproglig dimension, deltestene måler. 

I den individuelle test i børnehaven får alle børn samme an-

tal spørgsmål i hver deltest, men børnene starter og slutter 

forskellige steder i testen, så de får forskellige spørgsmål 

afhængig af deres alder. Ligeledes skal de større børn 

gennemføre flere deltest end de mindre. Det skyldes, at de 

før-skriftlige kompetencer typisk først udvikles i takt med, 

at børnene bliver ældre. 

 

Tabel 1. Oversigt over deltest på de forskellige alderstrin i Sprogvurdering 3-6.

I klassetesten skal alle elever gennemføre de samme 

deltest. Da klassetesten bliver gennemført i klassen ved, at 

eleverne markerer de rigtige svar på et testark, er det med 

denne test ikke muligt at vurderede produktive sproglige 

kompetencer. Hvis eleverne scorer lavt i klassetesten, kan 

man derfor vælge at gennemføre en supplerende individuel 

test, der også vurderer de produktive talesproglige færdig-

heder, som ikke indgår i klassetesten.    

 

Tabel 1 giver en oversigt over, hvilke deltest børn i de 

forskellige aldersgrupper skal gennemføre, samt hvilken 

sproglig dimension, deltestene måler. 

 Individuel test Klassetest

Deltest Dimension Metode 3 år 4 år 5 år 6 år/0.kl. 0.kl

Sprogforståelse Talesprog Test X X X X X

Ordforråd Talesprog Test X X X X  

Rim Før-skrift Test X X X X X

Opmærksomhed på 
skrift

Før-skrift Test  X X X  

Bogstavkendskab Før-skrift Test   X x X

Opdeling af ord Før-skrift Test   X X  

Forlyd Før-skrift Test     X

Kommunikative 
strategier

Talesprog Skema X X X  

1.5.1  Rækkefølge og sværhedsgrad af deltest 
og spørgsmål
Rækkefølgen i Tabel 1 afspejler samtidig rækkefølgen 

af deltest i den individuelle test. Den er valgt ud fra den 

begrundelse, at barnet skal have lov til at komme i gang med 

sprogvurderingen uden selv at skulle sige noget. Derfor er 

den første deltest Sprogforståelse, som er en receptiv test. 

Ligeledes er rækkefølgen valgt, så børnene bliver præsen-

teret for de letteste deltest først. For eksempel er Rim svær 

for en treårig, og derfor er denne deltest den sidste af de tre 

deltest, som de treårige skal gennemføre. 

Også inden for den enkelte deltest starter testen med de 

nemmeste spørgsmål, som næsten alle børn kan svare rig-

tigt på, hvorefter sværhedsgraden stiger. Dette gælder både 

i den individuelle test og i klassetesten. Det er forventeligt, 

at kun ganske få børn kan svare rigtigt på alle spørgsmål i 

hver deltest. Grunden til dette er, at sprogvurderingen er la-

vet sådan, at den er følsom over hele spektret fra hurtige til 

langsomme sprogtilegnere, så den kan vurdere sprogudvik-

lingen hos alle børn fra 3 til 6 år. Det vil sige, at den skelner 

mellem de børn, der allerhurtigst udvikler deres sprog, de 

næst-hurtigste osv. Derfor har selv de hurtigste børn svært 

ved at svare rigtigt på alle spørgsmål. 

Vær i øvrigt opmærksom på, at børn i forskellige alders-

grupper kan få forskellige resultater i en deltest, selvom de 

har svaret rigtig på lige mange spørgsmål i testen. Det skyl-

des, at de forskellige aldersgrupper vurderes med spørgs-

mål med forskellig sværhedsgrad, og derfor omsættes det 

samme antal rigtige svar ikke automatisk til det samme 

resultat på tværs af aldersgrupper (Se afsnit 3.2).   

1.5.2  Gå-videre-regel for de treårige i 
deltesten Rim
I denne udgave af Sprogvurdering 3-6 er der indført en gå-vi-

dere-regel for de treårige i deltesten Rim, så det pædagogi-

ske personale på baggrund af øvelsesopgaverne vurderer, 
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om det giver mening at gennemføre deltesten. Hvis barnet 

svarer forkert på alle øvelsesopgaverne, og det er tydeligt, 

at barnet ikke kan løse opgaverne, giver det ikke mening 

at gennemføre deltesten Rim, og så kan det pædagogiske 

personale vælge, at barnet kan springe deltesten over og gå 

videre til næste deltest.

Baggrunden for at indføre en gå-videre-regel er, at en del 

treårige endnu ikke kan rime, og at det derfor kan være 

vanskeligt at fastholde deres koncentration og motivation 

om spørgsmålene i deltesten. Deltesten Rim er dog bibe-

holdt for de treårige, fordi denne færdighed udvikler sig fra 

treårsalderen og er en meget stærk indikator på begynden-

de skriftlige kompetencer (Chaney, 1992). 

Da rim kun er en begyndende færdighed hos de treårige, 

bør man overveje grundigt hvilke tiltag, det er relevant at 

igangsætte på baggrund en lav delscore i denne test. En lav 

delscore i denne test skal sammenholdes med delscorer i de 

andre elementer i sprogvurderingen og det generelle ind-

tryk af barnets udvikling. Resultatet kan desuden give det 

pædagogiske personale anledning til at reflektere over, om 

læringsmiljøet i dagtilbuddet tilbyder de treårige tilstræk-

kelige muligheder for at udvikle denne færdighed. 

1.5.3  Alle børn skal svare på alle spørgsmål i 
hver deltest
Med undtagelse af deltesten Rim for de treårige (se afsnit 

1.5.3) er Sprogvurdering 3-6 udformet sådan, at alle børn 

skal svare på alle opgaver i de deltest, der hører til deres 

aldersgruppe. 

Dette er en ændring i forhold til de første versioner af 

sprogvurderingsmaterialet (Sprogvurderingsmateriale til 

3-årige og Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skole-

start og i børnehaveklassen), hvor der var stop-regler i flere 

deltest, så de fagprofessionelle kunne springe en deltest 

over, hvis det var tydeligt, at barnet ikke kunne svare på 

spørgsmålene. I mange tilfælde blev disse stopregler imid-

lertid ikke administreret korrekt, og for at få et mere retvi-

sende resultat af sprogvurderingen er stop-regler afskaffet 

i Sprogvurdering 3-6. Alle børn skal nu svare på alle opgaver 

i de deltest, der hører til deres aldersgruppe. Til gengæld er 

antallet af spørgsmål i de enkelte deltest reduceret i forhold 

til de første versioner (Se appendiks).  

1.5.4  Oversigt over deltest, spørgsmål og 
materialer til sprogvurdering på forskellige 
alderstrin
Tabellerne 2, 3, 4, 5 og 6 giver en oversigt over, hvilke del-

test børn på forskellige alderstrin skal vurderes med, hvilke 

spørgsmål de skal besvare i de forskellige deltest, og hvilke 

materialer, de fagprofessionelle skal anvende til den enkelte 

deltest.  

Tabel 2. Oversigt over deltest, spørgsmål og materialer til 3-årige børn, individuel test. 

Deltest Spørgsmål (første og sidste) Materiale

Sprogforståelse 1-20 Materiale nr. 1

Ordforråd 1-25 Materiale nr. 2

Rim 1-15 Materiale nr. 3

Kommunikative strategier 1-15 Sprogvurderingsskema

Tabel 3. Oversigt over deltest, spørgsmål og materialer til 4-årige børn, individuel test. 

Deltest Spørgsmål (første og sidste) Materiale

Sprogforståelse 6-25 Materiale nr. 1

Ordforråd 11-35 Materiale nr. 2

Rim 1-15 Materiale nr. 3

Opmærksomhed på skrift 1-16 Bog med billeder og tekst

Kommunikative strategier 1-15 Sprogvurderingsskema
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Tabel 4. Oversigt over deltest, spørgsmål og materialer til 5-årige børn, individuel test. 

Deltest Spørgsmål (første og sidste) Materiale

Sprogforståelse 11-30 Materiale nr. 1

Ordforråd 21-45 Materiale nr. 2

Rim 1-15 Materiale nr. 3

Opmærksomhed på skrift 1-16 Bog med billeder og tekst

Bogstavkendskab 12 bogstaver Materiale nr. 4

Opdeling af ord 15 ord Sprogvurderingsskema

Kommunikative strategier Item 1-15 Sprogvurderingsskema

Tabel 5. Oversigt over deltest, spørgsmål og materialer til 6-årige børn i børnehaven og 5-6-årige 
børnehaveklassebørn, individuel test. 

Deltest Spørgsmål (første og sidste) Materiale

Sprogforståelse 16-35 Materiale nr. 1

Ordforråd 27-51 Materiale nr. 2 

Rim 1-15 Materiale nr. 3

Opmærksomhed på skrift 1-16 Bog med billeder og tekst

Bogstavkendskab 12 bogstaver Materiale nr. 4

Opdeling af ord 15 ord Sprogvurderingsskema

Tabel 6. Oversigt over deltest, items og materialer til 5-6-årige børnehaveklassebørn, klassetest. 

Deltest Spørgsmål (første og sidste) Materiale

Rim 1-15 Materiale nr. K1

Sprogforståelse 1-20* Materiale nr. K2

Bogstavkendskab 28 bogstaver Materiale nr. K3

Forlyd 1-20 Materiale nr. K4

*Svarer til spørgsmål 16-35 i den individuelle test.

1.6  Materialer til Sprogvurdering 3-6
Sprogvurderingsskema: Det relevante sprogvurderingsske-

ma (klassetest eller individuel sprogvurdering) anvendes i 

testsituationen med barnet/børnegruppen. Skemaet inde-

holder testspørgsmål og vejledning til alle deltest.

I den individuelle sprogvurdering skal i løbende registrere 

barnets svar i sprogvurderingsskemaet.  Hvis it-systemet 

giver mulighed for at have sprogvurderingsskemaerne i en 

papirudgave, skal barnets svar efterfølgende indtastet i det 

det digitale sprogvurderingsskema i it-systemet. 

Ved den individuelle sprogvurdering skal I også være op-

mærksomme på, at børn afhængig af alder starter og slutter 

ved forskellige spørgsmål. 

Testark: Ved klassetesten får eleverne udleveret et testark, 

hvor de skal sætte ring om det rigtige svar. Elevernes svar 

skal efterfølgende indtastes i et it-system. Hvis sprogvurde-

ringen gennemføres på computer eller tablet, kan eleverne 

indtaste deres svar direkte i it-systemet. 

Billedmateriale: Der er billedmateriale til flere af delteste-

ne. 
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Resultatrapport: Resultatet af sprogvurderingen kan kun 

beregnes via et it-system, som omregner scorerne fra de 

forskellige deltest til en resultatrapport for hvert barn. 

Resultatrapporten viser barnets scorer inden for hver 

deltest samt barnets samlede scorer på dimensionerne 

”Talesproglige færdigheder” og ”Før-skriftlige færdigheder”. 

For de treårige opgives der dog kun en samlet score for de 

talesproglige kompetencer (Se afsnit 3.04).  

Forældreskema: Der er udarbejdet et spørgeskema med 

supplerende spørgsmål til forældrene om barnets sprogti-

legnelse. Spørgeskemaet indeholder dels 10 spørgsmål om 

barnets sprogtilegnelse på modersmålet og 10 spørgsmålet 

om barnets danske sprogtilegnelse, hvis barnet er tospro-

get. Spørgsmålene indgår ikke i udregningen af resultatet 

af sprogvurderingen, men besvarelsen kan bruges som et 

supplement til at nuancere resultatet. Forældreskemaet 

findes både i en dansk og i en engelsk udgave. 

Vejledning: Der er udarbejdet tre vejledninger til Sprogvur-

dering 3-6. Denne vejledning er målrettet de fagprofessio-

nelle, som gennemfører sprogvurderingen. Den har fokus 

på, hvordan sprogvurderingen forberedes og gennemføres, 

og hvordan resultaterne tolkes. Derudover er der en vejled-

ning, som går i dybden med, hvordan Sprogvurdering 3-6 er 

udviklet, normeret og valideret. Endelig er der en vejledning 

om den tekniske beregning af score, som især er relevant 

for dem, der ønsker at lavet deres eget it-system. 

1.7  Sammenhæng med 
Sprogvurdering 2 år
Folketinget besluttede i 2017 at give kommunerne mulig-

hed for at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering af børn 

fra treårsalderen til toårsalderen. 

På den baggrund har Børne- og Socialministeriet fået ud-

viklet Sprogvurdering 2 år, som er udviklet til, at de fagpro-

fessionelle kan bruge det til at vurdere den dansksproglige 

udvikling hos børn i alderen omkring to år. Sprogvurderings-

materialet er udviklet af TrygFondens Børneforsknings-

center og Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus 

Universitet. 

Både Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6 giver 

resultater i percentilscorer, og derfor er resultaterne af 

sprogvurdering med de to materialer sammenlignelige. 

Det betyder, at man ved hjælp af de to materialer kan følge 

barnets sproglige udvikling fra ca. 2 år til ca. 6. år. Dog er 

der den forskel, at Sprogvurdering 3-6 angiver specifikke 

percentilscorer, mens Sprogvurdering 2 år giver intervaller af 

percentiler (læs mere om dette i Sprogvurdering 2 år). 

Ligeledes skal man være opmærksom på, at Sprogvurde-

ring 2 år kun giver én samlet percentilscore, nemlig for de 

talesproglige færdigheder. De før-skriftlige færdigheder 

vurderes ikke, fordi de først udvikler sig senere. 

Endelig er der forskel på, hvilke dele af barnets sprog, der 

vurderes i de to sprogvurderingsmaterialer, samt på hvor-

dan de sproglige kompetencer vurderes. Dette illustreres i 

tabel 7. 

 

Tabellen viser, at der er overlap med hensyn til deltesten 

Kommunikative strategier (kaldet Kommunikative kompe-

tencer i Sprogvurdering 2 år), som derfor er markeret med 

grøn. Deltesten Ordforråd (kaldet Produktivt ordforråd i 

Sprogvurdering 2) indgår også i begge sprogvurderinger. Men 

denne deltest er kun markeret med lysegrønt, da produk-

tivt ordforråd i Sprogvurdering 3-6 vurderes med en test, 

mens det i Sprogvurdering 2 år vurderes med et skema, som 

udfyldes af en pædagogisk medarbejder, som kender barnet 

godt fra det daglige pædagogiske arbejde. Denne forskel i 

testtype øger usikkerheden ved sammenligningen. 
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Tabel 7. Vurdering af talesproglige kompetencer med Sprogvurdering 2 år og med Sprogvurdering 3-6 

Sprogvurdering 2 år Metode Sprogvurdering 3-6 Metode

Kommunikative kompetencer Skema Kommunikative strategier Skema 

Produktivt ordforråd Skema Produktivt ordforråd Test

Sprogbrug Skema --

Receptivt ordforråd Test --

-- Sprogforståelse Test

-- Rim Test
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2.0  Forberedelse og gennemførelse af 
sprogvurderingen

For at sprogvurderingen bliver en god oplevelse for barnet og giver en retvisende vurdering af barnets sproglige kompetencer, 

er det vigtigt at, at I sætter jer grundigt ind i, hvordan sprogvurderingen skal gennemføres og overvejer over, hvordan I skaber de 

bedste rammer om sprogvurderingen. 

Dette kapitel beskriver, hvordan sprogvurderingen og de enkelte deltest skal gennemføres, og præsenterer forslag til, hvordan I 

skaber gode rammer om sprogvurderingen, f.eks. i forhold til valg af lokale og kontakt til barnet undervejs. Da børn er forskellige, 

og det er jer, der kender barnet, er det vigtigt, at I anvender jeres faglige vurdering til at imødekomme barnets reaktioner og behov, 

samtidig med at I følger vejledningen i, hvordan sprogvurderingen gennemføres. 

Afsnit 2.1 og 2.2 omhandler forberedelse og gennemførelse af den individuelle test, mens afsnit 2.3 og 2.4 omhandler forberedelse 

og gennemførelse af klassetesten. 

2.1  Forberedelse og gennemførelse af 
den individuelle test
I den individuelle test medvirker barnet i alle deltest med 

undtagelse af deltesten ”Kommunikative strategier”. De 

dele af sprogvurderingen, hvor barnet deltager, bør samlet 

set kunne gennemføres på 15-30 minutter afhængig af bar-

nets alder. Det kan dog variere meget fra barn til barn, hvor 

lang tid det tager at gennemføre sprogvurderingen. 

Når I forbereder og gennemfører de deltest, hvor barnet 

medvirker, er der en række forhold, som I generelt skal 

være opmærksomme på. Disse beskrives i det følgende. De 

forhold, som vedrører kontakten til barnet og rammerne om 

sprogvurderingen, har dog overvejende karakter af gode 

råd, da det er jer, der kender barnet og kan bruge jeres fag-

lige vurdering til at imødekomme barnets behov, samtidig 

med at I følger vejledningen i, hvordan sprogvurderingen 

skal gennemføres, så den giver et retvisende billede af bar-

nets kompetencer. 

Gode råd til valg af lokale:

 • Sprogvurderingen skal foregå et sted, hvor barnet  

  føler sig tryg og ikke bliver unødvendigt forstyrret af  

  lyde, lugte eller synsindtryk. 

 • Rummet skal have en behagelig temperatur, og lyset  

  skal være godt. 

 • Det er mest praktisk, hvis den voksne og barnet 

  sidder på hver side af et hjørne ved et bord. Det gør  

  det lettere for barnet og den voksne at se på billed- 

  materialet sammen. Hvis det er svært at se, hvor  

  barnet peger, kan det være nødvendigt at sidde ved  

  siden af barnet. 

Sådan forbereder du sprogvurderingen:

 • Læs vejledning og sprogvurderingsskema grundigt  

  igennem. 

 • Sørg for at have alle materialer klar, før sprogvurde- 

  ringen går i gang: Sprogvurderingsskema (evt. via  

  tablet og computer) og tilhørende billedmateriale. 

 • Sørg for at billederne i billedmaterialet ligger i den  

  rigtige rækkefølge. Vær opmærksom på, at der i  

  nogle deltest anvendes forskellige billeder/spørgs- 

  mål til forskellige aldersgrupper. 

 • Sæt dig grundigt ind i alle deltest, så du ved, hvad  

  testen går ud på, og hvordan du gennemfører den.  

  Hvis du ikke har prøvet det før, kan det eventuelt  

  være en idé at øve dig med en kollega.  

 • Øv dig på at udtale alle spørgsmål tydeligt. Det er  

  dog vigtigt at bevare en naturlig stemme, da en 

  monoton udtale kan gøre, at barnet hurtigere mister  

  interessen. 
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Gode råd om kontakten til barnet:

 • Børn er forskellige og reagerer forskelligt i forbindel- 

  se med sprogvurderingen. Nogle synes, det er spæn- 

  dende, men andre kan være mere tilbageholdende  

  overfor ukendte opgaver. Det er vigtigt at anvende  

  din faglighed til at imødekomme børnenes reaktio-

  ner og behov samtidig med, at du følger vejledningen  

  i, hvordan sprogvurderingen skal gennemføres, så  

  sprogvurderingen giver det mest retvisende billede  

  af barnets sproglige udvikling. 

 • Det er vigtigt at etablere en god og afslappet kontakt  

  til barnet fra starten. Giv barnet tid til at vænne sig 

  til situationen, inden du begynder sprogvurderingen. 

 • Prøv at fastholde den gode kontakt til barnet under  

  sprogvurderingen. For eksempel ved at bekræfte  

  barnet i, hvad barnet gør, motivere og støtte barnet  

  samt give barnet tid til at svare. Dog uden at hjælpe  

  barnet mere end det er tilladt i den enkelte deltest.  

  Dette uddybes i næste afsnit.

 • Hvis barnet mister koncentrationen undervejs, kan  

  du kort afbryde testen. For eksempel ved at tale om  

  noget andet. Det kan være med til at sikre, at barnets  

  manglende koncentration ikke påvirker vurderingen  

  af barnet. Efter en kort pause kan du genoptage  

  testningen. 

Sådan gennemfører du testen

For at opnå et retvisende resultat af sprogvurderingen, skal 

den gennemføres på en bestemt måde:

 • Til næsten alle opgaver er der øvelser, som skal fore- 

  tages inden testen begynder. Øvelserne skal sikre, 

  at barnet forstår, hvad opgaven går ud på. Hvis  

  barnets svarer forkert i øvelsesopgaverne, skal  

  du fortælle barnet de rigtige svar, inden du går vide-

  re til testen. Uanset hvordan barnet klarer øvelserne,  

  skal barnet gennemføre deltesten. Dog kan det pæ- 

  dagogiske personale vælge, at et 3-årigt barn ikke  

  skal gennemføre deltesten Rim, hvis barnet ikke  

  kan svare rigtigt på øvelsesopgaverne, og det er  

  tydeligt, at barnet ikke forstår, hvad det vil sige at  

  rime. 

 • Sørg for at præsentere billedmaterialet, så barnet  

  kan se hele billedet. 

 • Følg instruktionen til den enkelte deltest nøje. Selv  

  små afvigelser kan have en uheldig indvirkning på 

  resultatet. Gentag kun spørgsmål, hvis barnet har  

  problemer med at svare, og kun i de deltest, hvor det  

  er tilladt. 

 • Udelad ikke spørgsmål, selvom du vurderer, at nogle  

  af dem er for svære for barnet. Nogle børn kan 

  afhængigt af deres kulturelle baggrund være mere  

  bekendte med nogle opgaver frem for andre, men 

  da testen indeholder forskellige opgaver bliver sådan  

  en balance udjævnet. Desuden er de forskellige  

  spørgsmål afprøvet flere gange under udviklingen af  

  sprogvurderingsmaterialet. 

 • Hvis barnet får mere hjælp til at gennemføre testen,  

  end det er tilladt ifølge instruktionerne til den enkel- 

  te deltest, giver sprogvurderingen ikke et retvisen-

  de billede af barnets sproglige kompetencer, og 

  det er ikke til gavn for barnet. Vær derfor opmærk- 

  som på ikke at afsløre det rigtige svar, for eksempel  

  ved at se eller pege på det rigtige billede. Forsøg  

  heller ikke at guide barnet ved at bruge synonymer  

  eller ved at forklare ordet til barnet med andre ord  

  end dem, der står i instruktionen. 

 • Det er vigtigt, at barnet ved hvert spørgsmål har tid  

  nok til at tænke sig om og svare. Hvis barnet ikke  

  svarer efter cirka 10 sekunder, så prøv at opmuntre  

  barnet. 

 • Hvis barnet konsekvent peger på eller benævner  

  det billede, der er placeret samme sted i billedmate- 

  rialet, f.eks. billedet i øverste venstre hjørne, kan du  

  prøve at pege på skift på hver af billederne og sige: 

  ” Se, der er både dette billede og dette billede og  

  dette billede”. 

 • Giv barnet positiv feedback undervejs, dog uden at  

  overdrive. Sig for eksempel ”fint” eller ”det gjorde  

  du godt”, uanset om barnet svarer rigtigt eller for- 

  kert. Giv aldrig udtryk for, om et svar er rigtigt eller  

  forkert. Hvis barnet spørger, om svaret er korrekt,  

  kan du svare, at det er et godt svar. 

 • Vær nøjagtig når du noterer barnets score. Marker  

  barnets svar som angivet i sprogvurderingsskemaet.  

  Hvis barnet ikke svarer eller ikke gennemfører en  

  opgave, markerer du det som ”intet svar” i IT-syste- 

  met. 

2.1.2  Hvis I afbryder sprogvurderingen
De fagprofessionelle er ansvarlige for at gennemføre sprog-

vurderingen på en pædagogisk og etisk forsvarlig måde. Det 
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kan være nødvendigt at skubbe lidt på, hvis barnet ikke har 

lyst til at fortsætte, men hvis barnet er utrygt eller tydeligt 

berørt, f.eks. af ikke at kunne svare mange gange i træk, er 

det en faglig vurdering, om sprogvurderingen skal afbrydes 

af hensyn til barnet. 

Hvis I afbryder sprogvurderingen, er det igen en pædago-

gisk vurdering, hvornår I kan forsøge igen, og om der er 

noget I kan gøre i den mellemliggende tid (dage eller uger) 

for at forberede barnet på sprogvurderingen. 

Så længe I ikke har afsluttet testen, er det muligt at fortsæt-

te sprogvurderingen, hvor I slap. Men det er en pædagogisk 

vurdering at afgøre, om det giver mening at genoptage 

testen, eller om der er gået så lang tid, at det giver et mere 

retvisende billede af barnets kompetencer at starte forfra. 

2.2  Gennemførelse af deltest i den 
individuelle test. 
De følgende afsnit beskriver de deltest, der indgår i den 

individuelle test, og hvordan I gennemfører dem. Det 

drejer sig om deltestene Sprogforståelse, Ordforråd, Rim, 

Opmærksomhed på skrift, Bogstavkendskab, Opdeling af ord 

og Kommunikative strategier. Derudover indeholder sprog-

vurderingsskemaet specifikke anvisninger til, hvordan I 

gennemfører den enkelte deltest. Det er derfor vigtigt, at I 

læser sprogvurderingsskemaet grundigt, før I gennemfører 

sprogvurderingen. 

2.2.1  Sprogforståelse
Formål: Denne test siger noget om barnets sprogforståelse.

Metode: Barnet skal pege på det billede, der passer til det, 

du siger. Testen vurderer børnenes forståelse af udsagns-

ord, overbegreber, ord for farver, størrelser og former samt 

deres forståelse af mere komplekse sætninger.  

Aldersgruppe: 3 år, 4 år, 5 år og 6 år. 

Materiale: Sprogvurderingsskema og Materiale 1. 

Materialet består af 35 billedark med fire billeder på hver 

samt tre øvelsesark. Du skal dog kun anvende 20 billedark 

til hver aldersgruppe. Sprogvurderingsskemaet angiver, 

hvor du skal starte og slutte ved hvert alderstrin. Arkene 

skal ligge i den nummererede rækkefølge. 

Øvelser: Før du går i gang med testen, skal du lave tre små 

øvelser med barnet, så barnet forstår, hvad opgaverne går 

ud på. Hvis barnet i alle tilfælde peger på det rigtige billede, 

så gå videre til testen. Hvis barnet peger på det forkerte bil-

lede i et eller flere tilfælde, så sig efter øvelserne til barnet: 

”Det var godt forsøgt men ikke helt rigtigt”. Fortæl barnet 

hvilke billeder, der passer til de tre ord, og gå videre til selve 

testen. 

Selve testen: Vis barnet ét billedark ad gangen. Bed barnet 

om at pege på det billede, der passer til det, du siger. Du må 

ikke gentage sætningerne.

Scoring: Sæt kryds i kassen på sprogvurderingsskemaet 

med det billede, som barnet peger på. Hvis barnet ikke sva-

rer eller ikke gennemfører en opgave, markerer du det som 

”intet svar” i ”IT-systemet. 

2.2.2  Ordforråd
Formål: Denne test siger noget om barnets ordforråd

Metode: Barnet får vist et billede eller et billedpar og skal 

svare på, hvad der er på billederne. Ved billedparrene får 

barnet oplysninger om det ene billede og skal så svare på, 

hvad der er eller sker på det andet billede. Barnet testes for 

sin evne til at navngive forskellige typer af ord: Navneord 

(ord for ting), udsagnsord (ord for handlinger) og andre ord 

som for eksempel tillægsord og biord (ord der beskriver ting 

og handlinger) eller forholdsord (f.eks. bagved). 

Aldersgruppe: 3 år, 4 år, 5 år og 6 år. 

Materiale: Sprogvurderingsskema og Materiale 2. 

Materialet består af 51 billedark og to øvelsesark. Du skal 

Eksempel på billeder til sprogforståelse
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dog kun anvende 25 billedark til hver aldersgruppe. Sprog-

vurderingsskemaet angiver, hvor du skal starte og slutte 

ved hvert alderstrin. På hvert ark er der et eller to billeder. 

Arkene skal ligge i nummerorden. 

Øvelser: Før testen går i gang, skal du lave to øvelser med 

barnet, så barnet forstår, hvad opgaverne går ud på. Hvis 

barnet ikke siger det rigtige ord til billederne i testen, så ros 

barnet for forsøget og giv barnet det rigtige svar. Herefter 

går du videre til selve testen. 

Selve testen: Vis barnet ét billedark ad gangen. Læs den 

tilhørende sætning op for barnet og vent på barnets svar. 

Du må højst gentage sætningerne én gang. 

Scoring: Sæt plus i kassen på sprogvurderingsskemaet, hvis 

barnet svarer rigtigt. Sæt minus i kassen, hvis barnet svarer 

forkert. Hvis barnet svarer forkert, men spontant retter sit 

svar til det korrekte ord, skal du sætte plus i kassen. F.eks. 

hvis barnet siger: ”En hammer, nej en økse”. 

Bemærk, at sprogvurderingsskemaet i nogle tilfælde an-

giver flere korrekte svar. Hvis barnet giver et af disse svar, 

skal du sætte plus i kassen. Du skal også sætte plus i kassen, 

hvis barnet bruger en anden form af ordet end det angiv-

ne, f.eks. drikke i stedet for drikker, eller mætte i stedet for 

mæt. Ligeledes er svaret rigtigt, selvom barnet ikke udtaler 

ordet helt korrekt f.eks. bæksputte i stedet for blæksprutte. 

Hvis barnet ikke svarer eller ikke gennemfører en opgave, 

markerer du det som ”intet svar” i ”IT-systemet. 

2.2.3  Rim 
Formål: Denne test siger noget om barnets lydlige opmærk-

somhed. 

Metode: Barnet får vist tre billeder, og ordene til billeder-

ne bliver læst op. Barnet skal herefter pege på to ord, der 

rimer. 

Aldersgruppe: 3 år, 4 år, 5 år og 6 år. 

Materiale: Sprogvurderingsskema og Materiale 3. 

Materialet består af 15 billedark og to øvelsesark. På hvert 

ark er der tre billeder. Arkene skal ligge i nummerorden. 

Øvelser: Før du går i gang med selve testen, skal du lave to 

øvelser med barnet, så barnet forstår, hvad opgaverne går 

ud på. Hvis barnet peger på de forkerte billeder, så vis bar-

net, hvad der er de rigtige billeder, og gå videre til testen. 

Gå-videre-regel for de 3-årige: For de 3-årige gælder, at de 

kun skal gennemføre selve testen, hvis øvelsesopgaverne 

viser, at det giver mening. Hvis barnet svarer forkert på alle 

opgaver, og det er tydeligt, at barnet ikke forstår, hvad det 

vil sige at rime, giver det ikke mening at gennemføre testen, 

og så kan det pædagogiske personale vælge, at barnet kan 

springe testen over og gå videre til næste deltest.  

Selve testen: Læs ordrækken i sprogvurderingsskemaet 

op for barnet og peg samtidig på de tilhørende billeder, 

f.eks. mus, hus, fisk. Vær omhyggelig med at udtale ordene 

tydeligt og præcist, så barnet kan høre, at det rimer. Bed 

barnet om at pege på de to ord, der rimer. Gentag ordene, 

men kun én gang, hvis barnet beder om det, eller hvis barnet 

er længe om at svare. 

Scoring: Sæt kryds i de kasser på sprogvurderingsskemaet, 

der svarer til de billeder, som barnet peger på. Hvis barnet 

ikke svarer eller ikke gennemfører en opgave, markerer du 

det som ”intet svar” i ”IT-systemet. 

2.2.4  Opmærksomhed på skrift
Formål: Denne test siger noget om barnets kendskab til 

begreber inden for skriftsproget. 

Metode: Barnet skal svare på spørgsmål om skriftsprog 

og læsning ved at pege på bestemte steder i bogen. F.eks. 

forside, bagside, læseretning, et ord på en side og første 

bogstav i et ord. Testen vurderer barnets viden om begre-

ber relateret til skriftsproget, erfaringer med læseretning 

og kendskab til bogstaver. 

Eksempel på billeder til ordforråd

Eksempel på billeder til rim
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Aldersgruppe: 4 år, 5 år og 6 år.

Materiale: Sprogvurderingsskema og en bog med billeder 

og tekst, som du selv vælger. Bogen skal have mindst én side 

med 3 eller 4 linjer.  

 

Øvelser: Der er ingen øvelser til denne deltest. 

Selve testen: Sprogvurderingsskemaet indeholder en ud-

førlig instruktion til, hvad du skal spørge barnet om og bede 

barnet om at pege på. 

Scoring: Sæt plus i kassen på sprogvurderingsskemaet, hvis 

barnet peger på det rigtige sted eller svarer rigtigt. Sæt 

minus i kassen, hvis barnet peger på det forkerte sted eller 

svarer forkert. Hvis barnet ikke svarer eller ikke gennemfø-

rer en opgave, markerer du det som ”intet svar” i ”IT-syste-

met. 

2.2.5  Bogstavkendskab 
Formål: Denne test siger noget om barnets kendskab til 

bogstaver. 

Metode: Barnet skal navngive bogstaver. Deltesten bruger 

”store” bogstaver frem for ”små” bogstaver, fordi forskning 

viser, at små og store bogstaver måler samme dimension, 

men at store bogstaver er bedst til at vurdere fordelingen af 

kompetencer blandt børnene, så man kan skelne mellem de 

børn, der kender flest, næstflest bogstaver osv.   

Aldersgruppe: 5 år, 6 år. 

Materiale: Sprogvurderingsskema og Materiale 4. 

Materialet består af 12 bogstaver, som du skal klippe ud 

inden testen. Rækkefølgen, som bogstaverne skal vises i, 

fremgår af sprogvurderingsskemaet. 

Øvelser: Der er ingen øvelser til denne deltest. 

Selve testen: Vis barnet ét bogstav ad gangen, og spørg 

barnet om, hvad bogstavet hedder. Du må gerne opmuntre 

og spørge igen, hvis barnet ikke spontant siger noget.

 

Scoring: Sæt plus i kassen på sprogvurderingsskemaet, hvis 

barnet siger det rigtige bogstav. Sæt minus i kassen, hvis 

barnet siger det forkerte bogstav. Hvis barnet ikke svarer 

eller ikke gennemfører en opgave, markerer du det som 

”intet svar” i ”IT-systemet. 

2.2.6  Opdeling af ord
Formål: Denne test siger noget om barnets lydlige opmærk-

somhed og evne til at udskille ord, stavelser og lyde.  

Metode: Barnet skal sige, hvad der er tilbage af ord, når en 

del af det fjernes. Opgaverne stiger i sværhedsgrad. Først 

bliver der fjernet ord, derefter stavelser og til sidst lyde. 

Øvelser: Før testen skal du lave to øvelser med barnet, 

så barnet forstår, hvad opgaverne går ud på. Hvis barnet 

svarer forkert, så fortæl barnet, hvad det rigtige svar er, og 

gå videre til selve testen. 

Selve testen: Læs et ord op for barnet. Spørg barnet, hvor-

dan det lyder, når du fjerner en del af ordet.  For eksempel 

tager ”is” væk fra ”ispind”, (svaret er ”pind”), eller tager 

”kom” væk fra ”komfur”, (svaret er ”fur”) eller ”sss” væk fra 

”sand”, (svaret er ”and”). 

Bemærk, at når du siger hvilken lyd, der skal tages væk, 

skal du sige selve lyden og ikke bogstavet. Du skal f.eks. sige 

”ssss” (”tysse-lyden”) og ikke ”æs” i opgaven: ”Sig sut uden 

ssss”. Dette kan være svært for en voksen, der er vant til at 

tænke i bogstaver, så øv dig gerne med en kollega først, så 

du er sikker på at gøre det rigtigt. 

Gentag ordet, hvis det er nødvendigt, men kun én gang. 

Scoring: Sæt plus i kassen, hvis barnet svarer rigtigt. Sæt 

minus i kassen, hvis barnet svarer forkert. Hvis barnet ikke 

svarer eller ikke gennemfører en opgave, markerer du det 

som ”intet svar” i ”IT-systemet. Hvis barnet har svært ved 

at udtale nogle lyde og f.eks. siger ”taffe” i stedet for ”kaffe”, 

skal det godtages som et korrekt svar. 

2.2.7  Kommunikative strategier
Eksempel på billeder til bogstavkendskab
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Formål: Denne test siger noget om barnets sproglige stra-

tegier. 

Metode: Den pædagogiske medarbejder skal udfylde et 

skema baseret på sin viden om barnets reaktioner og ad-

færd i forskellige situationer i dagligdagen. Det skal derfor 

udfyldes af en pædagog, der kender barnet godt. Det er 

ligeledes vigtigt, at hele skemaet udfyldes af den samme 

person. 

Aldersgruppe: 3 år, 4 år, 5 år. 

Materiale: Sprogvurderingsskema. Her er 15 spørgsmål, 

som skal besvares af en pædagogisk medarbejder, der ken-

der barnet godt. 

Selve testen: I sprogvurderingsskemaet er der listet en 

række handlinger, som beskriver børns strategier i forskel-

lige situationer i hverdagen. På baggrund af dit kendskab til 

barnet, skal du vurdere, hvor ofte barnet gør det. 

Scoring: Ud for hver af de 15 beskrevne situationer og 

handlinger, skal du markere, om den beskrevne handling 

forekommer ”aldrig”, ”sjældent”, ”ofte” eller ”altid”. Vær 

opmærksom på, at handlingerne også i nogle tilfælde kan 

være non-verbale. F.eks. ”tager selv initiativ til at deltage i 

samtalen”. 

Da udsagnene dækker udviklingen fra 3 år til 5 år, er det 

forventeligt, at der er en række kommunikative strategier, 

som de yngste børn ikke anvender endnu, men det tager 

normeringen højde for. 

2.3  Forberedelse og gennemførelse af 
klassetesten          
I klassetesten deltager eleverne i alle deltestene. Den kan 

gennemføres manuelt eller på computer/tablet og bør sam-

let set kunne gennemføres på 20-30 minutter.

Når I forbereder og gennemfører klassetesten, er der en 

række forhold, som I generelt skal være opmærksomme på. 

Disse beskrives i det følgende. De forhold, som vedrører 

kontakten til børnene og rammerne om sprogvurderingen, 

har dog overvejende karakter af gode råd, da det er jer, der 

kender børnene og kan bruge jeres faglige vurdering til 

at imødekomme deres reaktioner og behov, samtidig med 

at I følger vejledningen i, hvordan sprogvurderingen skal 

gennemføres, så den giver et retvisende billede af børnenes 

sproglige udvikling 

Gode råd til lokale:

 • Sprogvurderingen kan foregå i et klasselokale eller  

  et tilsvarende lokale. 

 • Den voksne skal placere sig, så alle børn kan høre  

  alle instruktionerne. Hvis det er muligt, kan det 

  være en idé at vise testmaterialet på storskærm, så  

  det er lettere for børnene at følge med i, hvilken  

  opgave de er kommet til. 

 • Børnene skal sidde, så de ikke kan se sidemandens  

  svar. 

 • Det kan være en fordel at dele klassen op og teste 

  i to omgange, så børnene kan sidde med god afstand  

  imellem sig. 

Sådan forbereder du sprogvurderingen:

 • Læs vejledning og sprogvurderingsskema grundigt 

  igennem. 

 • Sørg for at have alle materialer klar, før sprogvurde- 

  ringen går i gang: Sprogvurderingsskema, testark  

  til eleverne eller tablet/computer, hvis eleverne selv  

  skal registrere deres svar i et it-system.  

 • Sæt dig grundigt ind i alle deltest, så du ved, hvad  

  testen går ud på, og hvordan du gennemfører den. 

 • Øv dig på at udtale alle spørgsmål tydeligt. Det er  

  dog vigtigt at bevare en naturlig stemme, da en 

  monoton udtale gør, at eleverne hurtigere mister  

  interessen. 

Gode råd til kontakt til børnegruppen:

 • Det er vigtigt at etablere en god og afslappet kontakt  

  til børnegruppen. Giv børnene tid til at indstille sig på  

  opgaven, inden du begynder sprogvurderingen. 

 • Prøv at fastholde den gode kontakt til børnegrup- 

  pen under sprogvurderingen. For eksempel ved  

  løbende at motivere børnene til at besvare alle 

  opgaver og holde øje med, at alle er med. Dog uden  

  at hjælpe børnene mere, end det er tilladt – dette  

  uddybes i afsnittet nedenfor.  

 • Brug dit kendskab til børnene til at overveje, hvor- 

  dan du placerer dem i forhold til hinanden, så de har  

  gode muligheder for at koncentrere sig om vurderin- 

  gen.

 • Hvis der opstår for meget uro i klassen undervejs,  
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  kan du kortvarigt afbryde testen. Genoptag testen,  

  når børnene er faldet til ro. 

Sådan gennemfører du testen

For at opnå et pålideligt resultat af sprogvurderingen, skal 

den gennemføres på en bestemt måde:

 • Til næsten alle opgaver er der øvelser. De skal sikre,  

  at børnene forstår, hvad opgaven går ud på, før I går i  

  gang. 

 • Følg instruktionen til den enkelte deltest nøje. Selv  

  små afvigelser kan have betydning for resultatet.

 • Til de fleste deltest er der til venstre ud for hver  

  ordrække både et tal og et symbol. Sig både num- 

  meret og symbolet ud for hver ordrække højt, så 

  børnene kan finde den rigtige opgave.  Hold løbende  

  øje med om alle børn er det rigtige sted i testen.   

 • Udelad ikke spørgsmål, selvom du vurderer, at nogle  

  af dem er for svære for børnene. Nogle børn kan 

  afhængigt af deres kulturelle baggrund være mere  

  bekendte med nogle opgaver frem for andre, men 

  da testen indeholder forskellige opgaver bliver sådan  

  en balance udjævnet. Desuden er de forskellige  

  spørgsmål afprøvet flere gange under udviklingen af  

  sprogvurderingsmaterialet. 

 • Hvis barnet får mere hjælp til at gennemføre testen,  

  end det er tilladt ifølge instruktionerne til den enkel- 

  te deltest, giver sprogvurderingen ikke et retvise-

  de billede af barnets sproglige kompetencer, og det  

  er ikke til gavn for barnet. Vær derfor opmærksom  

  på ikke at afsløre det rigtige svar. 

 • Det er vigtigt, at børnene ved hvert spørgsmål har 

  tid nok til at tænke sig om og svare. Hold så vidt 

  muligt øje med at alle børn får den fornødne tid til 

  at svare. Det er dog også vigtigt at bevare et jævnt  

  tempo, så børnegruppen fastholder interessen og  

  koncentrationen. 

 • Skab en positiv og engageret stemning undervejs.  

  For eksempel ved at give generel feedback som ”jeg  

  kan se, at I arbejder godt”. 

2.4  Gennemførelse af deltest i 
klassetesten
De følgende afsnit beskriver de deltest, der indgår i klasse-

testen, og hvordan du gennemfører dem. Det drejer sig om 

deltestene: Rim, Sprogforståelse, Bogstavkendskab og Forlyd.  

Derudover giver sprogvurderingsskemaet specifikke anvis-

ninger til, hvordan du gennemfører den enkelte deltest. 

2.4.1  Rim – klassetest
Formål: Denne test siger noget om barnets lydlige opmærk-

somhed. 

Metode: Børnene får vist en række med tre billeder, og 

ordene til billederne bliver læst op. Børnene skal markerede 

de to billeder, hvor ordene rimer. 

Aldersgruppe: Børnehaveklasse. 

Materiale: Sprogvurderingsskema og Materiale K1. 

Materialet består af et øvelsesark med to billedrækker og i 

alt 15 billedrækker. I hver række er der tre billeder. Ud for 

hver billedrække er der et nummer og et symbol. 

Øvelser: Inden selve testen skal du lave to øvelser med klas-

sen, hvor I sammen finder de rigtige svar, så børnene forstår, 

hvad de skal gøre i testen. 

Selve testen: Udlevér først Materiale K1 til børnene. Ved 

hver opgave skal du starte med at sige ordrækkens nummer 

og symbol, så børnene ved, hvilken opgave de skal i gang 

med. Læs bagefter ordrækken op for børnene.  Det er vig-

tigt, at du siger alle ord højt og tydeligt. Bed børnene om at 

sætte ring om de to billeder, der rimer, eller markere dem på 

tablet/computer. Læs ordrækken op for børnene to gange. 

2.4.2  Sprogforståelse – klassetest
Formål: Denne test siger noget om barnets sprogforståelse. 

Metode: Børnene får vist en billedrække med fire billeder 

og får læst en sætning højt. De skal herefter markere det 

billede, der svarer til sætningen. Børnene bliver vurderet på 

deres forståelse af udsagnsord, overbegreber, ord for far-

ver, størrelser og former samt for deres forståelse af mere 

komplekse sætninger. 

Aldersgruppe: Børnehaveklasse. 

Eksempel på billeder til rim - klassetest



24 • Vejledning til Sprogvurdering 3-6 

Materiale: Sprogvurderingsskema og Materiale K2. 

Materialet består af et øvelsesark med to billedrækker og 

tre testark med i alt 20 billedrækker. Der er fire billeder i 

hver række. 

Øvelser: Inden selve testen skal du lave to øvelser, hvor du 

sammen med klassen finder det rigtige svar, så alle elever er 

klar over, hvad de skal gøre i testen. 

Selve testen: Udlever først Materiale K2 til eleverne. 

Ved hver opgave skal du starte med at sige billedrækkens 

nummer og symbol, så børnene ved, hvilken opgave de skal 

i gang med. Bed børnene om at sætte ring om det billede, 

der passer til det, du siger, eller markere billedet på tablet/

computer. 

Læs derefter sætningen op for børnene. Det er vigtigt, at du 

læser alle sætninger højt og tydeligt. Læs hver sætning op 

to gange. 

2.4.3  Bogstavkendskab – klassetest
Formål: Denne test siger noget om barnets kendskab til 

bogstaverne i det danske alfabet. 

Metode: Børnene skal markere det bogstav, du nævner. 

Deltesten bruger ”store” bogstaver frem for ”små” bogsta-

ver, fordi forskning viser, at små og store bogstaver måler 

samme dimension, men at store bogstaver er bedst til at 

vurdere fordelingen af kompetencer blandt børnene, så 

man kan skelne mellem de børn, der kender flest, næstflest 

bogstaver osv. 

 

Aldersgruppe: Børnehaveklasse. 

Materiale: Sprogvurderingsskema og Materiale K3. 

Materialet består af to ark med 28 bogstavrækker. Ud for 

hver række er der et nummer og et symbol. 

Øvelser: Der er ingen øvelser til denne deltest. 

Selve testen: Udlever først Materiale K3 til børnene. Ved 

hver opgave skal du starte med at sige bogstavrækkens 

nummer og symbol, så børnene ved, hvilken opgave de skal i 

gang med. Bed børnene om at sætte ring om det bogstav, du 

nævner, eller markere det på tablet/computer. Læs bogsta-

vet højt. Læs hvert bogstav op to gange. 

2.4.4  Forlyd – klassetest
Formål: Denne test siger noget om barnets lydlige opmærk-

somhed og evne til at udskille den første lyd i et ord. 

Metode: Børnene får udleveret en billedrække med fem 

billeder. De skal markere det billede, der begynder med 

samme lyd, som motivet på det første billede i billedrækken 

begynder med. 

Aldersgruppe: Børnehaveklasse. 

Materiale: Sprogvurderingsskema og Materiale K4. 

Materialet består af et øvelsesark med 2 billedrækker og tre 

testark med i alt 20 billedrækker. Der er fem billeder i hver 

række. Det første billede er målord, og de fire billeder med 

numrene 1, 2, 3 og 4 er de svarmuligheder, børnene kan 

vælge imellem. Ud for hver billedrække er der et nummer. 

Eksempel på billeder til sprogforståelse - klassetest Eksempel på billeder til bogstavkendskab - klassetest

Eksempel på bistlleder til forlyd - klassete
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Men for ikke at forvirre børnene er der i denne deltest ikke 

noget symbol. 

Øvelser: Før selve testen skal du lave to øvelser, hvor du 

sammen med klassen finder de rigtige svar, så alle elever 

ved, hvad de skal gøre i selve testen. 

Selve testen: Udlever først Materiale K4 til børnene. Ved 

hver opgave skal du starte med at sige billedrækkens num-

mer, så børnene ved, hvilken opgave de skal i gang med. Du 

kan også fortælle dem, hvad billedet af målordet viser, så 

det er lettere at finde. 

Læs målordet op. Sig første lyd i ordet meget tydeligt, f.eks. 

sssssol. Bed børnene om at sætte ring om det billede, der 

viser et ord, som begynder med den samme lyd. Spørg 

eksempelvis: ”Hvilket ord i rækken starter med samme 

lyd som sssssol?”. Sig derefter de fire ord, som billederne i 

billedrækken viser. 

Stil spørgsmålet to gange. 

2.5  Forældreskema med supplerende 
spørgsmål
Der er udarbejdet et forældreskema med supplerende 

spørgsmål til forældrene om barnets sprogtilegnelse. Spør-

geskemaet indeholder 10 spørgsmål om barnets sprogti-

legnelse på modersmålet samt 10 spørgsmål om barnets 

danske sprogtilegnelse, hvis barnet er tosproget. Forældre-

skemaet findes både på dansk og engelsk. Spørgsmålene 

indgår ikke i udregningen af resultatet af sprogvurderingen, 

men besvarelsen kan bruges som et supplement til at nuan-

cere resultatet af sprogvurderingen. 

Forældreskemaet kan anvendes af forældre til børn i hele 

aldersspændet fra 3 til 6 år. Men det er særlig relevant at 

anvende for at undersøge, om børn i Fokuseret indsats eller 

Særlig indsats ifølge forældrenes vurdering har en normal 

eller forsinket sprogudvikling. Det er relevant for nogle en-

sprogede danske børn, og det er ofte relevant for tosproge-

de, fordi forældrene her kan give deres vurdering af barnets 

kompetencer på modersmålet. Dermed kan forældreskema-

et bidrage til at undersøge, om et tosproget barn med lave 

scorer i sprogvurderingen har sproglige vanskeligheder, 

eller om barnet bare ikke er kommet så langt i sin dansk-

sproglige udvikling. 

For at besvare skemaet skal forældrene svare JA eller NEJ 

på de 10 spørgsmål om deres barns sprogtilegnelse. Det 

anbefales, at en pædagogisk medarbejder udfylder skemaet 

i samtale med forældrene. NEJ angiver en uproblematisk 

udvikling, mens JA kan være et tegn på nogle sproglige 

vanskeligheder. Nogle gange kan det være svært entydigt 

at svare JA eller NEJ, men så må man sætte krydset ved det 

svar, forældrene hælder mest til. Her er det vigtigt at huske, 

at forældreskemaet ikke rummer sandheden om barnet, 

men at det er et godt udgangspunkt for en samtale, der 

giver et bredere indblik i barnets sproglige styrker og udfor-

dringer, og bidrager til at rette forældrenes opmærksomhed 

mod barnets sprog. 

De 10 spørgsmål i forældreskemaet handler om barnets 

sproglige udvikling generelt, udtale, ordforråd/sprogforstå-

else samt grammatik/produktivt sprog. Spørgsmålene er de 

samme både for barnets modersmål og for det tosprogede 

barns danske sprog. Men forældre til etsprogede danske 

børn skal kun besvare spørgsmålene om barnets sprogtileg-

nelse på modersmålet, mens forældre til tosprogede børn 

skal besvare spørgsmålene om både barnets modersmål 

og barnets danske sprog, hvis det er muligt. Det er dog op 

til pædagogen at vurdere, om forældrene til et tosproget 

barn har kompetencerne til at vurdere barnets tosprogede 

danskkompetencer. 

Da skemaet er kort, og da forældre formentlig har forskel-

lige kriterier for, hvornår de svarer JA og NEJ, kan man ikke 

sige præcis, hvor mange ja-svar, der er udtryk for en proble-

matisk udvikling. Men vejledende kan det være tegn på en 

problematisk sproglig udvikling, hvis forældre svarer JA på 

mere end tre af spørgsmålene om barnets sprogtilegnelse 

på modersmålet (Conti-Ramsden, 2003). 

Bemærk dog at det ikke nødvendigvis er udtryk for sprog-

lige vanskeligheder, hvis børn med østasiatiske modersmål 

som f.eks. vietnamesisk og kinesisk svarer JA til spørgsmål 9 

og 10. Disse spørgsmål omhandler flertalsbøjning og datids-

bøjninger, og på mange østasiatiske sprog bøjes ord ikke i 

flertal og datid. Spørgsmålene er dog taget med, da bøjnin-

gerne findes på mange sprog og ofte er en vigtig markør for 

sproglig forsinkelse. Bemærk også i relation til spørgsmål 9 

og 10, at overregularisering er en naturlig udvikling i børns 

sprog, så de f.eks. siger to stoler, fordi de har opdaget, at det 

hedder to huler, eller vi syngede, fordi de har opdaget, at 



26 • Vejledning til Sprogvurdering 3-6 

det hedder vi hoppede. Det er altså tegn på, at barnet har 

opdaget regelmæssigheden i bøjningssystemet, hvilket er 

et godt. Først senere opdager barnet undtagelserne. Hvis 

forældrene har svaret JA til spørgsmål 9 og 10, kan det altså 

være mindre bekymrende, hvis det skyldes, at barnet over-

regulariserer. Men det skal naturligvis vurderes i sammen-

hæng med barnets alder, og ud fra om der er en udvikling i 

barnets brug af grammatiske bøjningsformer. 

2.6  Genvurdering af børn
Sprogvurdering 3-6 er normeret som ét sammenhængende 

materiale fra 3 til 6 år. Det er dog tilpasset børnenes alder, 

så børn på forskellige alderstrin ikke får nøjagtigt de samme 

spørgsmål og deltest. Det betyder, at I kan anvende redska-

bet til at følge op på, om en pædagogisk indsats har en posi-

tiv effekt på et barns eller en børnegruppes sprogudvikling. 

Der skal dog som minimum gå 4-6 mdr. mellem to sprogvur-

deringer. Det hænger sammen med, at den pædagogiske 

indsats, I sætter ind med, skal have tid til at virke, før det 

giver mening at sprogvurdere barnet igen.  
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3.0  Resultat, fortolkning og opfølgning

Sprogvurdering 3-6 vurderer det enkelte barns talesproglige og før-skriftlige færdigheder ved hjælp af en række deltest. Scorerne 

fra deltestene bliver omsat til en såkaldt normbaseret sprogprofil, der viser det enkelte barns sproglige kompetencer sammenlignet 

med kompetencerne hos børn på samme alder og med samme køn. Barnets scorer i de enkelte deltest bliver således først menings-

fyldte, når de via et it-system bliver konverteret til en normeret score.

 

Grunden til, at der beregnes kønsspecifikke normer, er, at piger gennemsnitligt er foran i den tidlige sprogtilegnelse (Eriksson et 

al., 2012; Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer, & Lyons, 1991; Wallentin, 2009). Hvis piger og drenge blev vurderet med en samlet 

norm, kunne det således betyde, at piger med en for langsom sprogudvikling ikke blev opdaget, og at nogle drenge fejlagtigt ville 

blive vurderet til at have en for langsom sprogudvikling. 

Med den normbaserede sprogprofil giver Sprogvurdering 3-6 et empirisk grundlag for at identificere, hvordan et barn eller en børne-

gruppe ligger i forhold til en gennemsnitlig udvikling hos et barn. På den baggrund kan børnehaveklasselederen og det pædagogiske 

personale tilrettelægge praksis, så den understøtter børnenes sprogtilegnelse mest hensigtsmæssigt, og sætte målrettet ind med 

systematiske og pædagogiske sprogindsatser over for børn med sproglige udfordringer.  

Sprogvurderingsresultatet kan dog ikke stå alene, men skal altid anvendes i en helhedsvurdering af det enkelte barn. Desuden er 

der en række forbehold, I skal være opmærksomme på, når I fortolker resultatet og planlægger den didaktiske og pædagogiske 

opfølgning. Det kan I læse mere om i afsnit 3.1 og 3.2. 

3.01  Percentilscorer 
Resultatet af sprogvurderingen angives i percentilscorer, 

der ligger mellem 1 og 100. Percentilscorerne for den 

enkelte deltest benævnes delscorer. Derudover beregnes 

samlede percentilscorer for dimensionerne talesproglige og 

før-skriftlige færdigheder. 

Begrebet percentilscore kræver en forklaring. Begrebet er 

et udtryk for hvor mange procent børn med samme alder 

og køn, der har opnået et resultat, der er lige så godt eller 

dårligere end resultatet hos det barn, der er blevet sprog-

vurderet. 

Dette kan man forstå ved at forestille sig, at man stiller alle 

børn med samme alder og køn, som har taget en given del-

test, op i rækkefølge fra barnet med den dårligste testscore 

til barnet med den bedste testscore. Deler man børnene op 

i halvdele, kan barnet ligge over middel eller under middel. 

Deler man børnene op i fjerdele, kan et barn være i den dår-

ligste fjerdedel, den næstdårligste fjerdedel, den næstbed-

ste eller den bedste fjerdedel. 

Man kan også dele børnene op i tiendedele. Så har et barn, 

der ligger i den næstbedste tiendedel (dvs. den 9. tiende-

del) et virkelig godt sprog, der ligger langt over middel. Hos 

et barn, der ligger i den 4. tiendedel, er sproget lidt under 

middel, men stadig ret fint. 

Når man deler op i percentiler, deler man op i hundrededele 

i stedet for fjerdedele eller tiendedele. En percentilscore 

på 10 svarer så til, at barnet er blandt de 10 procent lavest 

scorende børn med et givet køn og på et givet alderstrin. 

Tilsvarende svarer en percentilscore på 90 til, at barnet er 

blandt de 10 pct. højst scorende børn. Værdien 50 angiver 

den gennemsnitlige score for børn, der kun lærer dansk. 

Både delscorerne og de samlede scorer beregnes automa-

tisk af IT-systemet og præsenteres i resultatrapporten. Hvis 

en tredjedel af spørgsmålene i en deltest ikke er besvaret, 

bliver der ikke beregnet en score for den pågældende 

deltest, da resultatet i så fald er for usikkert. (Læs mere om 

håndtering af ”missing items” i den tekniske vejledning til 

Sprogvurdering 3-6). 
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Hvis barnet har flere ”intet svar” men nok antal besvarede 

spørgsmål til, at der beregnes en score, udgår de ubesvare-

de spørgsmål af beregningen. Det betyder, at et barn får en 

bedre score, hvis barnet f.eks. har 5 ubesvarede spørgsmål, 

end hvis barnet har 5 forkerte svar (Se eksempel i afsnit 

3.2). Valget af den konkrete behandling af ubesvarede 

spørgsmål er foretaget ud fra et forsigtighedsprincip om 

kun at regne med besvarede spørgsmål, og lade ”tvivlen 

kommer barnet til gode”. Man kunne også have valgt at an-

tage, at barnet ikke besvarer spørgsmålet, fordi barnet ikke 

kender svaret. Den ene metode er ikke mere åbenlyst rigtig 

end den anden, for nogle spørgsmål er ubesvarede, fordi 

barnet ikke kender svaret, og i andre tilfælde er der andre 

årsager som f.eks. at barent er blevet distraheret eller er 

blevet for træt til at ville være med. Men uanset om den ene 

eller den anden metode var valgt, betyder det, at nogle børn 

overvurderes og andre undervurderes. Derfor er det vigtigt, 

at den voksne, som gennemfører sprogvurderingen, opnår 

erfaring i at få et svar ud af børn på alle spørgsmål, så barnet 

får færrest muligt ubesvarede spørgsmål, og barnet dermed 

vurderes på det mest solide grundlag.    

  

Sådan aflæser du percentilscoren
Percentilscore 10: Barnet har klaret sig lige så godt 

eller bedre end 10 pct. etsprogede danske børn med 

samme alder og køn. Barnet er derfor blandt de 10 

pct. lavest scorende drenge/piger på samme alder som 

barnet. Der er 90 pct. børn med samme alder og køn, 

der scorer højere end barnet. 

Percentilscore 40: Barnet har klaret sig lige så godt 

eller bedre, end 40 pct. ensprogede danske børn med 

samme alder og køn. Det vil sige, at barnet ligger lidt 

under middel. Der er 60 pct. børn med samme alder og 

køn, som scorer højere end barnet. 

Percentilscore 50: Barnet ligger præcis på gennem-

snittet for børn med samme alder og køn, der kun 

lærer dansk.  

Percentilscore 70: Barnet har klaret sig lige så godt 

eller bedre end 70 pct. ensprogede danske børn med 

samme alder og køn. Barnet ligger derfor over middel. 

Der er kun 30 pct. børn med samme alder og køn, der 

scorer højere end barnet. 

Percentilscore 90: Barnet har klaret sig lige så godt 

eller bedre end 90 pct. ensprogede danske børn med 

samme alder og køn. Barnet ligger derfor langt over 

middel. Der er kun 10 pct. børn med samme alder og 

køn, som scorer højere end barnet. 

3.02  Placering i indsatsgruppe 
På basis af percentilscoren bliver barnet placeret i en ind-

satsgruppe:

 • Særlig indsats. Her placeres de 5 pct. af børnene, som  

  har den laveste samlede score. 

 • Fokuseret indsats. Her placeres de 5-15 pct. af bør- 

  nene, der har den næstlaveste score. 

 • Generel indsats: Her placeres de resterende 85 pct.  

  af børnene. 

Bemærk at barnet kan blive placeret i flere forskellige ind-

satsgrupper både inden for de enkelte deltest og inden for 

dimensionerne talesproglige og før-skriftlige færdigheder. 

Tabel 2. Percentilscore og eksempel på indsats.

Delscore Indsatsgruppe Eksempel på indsats

1-5 Særlig indsats En særlig målrettet indsats, evt. med inddragelse af relevante 
fagpersoner.  

6-15 Fokuseret indsats Øget fokus på den specifikke sproglige udfordring i det daglige 
pædagogiske arbejde

16-100 Generel indsats Videreførelse af den almindelige sprogpædagogiske indsats i 
dagtilbuddet/børnehaveklassen
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3.03  Sproglig profil med delscorer til 
pædagogisk opfølgning
Den sproglige profil viser barnets delscorer og angiver 

barnets placering i indsatsgruppe inden for alle deltest. 

Delscorerne er de resultater, som er egnede til at tilrette-

lægge den pædagogiske praksis både for enkelte børn og 

børnegruppen ud fra.  Det skyldes, at delscorerne viser, 

hvordan barnet klarer sig inden for de specifikke sproglige 

områder, og dermed hvor det specifikt er relevant at sætte 

ind med ekstra støtte eller udfordring. 

3.04  Samlede scorer for talesproglige og 
før-skriftlige færdigheder
I Sprogvurdering 3-6 bliver der beregnet to samlede scorer: 

én for barnets talesproglige færdigheder og én for barnet 

før-skriftlige færdigheder. Barnet bliver placeret i en ind-

satsgruppe på baggrund af percentilscoren inden for hver af 

disse sproglige dimensioner. 

 • Den samlede score for talesproglige færdigheder er  

  en samlet score for deltestene Ordforråd, Sprogfor- 

  ståelse og Kommunikative strategiver. 

 • Den samlede scorer for før-skriftlige færdigheder  

  er en samlet score for deltestene Rim, Opmærksom- 

  hed på skrift, Bogstavkendskab og Opdeling af ord. 

For de 3-årige udregnes der ikke en samlet score for 

før-skriftlige færdigheder, da treårige børn kun gennemfø-

rer deltesten Rim. Deltesten Rim er dog med, fordi denne 

færdighed udvikler sig fra 3-års-alderen og er en stærk 

indikator på begyndende skriftlige kompetencer. Da rim 

kun er en begyndende færdighed hos de treårige, bør man 

overveje grundigt hvilke tiltag, det er relevant at igangsætte 

på baggrund en lav delscore i denne test. En lav delscore 

i denne test skal sammenholdes med delscorer i de andre 

elementer i sprogvurderingen, og det generelle indtryk af 

barnets udvikling. Resultatet kan dog give det pædagogiske 

personale anledning til at reflektere over, om læringsmiljøet 

i daginstitutionen tilbyder de treårige tilstrækkelige mulig-

heder for at udvikle denne færdighed.

Bemærk også at den opsummerede score for talesproglige 

færdigheder i klassetesten alene er baseret på deltesten 

Sprogforståelse. Giver resultatet for enkelte elever anledning 

til bekymring, kan man supplere med en individuel test for 

at få en større indsigt i elevens talesproglige styrker og 

svagheder. 

Beregning af de samlede scorer

De to samlede scorer udregnes som et gennemsnit af bar-

nets scorer i de deltest, der indgår i den sproglige dimen-

sion (dvs. enten talesproglige færdigheder eller før-skriftlige 

færdigheder). Alle deltest vægter ligeligt i beregningen, 

men da gennemsnittet er beregnet på baggrund af en 

standardscore (en såkaldt z-score), svarer barnets samlede 

percentilscore ikke nødvendigvis til et gennemsnit af bar-

nets percentilscorer i de enkelte deltest i den pågældende 

sproglige dimension. For eksempel kan et barn godt have en 

percentilscore på 15 i alle de deltest, der ligger til grund for 

beregningen af den samlede score i talesproglige færdigheder, 

men alligevel få en samlet percentilscore inden for denne 

sproglige dimension, som er lavere end 15. Dette hænger 

sammen med, at nogle af de børn, som har fået en lavere 

score i en deltest, samtidig kan have fået en højere score i 

en eller flere af de øvrige deltest og dermed samlet set have 

klaret sig bedre inden for den sproglige dimension. 

Anvendelse af de samlede scorer

De samlede scorer kan anvendes til at følge børnegruppens 

overordnede talesproglige og før-skriftlige udvikling på 

kommunalt niveau eller institutionsniveau. De egner sig 

ikke til at vurdere, om enkelte børn har brug for en særlig 

sprogindsats. Det skyldes, at et barn for eksempel kan have 

vanskeligheder på ét talesprogligt område men være stærk 

på et andet. Den samlede talesproglige score kan så ligge 

i middelområdet, og man kan fejlagtigt tro, at der ikke er 

grund til bekymring. 

De samlede scorer kan med visse forbehold bruges til 

kommunal benchmarking, f.eks. geografisk eller over tid, 

hvis man f.eks. vil vurdere effekten af en øget kommunal 

indsats. De kan således bruges strategisk som afsæt for ud-

arbejdelse af politiske strategier, prioritering af ressourcer 

eller som opfølgningsværktøj. Man skal dog være forsigtig 

med fortolkning, fordi de gennemsnitlige scorer afhænger 

meget af befolkningssammensætningen, som varierer både 

geografisk og over tid.
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3.1  Særlige opmærksomhedspunkter i 
fortolkningen af resultatet af 
Sprogvurdering 3-6
Resultatet af en sprogvurdering skal betragtes som et kvali-

ficeret øjebliksbillede af barnets sproglige kompetencer, der 

bør indgå i en samlet vurdering af barnets styrker, udfor-

dringer og behov samt trivsel og udvikling i det hele taget. 

Sprogvurderingsresultatet kan altså ikke stå alene, men skal 

altid anvendes i en helhedsvurdering af det enkelte barn. 

Resultatet siger ikke noget om årsagerne til barnets sprog-

lige udfordringer. Nogle børn har specifikke udviklingsfor-

styrrelser. Andre børn har ikke tilegnet sig et alderssvaren-

de sprog, fordi det sproglige miljø omkring barnet ikke er 

rigt nok. For at afdække årsagerne til en lav score i sprog-

vurderingen, er det nødvendigt at inddrage forældrene, 

se på barnets sprogmiljø og eventuelt få lavet en egentlig 

udredning hos en fagperson som f.eks. en tale-hørepæda-

gog/logopæd.  

3.1.1  Børns sprogudvikling er forskellig
Sprogtilegnelse er ikke et statisk fænomen. Tværtimod er 

både sproget og sprogtilegnelse dynamiske størrelser, der 

hele tiden udvikler sig. Udviklingen er imidlertid ikke lineær 

på den måde, at alle børn tilegner sig sprogets forskellige 

dimensioner som f.eks. ord og grammatiske konstruktioner 

i samme tempo eller på samme måde. Derfor er der nogle 

indbyggede dilemmaer forbundet med at lave en præcis 

sprogvurdering. 

Det første dilemma bunder i, at der er meget store forskelle 

i børns sprogtilegnelse inden for den enkelte børnegruppe. 

Det betyder, at der er meget vide grænser for, hvad der er 

typisk sprogudvikling. Derfor er det svært at give et sikkert 

svar på, hvornår lidt er ”for lidt” og kræver en pædagogisk 

indsats. 

Det andet dilemma er, at der er stor forskel på børnenes 

individuelle sprogprofiler. Nogle børn er således langsom-

mere end andre, uden at den sproglige forsinkelse kræver 

en særlig indsats. Flere af disse børn vil nemlig af sig selv 

udvikle sproget alderssvarende, selvom det tilsyneladende 

foregår i et langsommere tempo. Disse børn vil i en sprog-

vurdering blive vurderet lavt, selvom de reelt ikke har 

sproglige vanskeligheder. 

Et større problem er dog, at nogle børn med sproglige van-

skeligheder kan risikere at blive overset, fordi de i en tidlige-

re sprogvurdering ikke viste tegn på forsinkelse. Derfor er 

det vigtigt, at det pædagogiske personale i dagtilbuddet gør 

det til en del af den daglige praksis at være opmærksomme 

på børns sproglige udvikling, så de børn, der viser tegn på at 

være sprogligt forsinkede, bliver sprogvurderede igen, og 

får den pædagogiske opfølgning, de har brug for. 

3.1.2  Sprogvurdering 3-6 er ikke et diagnostisk 
redskab
Selvom Sprogvurdering 3-6 vurderer børnenes færdigheder 

inden for en række talesproglige og før-skriftlige redskaber, 

er det vigtigt at huske, at det ikke er et diagnostisk redskab. 

Således vurderer sprogvurderingen ikke alle de områder, 

der i litteraturen forbindes med sproglige vanskeligheder. 

Hvis sprogvurderingen viser, at et barn har behov for en 

Særlig indsats, bør det derfor sikres, at der foretages en 

bredere vurdering af barnets kommunikative og sproglige 

udvikling.  

3.1.3  Resultatet siger kun noget om de 
kompetencer, der bliver vurderet
Det er også vigtigt at være opmærksom på, at barnets 

resultat kun siger noget om barnets kompetencer inden for 

de sproglige dimensioner, der indgår i vurderingen. Der kan 

være børn, som ikke gennemfører hele testen, eller som 

ikke får beregnet en delscore i en deltest, fordi de har for 

mange ”intet svar”.  Det betyder, at barnet risikerer at få en 

”for høj” (misvisende) samlet score. Eksempelvis kan et barn 

på baggrund af få gennemførte deltest få en samlet score, 

der viser, at barnet har behov for en generel indsats, men de 

deltest, barnet ikke har gennemført, ville vise, at barnet har 

behov for en fokuseret eller særlig indsats inden for andre 

sproglige områder. 

Når I fortolker resultatet, er det derfor vigtigt at være op-

mærksom på, hvilke deltest det er baseret på. Det fremgår 

af resultatrapporten, hvilke deltest der ikke er gennem-

ført. Det samlede resultat fortæller ikke noget om barnets 

kompetencer inden for de områder, hvor testen ikke er 

gennemført, men der er grund til at være opmærksom på, 

om barnet mangler disse kompetencer, i det efterfølgende 

daglige arbejde med barnets sproglige udvikling. 
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3.1.4  Resultatet er usikkert, hvis materialet 
anvendes uden for aldersnormeringen
Den individuelle test er normeret for børn i alderen 2 år og 

10 måneder (34 måneder) til 5 år og 11 måneder (71 måne-

der). Derudover er der en klassetrinsnorm til den individu-

elle test af 5-6-årige i børnehaveklassen samt 6-årige og 

eventuelt ældre børn i børnehaven. Denne norm er baseret 

på et gennemsnit af scorer fra børn i børnehaveklassen i 

begyndelsen af skoleåret. Klassetesten er normeret for 

børn i alderen 5 år og 9 måneder (69 måneder) til 6 år og 9 

måneder (81 måneder). I skal derfor være forsigtige med at 

fortolke resultatet for børn, der falder uden for aldersgræn-

serne. Det gælder i praksis især de ældste børn i børneha-

ven og i børnehaveklassen. 

3.1.5  Fortolkning af meget lave scorer
Meget lave scorer eller scorer, der er lavere end forventet, 

kan skyldes tilfældigheder. Derfor er det vigtigt at overveje 

forskellige fejlkilder, når I fortolker resultatet. Har barnet 

forstået opgaven? Var barnet utilpas i situationen? Er der 

forhold i familien, der kan have påvirket barnets gene-

relle trivsel og dermed præstationen? Udefrakommende 

forhold kan også påvirke resultatet af sprogvurderingen. 

I tvivlstilfælde er det en god idé at løbe anvisningerne til 

sprogvurderingen igennem igen for at søge efter mulige 

fejlkilder eller inddrage en fagperson. Er der stadig tvivl, bør 

I sprogvurdere barnet igen.  

3.1.6  Særligt for fortolkning af resultatet af 
klassetesten
Klassetesten vurderer alene barnets receptive færdigheder 

(sprogforståelse), men siger ikke noget om barnets produk-

tive talesproglige kompetencer. Hvis et barn viser tegn på 

talesproglige problemer, eller hvis barnet bliver placeret i 

Fokuseret indsats eller Særlig indsats på basis af sin samlede 

score inden for talesproglige og/eller før-skriftlige færdig-

heder, bør I vurdere barnet med den individuelle test.

3.1.7  Fortolkning af resultatet for tosprogede 
børn
I Sprogvurdering 3-6 bliver tosprogede børn vurderet med 

normen for etsprogede børn, men i fortolkningen af resulta-

tet skal I tage højde for, at barnet er tosproget. 

Sproget hos denne gruppe af børn er ofte kendetegnet ved 

at ligne etsprogede danske børns tidlige sprogudvikling. 

Tosprogede børn har ofte deres sproglige kompetencer 

fordelt på to sprog, og derfor er det forventeligt, at de som 

gruppe scorer lavere end etsprogede danske børn. Derud-

over har et tosproget barn med lav score måske kun lært 

dansk i et par år, hvorfor en lav score er forventelig. 

Fortolkningen af sprogvurderingsresultatet for tospro-

gede børn, der har behov for fokuseret indsats eller særlig 

indsats på basis af den samlede score for talesproglige og/

eller før-skriftlige færdigheder kan være meget forskellig, 

afhængig af, hvad der ligger bag de scorerene. 

De tosprogede børn, der scorer lavt i sprogvurderingen, 

kan groft sagt deles i to grupper. Den ene gruppe består af 

tosprogede børn, som ligger under den danske etsprogede 

norm, men som generelt har alderssvarende sproglige kom-

petencer. Den anden gruppe består af tosprogede børn, der 

har reelle sproglige problemer, som viser sig både i første- 

og andetsproget. Begge gruppe kræver opmærksomhed 

men på forskellige måder.

 

Den første gruppe, tosprogede børn med generelle al-

dersvarende sproglige kompetencer, vil ofte score lavt i 

deltestene Sprogforståelse og Ordforråd, men score højere 

i deltestene Rim, Bogstavkendskab og Opdeling af ord (eller 

i klassetesten Forlyd). Dette fremgår også af normerings-

studierne (læs mere i vejledningen ”Bag om Sprogvurdering 

3-6”). Endvidere vil forældrenes rapportering om barnets 

sproglige kompetencer på modersmålet oftest ikke give an-

ledning til bekymring. Disse børn har således veludviklede 

sproglige kompetencer trods et lavt niveau i vurderingen af 

deres dansk, og derfor skal de motiveres til at kommunikere 

på dansk og have rigelig med dansksproglig stimulering af 

høj kvalitet. 

Den anden gruppe vil ofte score lavt på de fleste sproglige 

områder, og forældrenes afrapportering om barnets sprog 

giver anledning til bekymring. Disse børn kan have generel-

le sproglige vanskeligheder og vil højst sandsynlig kræve en 

særlig indsats. Her kan det være nødvendigt at konsultere 

en tale-hørepædagog/logopæd med henblik på udredning 

og planlægning af en opfølgende indsats. 

Den afgørende indsigt i tosprogede børns sprogudvikling 

får man ved at se på barnets sproglige udvikling over tid, 

hvor en lav score gerne skulle blive højere efter et halvt år.
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Hvis et barn tidligere har haft behov for Særlig indsats og 

aktuelt har behov for Fokuseret indsats, er det et tegn på ud-

vikling. Hvis et barn derimod har behov for samme indsats 

ved den opfølgende sprogvurdering, er der grund til at se 

nærmere på barnets sproglige miljø, og det bør vurderes om 

barnet har behov for at blive udredt for sproglige vanskelig-

heder.  

3.2  Scorer, der undrer
Sprogvurdering 3-6 er et normbaseret sprogvurderingsma-

teriale. Det betyder, at scorerne fra deltestene bliver omsat 

til en normbaseret sprogprofil, der viser det enkelte barns 

sproglige kompetencer sammenlignet med kompetencer-

ne hos børn på samme alder og med samme køn (se afsnit 

3.01).  

Dette er anderledes end de kriteriebaserede test, hvor 

fagpersoner ud fra faglige kriterier på forhånd har beslut-

tet, at x antal rigtige svar i en opgave giver x antal point. I 

modsætning hertil bliver barnets score i de enkelte deltest 

i Sprogvurdering 3-6 først meningsfyldte, når de via et it-sy-

stem bliver konverteret til en normbaseret score.  Dette 

kan dog også af og til give anledning til nogle resultater, der 

kan virke ulogiske og forkerte ud fra en hverdagslogik. I det 

følgende fremgår et par eksempler

Thor på 34 mdr. har score 0 rigtige i deltesten Rim. Allige-

vel placeres han i Generel indsats. Hvorfor?

Rim er en begyndende kompetence hos 3-årige, og der er 

så få på 34 mdr., der kan rime, at selv ikke scoren 0 rigtige 

tyder på, at der behov for en ekstra indsats.

Ina på 3 år og 1 måned og Joakim på ligeledes 3 år og 1 må-

ned har svaret rigtigt på lige mange spørgsmål i deltesten 

Ordforråd. Alligevel får Joakim en højere delscore end Ina. 

Hvorfor?

Forskningen viser, at det er normalt for drenge at have en 

lidt langsommere sprogudvikling end piger. Derfor vil en 

gennemsnitlig pige have et lidt større ordforråd end en 

gennemsnitlig dreng. Hvad der betegnes som et ”stort” 

ordforråd for en dreng på en bestemt alder, vil derfor kun 

betegnes som et ”halvstort” ordforråd for en pige på samme 

alder. Med andre ord forventes der lidt mere af piger end 

drenge på samme alder. Samme antal rigtige i deltesten Ord-

forråd kan således resultere i f.eks. en delscore på lidt under 

gennemsnittet for Ina og en delscore på lidt over gennem-

snittet for Joakim (se afsnit 3.0).

Peters delscore er 18 i samtlige talesproglige deltest, men 

hans samlede score for talesproglige færdigheder er på 12. 

Hvorfor?

Selvom Peter har fået en delscore på 18 i alle deltest, der 

ligger til grund for beregningen af den samlede score i ta-

lesproglige færdigheder, kan han godt få en samlet score, som 

er lavere end 18. Det hænger sammen med, at nogle af de 

børn, som har fået en lavere score i en deltest, samtidig kan 

have fået en højere score i en eller flere af de øvrige deltest 

og dermed samlet set have klaret sig bedre inden for denne 

sproglige dimension (Se afsnit 3.04). 

Med andre ord er der få børn, der scorer forholdsvis lavt 

(percentil 18) på alle deltest, og den situation vil derfor være 

udtryk for ret svage talesproglige kompetencer. Det samme 

gør sig gældende med modsat fortegn i den anden ende af 

skalaen. Hvis et barn får delscoren 80 på alle deltest, så vil 

den samlede delscore blive højere, fordi kun få børn scorer 

så højt på alle deltest (Se afsnit 3.04).

Ella på 3 år og 1 måned og Agnes 3 år og 4 måneder har 

svaret rigtigt på lige mange spørgsmål i deltesten Ordfor-

råd. Alligevel får Ella højere delscore end Agnes. Hvorfor?

Agnes er lidt ældre end Ella, og derfor forventes det, at Ag-

nes kan lidt flere ord end Ella. Hvis hun ikke kan det, så har 

Agnes et lidt lavere ordforråd i forhold til sin alder, og hun 

får dermed en lavere delscore. 

Jasmin på 3 år og 11 måneder har svaret rigtigt på 20 

spørgsmål i deltesten Ordforråd, og Ragnhild på 4 år og 1 

måned har 18 rigtige. Alligevel får Ragnhild højere delsco-

re end Jasmin. Hvorfor?

Ragnhild testes med nogle sværere ord end Jasmin gør, for-

di de er i to forskellige aldersgrupper, treårige og fireårige. 

Derfor er scoren 20 rigtige en ”bedre” score for Ragnhild 

end for Jasmin, og Ragnhild får derfor en højere delscore.

Hassan på 3 år og 10 måneder og Jacob på ligeledes 3 år og 

10 måneder har begge 15 rigtige i ordforrådstesten. 
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Hassan har 5 forkerte svar og 5 ubesvarede, mens Jacob 

har 10 forkerte svar. Hassan får en højere delscore end 

Jacob. Hvorfor?

Vi kan ikke vide, hvorfor Hassan ikke har svaret på 5 af 

spørgsmålene. Måske kendte han ikke svaret, måske blev 

han distraheret og kom til at tænke på noget andet. Derfor 

behandles resultatet som om, han fik 15 rigtige ud af 20, 

mens Jacobs resultater behandles, som om han fik 15 rigtige 

ud af 25. Derfor får Hassan en højere delscore end Jacob. 

I stedet for at lave udregningen af scoren på denne måde, 

kunne man have valgt at antage, at Hassan ikke svarede på 

de 5 ubesvarede items, fordi han ikke kendte ordet. Den 

ene metode synes ikke at være mere åbenlyst rigtig end den 

anden, for nogle spørgsmål vil være ubesvaret, fordi barnet 

ikke kender svaret, og i andre tilfælde vil det være andre 

årsager, som f.eks. at barnet er blevet distraheret eller er 

blevet for træt til at ville være med. Valget af den konkrete 

behandling af ubesvarede spørgsmål er i dette materiale 

foretaget ud fra et forsigtighedsprincip om kun at regne 

med besvarede spørgsmål, og ”lade tvivlen kommer barnet 

til gode”. Men uanset om den ene eller den anden metode 

var valgt, betyder det, at nogle børn overvurderes og andre 

undervurderes. Derfor er det vigtigt, at den voksne, som 

gennemfører sprogvurderingen, opnår erfaring i at få et 

svar ud af børn på alle spørgsmål. 

 

3.3  Opfølgning på sprogvurdering

3.3.1  Opfølgning for børn i og uden for 
dagtilbud
Resultatet af Sprogvurdering 3-6 giver et indblik i det enkelte 

barns sproglige ressourcer og udfordringer, som I kan 

bruge som grundlag for at tilrettelægge læringsmiljøet og 

den pædagogiske praksis i dagtilbuddet, så det styrker alle 

børns sprog.  

Således skal det pædagogiske personale i dagtilbud i over-

ensstemmelse med ”den styrkede pædagogiske læreplan” 

reflektere over, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer 

bedst understøtter børnegruppen. Det kan blandt andet 

handle om, hvorvidt det sproglige miljø i dagtilbuddet giver 

børnene mange forskellige muligheder for at udvikle deres 

sprog og indgå i mange samtaler af høj kvalitet. 

Endelig fremgår det af dagtilbudsloven §11 stk. 7, at 

kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprog-

stimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering 

vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktivi-

teter. Omfanget af sprogstimulering skal på baggrund af 

sprogvurderingen fastsættes ud fra det enkelte barns behov 

for sprogstimulering. Det fremgår også af dagtilbudsloven 

§11 stk. 8, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give 

et obligatorisk sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et 

dagtilbud i 30 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er 

i dagtilbud, og som på baggrund af sprogvurdering vurderes 

at have behov for sprogvurdering.

3.3.2  Opfølgning for børn i børnehaveklassen
Resultaterne af sprogvurderingen kan bruges ved tilrette-

læggelsen af en differentieret undervisning, der tilgodeser 

alle elevers aktuelle sproglige kompetencer og forudsætnin-

ger og som opfølgning på enkelte elevers sprogvurdering og 

identifikation af eventuelle sproglige vanskeligheder. Det er 

god praksis løbende at drøfte resultater af sprogvurdering 

og observationer på teammøde eller klasselæsekonference 

med pædagogisk leder og læsevejleder eller andre rele-

vante. Her kan (gen)vurderes om der skal laves en særlig 

indsats for enkelte børn og eller klassen som heldhed.

3.4  Opfølgning på sprogvurdering med 
”Sprogvurdering 3-6”
Den opfølgende indsats på baggrund af ”Sprogvurdering 

3-6 afhænger af, hvilken indsatsgruppe barnet er placeret i. 

Her er det igen vigtigt at understrege, at de samlede scorer 

kan give et indledende overblik, men den pædagogiske op-

følgning bør ske med afsæt i barnets delscorer i de forskelli-

ge deltest.

3.4.1  Børn i indsatsgruppen Særlig indsats. 
De fleste børn, som ud fra de samlede scorer bliver place-

ret i Særlig indsats, scorer lavt i alle deltest, der indgår i 

talesproglige færdigheder og/eller før-skriftlige færdigheder, 

men der kan også være forskel i scoren fra deltest til deltest. 

Derfor er det vigtigt at bruge den sproglige profil med over-

sigten over barnets delscorer til at få indblik i, hvor barnet 

har mest brug for støtte til at udvikle sit sprog. 

Nogle børn i Særlig indsats har sproglige vanskeligheder, der 

kræver inddragelse af en tale-hørepædagog/logopæd eller 

andre fagpersoner, hvorfor I bør kontakte disse med henblik 

på udredning og planlægning af den efterfølgende indsats. 
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Børn med sproglige vanskeligheder kan også have andre 

problemer. Vær derfor opmærksom på, at en meget lav sco-

re i sprogvurderingen også kan være et symptom på andre 

udviklingsproblemer som for eksempel generelle indlæ-

ringsproblemer eller adfærdsmæssige problemer (Bleses 

et.al, 2018). Ved mistanke om dette bør I ligeledes kontakte 

relevante fagpersoner 

3.4.2  Børn i indsatsgruppen Fokuseret indsats
For børn, der i de samlede scorer bliver placeret i Fokuseret 

indsats, er der større forskelle på barnets delscorer i den 

sproglige profil. Her er det kun nødvendigt at sætte sær-

ligt ind på de områder, hvor barnet klarer sig dårligt. Hvis 

barnet for eksempel har lave delscorer i deltest, der måler 

talesproglige kompetencer (produktive eller receptive) er 

det dette område, I skal arbejde målrettet med. 

Både international forskning og analyser fra normeringsstu-

diet viser, at en del børn har vanskeligheder med tilegnelsen 

af enkelte af sprogets byggeklodser. En gruppe børn scorer 

for eksempel først og fremmest lavt på de talesproglige 

kompetencer (Ordforråd og Sprogforståelse). Disse børn er 

i risikozonen for at få problemer med læseforståelse på 

længere sigt (Bleses, D. et.al, 2016). 

Andre børn har i stedet vanskeligheder med opmærksom-

hed på lyd og skrift (Rim, Opdeling af ord, Bogstavkendskab 

samt Forlydstesten i klassetesten). Disse børn er i risikozonen 

for at få vanskeligheder med afkodning og i de sværeste 

tilfælde med ordblindhed. Disse børn kræver derfor, at der 

arbejdes målrettet med disse kompetencer (National Early 

Literacy Panel, 2008).

Endelig er der børn, hvis grundlæggende sproglige færdig-

heder ligger inden for normalområdet, men som har sprog-

lige problemer relateret til, hvordan de anvender sproget i 

kommunikative sammenhænge. 

For alle de børn, der bliver placeret i Særlig indsats eller Fo-

kuseret indsats inden for talesproglige og/eller før-skriftlige 

færdigheder, anbefales det, at I efter en periode følger op 

- evt. med en ny sprogvurdering - der kan vurdere, om det 

enkelte barn har gjort fremskridt, eller om barnet fortsat 

har behov for en særlig eller fokuseret indsats. Der skal dog 

som minimum gå 4-6 måneder, før barnet genvurderes, for 

at den indsats, I sætter ind med, kan nå at virke. 

3.4.3  Børn i indsatsgruppen Generel indsats
De fleste børn vil blive placeret i Generel indsats. Børn i 

denne indsatsgruppe kan godt score lavere end gennem-

snittet inden for nogle sproglige områder, men ikke så lavt, 

at de samlet set bliver placeret i Fokuseret indsats. Derfor 

kan I også her bruge den sproglige profil til at identificere 

de områder, hvor barnet har brug for ekstra støtte. Langt de 

fleste børn i Generel indsats har dog et alderssvarende sprog, 

men de har også gavn af et rigt læringsmiljø og aktiviteter, 

der udvikler sproget. Sprogvurderingen giver jer et godt 

udgangspunkt for at vurdere, om der er nogle sproglige 

områder, I skal have ekstra fokus på i den daglige praksis for 

at styrke de områder, hvor nogle børn ligger lavt, eller for at 

sikre tilstrækkelige udfordringer til dem, der scorer højt. 
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