e

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud

Indholdsfortegnelse
Indledning .......................................................................................................................3
Formålet med sprogvurderingsmaterialet ...................................................................3
Sprogvurderingsmaterialet – hvad er det? .....................................................................6
Hvad kan sprogvurderingsmaterialet 'fortælle' om barnets sprog? .............................7
Hvem gennemfører sprogvurderingen? ......................................................................7
Sådan foregår arbejdet med sprogvurderingsmaterialet ............................................. 11
1) Information til forældrene – sproglige baggrundsoplysninger og email indhentes
................................................................................................................................. 13
2) Baggrundsoplysninger for barnet indtastes, og forældre oprettes med
emailadresse i it-systemet........................................................................................ 13
3a) Mail med link til forældreskema sendes til forældrene ...................................... 14
3b) Sprogvurderingen gennemføres i dagtilbuddet/skolen ...................................... 14
4) Testresultater indrapporteres i it-systemet .......................................................... 16
5) Testresultatet bliver tilgængeligt i it-systemet og kan formidles til forældrene .... 16
6) Indsats iværksættes ............................................................................................. 22
Særligt hvis ingen af forældrene taler dansk ........................................................... 24
Ofte stillede spørgsmål ................................................................................................ 26
Beskrivelse af de enkelte test i sprogvurderingsmaterialet ......................................... 28
Sprogvurdering af 3-årige børn ................................................................................ 28
Sprogvurdering af børn inden skolestart .................................................................. 37
Sprogvurdering af børn i børnehaveklassen – klasse-/ gruppetest ......................... 46
Sprogvurdering af børn i børnehaveklassen – individuel test .................................. 50

2

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud

Indledning
Denne vejledning omhandler materialet til sprogvurdering af et- og tosprogede børn i
treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. I de næste afsnit vil du finde en
kort beskrivelse af materialets anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du kan også
læse om, hvordan du forbereder dig på sprogvurderingen, og hvad du kan gøre, når
du vil arbejde videre med resultaterne af sprogvurderingen.
Efterfølgende finder du en oversigt over typiske spørgsmål og svar på disse spørgsmål. Til sidst er der en detaljeret vejledning til de enkelte dele i sprogvurderingsmaterialet fordelt på de tre aldersgrupper.
God læselyst!

VEJLEDNINGEN INDEHOLDER FØLGENDE AFSNIT
•
•
•
•

Sprogvurderingsmaterialet – hvad er det?
Sådan foregår arbejdet med sprogvurderingsmaterialet
Ofte stillede spørgsmål
Beskrivelse af de enkelte test

Formålet med sprogvurderingsmaterialet
Sprogvurderingsmaterialet kan anvendes til de lovpligtige sprogvurderinger i dagtilbud
og i starten af børnehaveklassen.
Den obligatoriske sprogvurdering af 3-årige børn omfatter børn, der er i dagtilbud, og
som det pædagogiske personale har en formodning om, kan have behov for sprogstimulering, og børn der ikke er i dagtilbud. Her har forældrene pligt til at tage imod tilbuddet om en sprogvurdering. Kommunerne kan også vælge at tilbyde alle øvrige
forældre til 3-årige børn i kommunen en sprogvurdering af deres barn. Formålet med
sprogvurderingen af 3-årige er, at børn sikres den nødvendige støtte i deres sproglige
udvikling. Sprogvurderingerne skal give det pædagogiske personale viden om børnenes sproglige udvikling, så den pædagogiske indsats kan tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes forudsætninger og behov.
Hvis en kommune vurderer, at et tosproget barn ved optagelse til skole har et ikke
uvæsentligt behov for sprogstøtte, og hvis det vurderes at være pædagogisk påkrævet, kan eleven henvises til en anden skole end distriktsskolen.
Skolerne har pligt til som led i undervisningen at foretage en sproglig vurdering af alle
børn i starten af børnehaveklassen, således at undervisningen fra starten kan tage
udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer og forudsætninger og princippet om undervisningsdifferentiering.
Sprogvurderingen på de forskellige alderstrin skal være det pædagogiske personales
og børnehaveklasseledernes redskab til at vurdere børnenes sprog og på den baggrund tilrettelægge en indsats, der styrker børnenes sproglige udvikling i dagtilbuddet
og i skolen.
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Materialet kan anvendes til både et- og tosprogede børn. Nogle tosprogede børn lærer
to sprog fra starten (de er simultant tosprogede). Det er typisk børn, der har en dansk
og en ikke-dansk forælder, og de lærer således to førstesprog Børn kan også starte
med at lære et sprog – deres førstesprog – og senere begynde at lære et andetsprog
(de er sekventielt tosprogede). Det er typisk børn med to ikke-danske forældre, eller
hvor der tales et sprog i hjemmet og et andet i det omgivende samfund.
I dagtilbudsloven og folkeskoleloven defineres tosprogede børn som følgende:
'Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som
først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk.'
Definitionen indebærer, at børn, der når de møder det omgivende samfund, i det daglige har behov for og møder to eller flere sprog, betragtes som tosprogede. Det er definitionen i dagtilbudsloven og folkeskoleloven, der skal anvendes, når det skal afklares, hvilken opfølgende indsats et barn skal modtage efter dagtilbudslovens § 11, en
eventuel henvisning til anden skole end distriktsskolen, jf. folkeskolelovens § 5 stk. 8,
eller tildeling af støtte i undervisning i dansk som andetsprog efter folkeskolelovens §
5 stk. 7.
Hvorvidt et barn er omfattet af lovens definition af tosproget, beror på en konkret vurdering af det enkelte barn, som foretages lokalt i den enkelte kommune.
Dagtilbudsloven og folkeskoleloven har fokus på børn, som har behov for sprogstimulering for at udvikle dansksproglige kompetencer, så børnene kan få det samme ud af
grundskolen som jævnaldrende etsprogede danske børn. De børn, der er omfattet af
lovens definition af tosprogede, vil primært være børn, der i en ren sproglig forstand
betegnes 'sekventielt tosprogede'.
Der er udviklet en række materialer, som udgør det samlede sprogvurderingsmateriale. Materialerne skal dels anvendes til gennemførelse af sprogvurderingen, dels til det
efterfølgende arbejde med at fortolke resultaterne og iværksætte en målrettet indsats.
Tabellen nedenfor giver et overblik over materialet.
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Tabel 1: Oversigt over materialer
Fokus

Materiale

Indhold

Målgruppe

Gennemførelse af
sprogvurderingen

Vejledning

Vejledning i hvordan sprogvurderingen gennemføres.

Personale, der skal gennemføre sprogvurderingen

Introduktion til fortolkning af
sprogvurderingens resultater

Fortolkning og
iværksættelse af
indsats

Vejledningsvideo

Vejledning i hvordan sprogvurderingen gennemføres

Registreringsskema
(et skema til pædagoger, der
gennemfører sprogvurderingen og et skema til forældre)

Skema, der anvendes i testsituationen til registrering af
barnets testresultater eller til
vurdering af barnets sproglige kompetencer

Materialesamling

Materiale, der anvendes i
testsituationen (billeder mv.)

Resultatrapporter

Resultater af sprogvurderinger – resultaterne kan udtrækkes af it-systemet og
gøres op for:
- det enkelte barn
- dagtilbuddet/skolen
- kommunen

Ledere og pædagogisk personale i dagtilbud, børnehaveklasseledere, medarbejdere i forvaltningen, dagtilbudsog skolechefer, øverste administrative chefer samt politikere

Inspirationsmateriale

Giver inspiration til, hvordan
der kan iværksættes en
sprogindsats på baggrund af
resultaterne af sprogvurderingen

Ledere og pædagogisk personale i dagtilbud, børnehaveklasseledere, samt udviklingskonsulenter i forvaltningen

Støttemateriale

Giver inspiration til, hvordan
resultater på aggregerede
niveauer (dagtilbud, distrikt,
kommune) kan indgå i kvalitetsarbejde og dialog om
kvalitetsudvikling

Ledere og pædagogisk personale i dagtilbud, børnehaveklasseledere og skoleledere, medarbejdere i forvaltningen, dagtilbuds- og skolechefer
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Sprogvurderingsmaterialet – hvad
er det?
Sprogvurderingsmaterialet er et materiale til vurdering af et- og tosprogede børns
sprog i treårsalderen, inden skolestart og i begyndelsen af børnehaveklassen. Det er
et sammenhængende materiale, som giver mulighed for at følge barnets sproglige
udvikling inden for fire sproglige områder. Materialet er dog tilpasset børnenes alder,
så der er forskel på nogle af de test, der anvendes til de tre aldersgrupper.

SPROGVURDERINGSMATERIALET KAN ANVENDES PÅ FØLGENDE
TIDSPUNKTER:
•

Når barnet er 3 år (mellem 2 år og 10 måneder og 3 år og 4 måneder)

•

Inden skolestart (alle børn fra 5 år, der skal starte i børnehaveklasse det efterfølgende år)

•

I starten af børnehaveklassen

Resultaterne af sprogvurderingerne gøres op, så de kan anvendes til at følge sprogudviklingen hos det enkelte barn, fra barnet er 3 år, til barnet går i børnehaveklassen.
Dermed kan resultaterne være med til at sikre en mere sammenhængende indsats
over for barnet fra dagtilbud til skole. Resultaterne kan desuden bidrage til at sikre en
målrettet tilrettelæggelse af den
pædagogiske indsats i dagtilbuddet
og af undervisningen i børnehaveklassen.
Sprogvurderingsmaterialet er udviklet på baggrund af forskning og
er grundigt afprøvet på mange
børn i en række pilottest. Materialet
er en videreudvikling af Sprogvurderingsmateriale til 3-årige. Du kan
læse mere om udviklingen af
sprogvurderingsmaterialet i metodepapiret som findes på hjemmesiden
www.fm.dk/kvalitetsoplysninger.
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Hvad kan sprogvurderingsmaterialet 'fortælle' om
barnets sprog?
Sprogvurderingsmaterialet måler på en række sproglige kompetencer, som er vigtige
for barnet både i dagtilbuddet, og når barnet starter i skole.

Materialet vurderer
•

Produktivt talesprog

•

Receptivt talesprog

•

Lydlig opmærksomhed

•

Kommunikative kompetencer

Alle børn uanset alder bliver ved hjælp af en række test vurderet på 4 dimensioner af
sproget.


Produktivt talesprog. De talesproglige kompetencer omfatter produktive og receptive færdigheder. Talesproget peger frem mod senere læseforståelse (at
forstå det man læser). Det produktive talesprog omfatter bl.a. ordforråd,
grammatiske færdigheder, barnets evne til at fortælle historier samt barnets
forståelse af en række ord, begreber og komplekse sætninger.



Receptivt talesprog. Det receptive talesprog er den anden del af talesproget,
som omfatter sprogforståelse.



De lydlige kompetencer peger frem mod senere afkodningsfærdigheder (at
kunne identificere bogstaver og skrevne ord) og indbefatter barnets færdigheder i at bearbejde lyde og genkende og benævne bogstavnavnene. Barnets
færdigheder i forbindelse med lydlig opmærksomhed og bogstavkendskab
kan også medvirke til at identificere børn, der er i risikozonen for ordblindhed.



De kommunikative kompetencer siger noget om, hvordan barnet bruger sproget i forskellige kommunikative situationer.

Hvem gennemfører sprogvurderingen?
Anvendelsen af sprogvurderingsmaterialet er knyttet op på dagtilbudspersonalet og
børnehaveklasselederne i skolen. Den største del af sprogvurderingen udføres af det
pædagogiske personale i dagtilbuddet eller af børnehaveklasselederen, men en fagperson uden tilknytning til børnene kan gennemføre de fleste test i sprogvurderingsmaterialet. Det fremgår af de enkelte test, hvem der skal udføre testen, og hvordan
det skal gøres. Endvidere gennemgås alle test i slutningen af denne vejledning.
Barnets forældre skal udfylde et skema vedrørende barnets ordforråd, brug af bøjningsendelser og sproglig kompleksitet (kun 3-årige) og besvare nogle spørgsmål om
barnets brug af ord og endelser (kun Inden skolestart og i Børnehaveklassen).
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For tosprogede børn, der på baggrund af sprogvurderingsmaterialet identificeres med
dansksproglige vanskeligheder (dvs. børn i Fokuseret og Særlig indsats, se side 16),
skal der ses særligt på barnets samlede ordforråd på dansk og modersmålet. Ved at
sammenligne ordforrådsudviklingen på første- og andetsproget estimeres det konceptuelle ordforråd, dvs. det samlede antal af begreber, som barnet har ord for på førstesproget, på andetsproget eller på begge sprog. Dette er for at afgøre, om barnet har
generelle sprogvanskeligheder eller blot ikke er nået så langt i tilegnelsen af dansk.
Skemaet kan anvendes til både de tosprogede børn, der er omfattet af dagtilbudslovens og folkeskolelovens regler og øvrige tosprogede børn, og kan således bidrage til
at kvalificere vurderingen af børnenes sproglige vanskeligheder.
Næsten alle test i sprogvurderingen kan udføres af en fagperson, der ikke er fra dagtilbuddet eller skolen, og dermed har kendskab til barnet. Der er dog enkelte test, som
forudsætter et særligt kendskab til barnet (se oversigten nedenfor). Her er det muligt
at lade forældrene og/eller det pædagogiske personale / børnehaveklasselederen udfylde de dele af vurderingen, der forudsætter et indgående kendskab til barnet som fx
dele af vurderingen af barnets talesproglige kompetencer og barnets kommunikative
kompetencer, mens en udefrakommende fagperson gennemfører de øvrige dele af
sprogvurderingen. Bemærk at barnets samlede score kan være påvirket af, hvor mange test barnets score udregnes på baggrund af.
Sprogvurderingen af børn på 3 år og inden skolestart gennemføres som en individuel
test af det enkelte barn. Sprogvurderingen af børn i børnehaveklassen kan både gennemføres som en klasse-/gruppetest og som en individuel test. Styrken ved den individuelle test er, at både produktive og receptive talesproglige færdigheder vurderes
ved op til fem test (afhængigt af alder), mens kun receptive talesproglige færdigheder
(Sprogforståelse) vurderes i klasse-/gruppetesten. Mens der i den individuelle test
indgår fire test vedrørende lydlig opmærksomhed, er der tilsvarende kun to test vedrørende lydlig opmærksomhed i klasse-/gruppetesten. Den individuelle test er med andre ord mere omfattende end klasse-/gruppetesten, hvad angår vurderingen af de talesproglige kompetencer, der især peger frem mod barnets senere læseforståelse,
mens klasse-/gruppetesten og den individuelle test er mere sammenlignelige med
hensyn til vurderingen af lydlig opmærksomhed, der især peger frem mod barnets senere afkodningsfærdigheder. Den individuelle test er tidsmæssigt mere krævende end
klasse-/gruppetesten (læs mere i afsnittet 'Resultater af sprogvurderingen').
Direkte sammenligninger af de test, der indgår i både den individuelle test og i klasse-/
gruppetesten i børnehaveklassen, viser, at børnene scorer på nogenlunde samme
niveau i de to testformer (man skal dog være opmærksom på, at spørgsmålene i klasse-/ gruppetesten gentages, mens de i den individuelle test kun siges en gang). Der
har vist sig at være en høj sammenhæng mellem rim- og bogstavkendskabstesten når
den udføres individuelt og i klassen, mens der er lavere sammenhæng mellem de to
udgaver af Forståelsestesten. Da der er større overensstemmelse mellem den individuelle Forståelsestest end gruppetesten, peger dette på at den individuelle test giver
et mere præcist indblik i forståelsen end klasse-/gruppetesten. Ved at anvende klasse/gruppetesten får man dog nogenlunde den samme vurdering af de færdigheder, der
indgår i begge testformer (i hvert fald for rime- og bogstavtesten) som ved at anvende
den individuelle test. Man kan derfor måske med fordel starte med klasse-/gruppetesten (igen især for rime- og bogstavtesten) og efterfølgende gennemføre vurderingen af de sproglige dimensioner, der ikke indgår i klasse-/gruppetesten ved brug af
test fra den individuelle test. Hvis man kun anvender klasse-/gruppetesten, skal man
imidlertid være opmærksom på, at de talesproglige kompetencer kun i begrænset omfang inddrages, og at de kommunikative kompetencer slet ikke inddrages. Hvis barnet
viser tegn på problemer med talesproglige og/eller kommunikative kompetencer, eller
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hvis barnet bliver placeret i fokuseret eller Særlig indsats, bør den individuelle test
gennemføres for de sproglige dimensioner, der ikke er dækkes af gruppetesten.
Tabel 2 nedenfor viser, hvilke elementer der testes i sprogvurderingsmaterialet i forbindelse med en vurdering af barnets produktive og receptive talesproglige, lydlige og
kommunikative kompetencer, og hvilke af disse der er gode til at forudsige noget om
barnets senere læseforståelsesfærdigheder, afkodningsfærdigheder, og kommunikative kompetencer. Ligeledes fremgår det, hvilke aldersgrupper de enkelte test skal gennemføres for, samt hvem der skal gennemføre testen. Bemærk at de enkelte sproglige
dimensioner ikke nødvendigvis testes på samme måde på tværs af aldersklasse (se
Beskrivelse af de enkelte elementer i sprogvurderingsmaterialet). Bemærk yderligere
at mens den individuelle test inden skolestart og klasse-/gruppetesten i børnehaveklassen omhandler identifikation af bogstaver, omhandler den individuelle test i børnehaveklassen navngivning af bogstaver (se afsnittet 'Beskrivelse af de enkelte elementer i sprogvurderingsmaterialet').
Tabel 2: Oversigt over sproglige dimensioner og test fordelt på aldersgrupper samt hvem
der kan gennemføre de enkelte test
Sproglig
dimension

Test

Aldersgrupper

Udøver

Ordforråd

3 år, Inden skolestart, Børnehaveklasse

Forældre (pædagog/
børnehaveklasseleder hvis
forældre ikke kan dansk)

Ords endelser

3 år, Inden skolestart, Børnehaveklasse

Forældre (pædagog/
børnehaveklasseleder hvis
forældre ikke kan dansk)

Sproglig
kompleksitet

3 år

Forældre (pædagog
hvis forældre ikke kan dansk)

Historiefortælling

3 år, Inden skolestart, Børnehaveklasse

Pædagog/ børnehaveklasseleder /anden fagperson

Udtale af sproglyde

3 år

Pædagog/anden fagperson

Sprogforståelse

3 år, Inden skolestart, Børnehaveklasse (også klasse-/gruppetest)

Pædagog/ børnehaveklasseleder /anden fagperson

Rim

3 år, Inden skolestart, Børnehaveklasse (også klasse-/gruppetest)

Pædagog/ børnehaveklasseleder /anden fagperson

Skelnen af
sproglyde

3 år, Inden skolestart, Børnehaveklasse

Pædagog/ børnehaveklasseleder /anden fagperson

Læseforståelse
Produktivt
talesprog

Receptivt talesprog

Afkodning
Lydlig opmærksomhed
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Sproglig
dimension

Test

Aldersgrupper

Udøver

Bogstavkendskab

3 år, Inden skolestart, Børnehaveklasse (også klasse-/gruppetest)

Pædagog/ børnehaveklasseleder /anden fagperson

Hurtig navngivning

Inden skolestart,
Børnehaveklasse

Pædagog/ børnehaveklasseleder /anden fagperson

Kommunikative
strategier

3 år, inden skolestart, bh.-klasse

Pædagog/børnehaveklasseleder

Kompensatoriske
strategier

3 år, inden skolestart, bh.-klasse

Pædagog/børnehaveklasseleder

Kommunikative kompetencer
Kommunikative
kompetencer

Note: For sprogvurderingsmaterialet til børnehaveklassen betyder ’også klasse-/gruppetest’, at denne test
både indgår i den individuelle test og i klasse-/gruppetesten.
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Sådan foregår arbejdet med
sprogvurderingsmaterialet
Dette afsnit beskriver, hvordan arbejdet med sprogvurderingsmaterialet kan tilrettelægges, og hvilke områder man skal have fokus på i de forskellige stadier af processen.
Alt det materiale, du skal anvende i forbindelse med gennemførelse af sprogvurderingen, findes på hjemmesiden www.fm.dk/kvalitetsoplysninger. Dit dagtilbud eller skole
har modtaget login til hjemmesiden.
På hjemmesiden findes både en skriftlig vejledning samt videoinstruktioner til arbejdet
med sprogvurderingsmaterialet. Det er også her, du kan finde selve sprogvurderingsmaterialet, der består af et forældreskema, et registreringsskema og tilhørende materiale (billeder mv.). Resultaterne af sprogvurderingerne skal indtastes i it-systemet.
Som led i forberedelsen er det vigtigt, at I grundigt overvejer, hvordan I vil bruge
sprogvurderingsmaterialet, og hvordan resultaterne efterfølgende skal anvendes i
dagtilbuddet eller skolen. Det kan I bl.a. gøre ved, at du og dine kolleger sammen
drøfter anvendelsen af materialet, herunder jeres forskellige roller og ansvar. Centrale
spørgsmål her er:
•

Hvilke børn skal sprogvurderes – og hvordan sikrer I, at I løbende får sprogvurderet de børn, der skal sprogvurderes?

•

Hvem skal foretage sprogvurderingerne?

•

Skal sprogvejledere eller andre fagpersoner ude fra spille en rolle i gennemførelsen af sprogvurderingen og i givet fald hvilken?

•

Skal sprogvurderingen i børnehaveklassen være en gruppetest eller en individuel
test eller en kombination?

•

Hvordan skal sprogvurderingerne og den opfølgende indsats i forhold til enkelte
børn og børnegruppen indgå i det øvrige arbejde i dagtilbuddet og i tilrettelæggelsen af undervisningen i børnehaveklassen?

•

Hvordan kan I bruge resultaterne i jeres faglige udvikling og i udviklingen af den
pædagogiske praksis og i tilrettelæggelsen af undervisningen?

I kan også drøfte, hvordan anvendelsen af materialet skal tænkes sammen med dagtilbuddets og skolens øvrige arbejde med tilrettelæggelse af og opfølgning på den
pædagogiske praksis, fx som led i arbejdet med de pædagogiske læreplaner og med
børnehaveklassens trinmål. For mere information om dette, se støttematerialet.
I modellen nedenfor kan du se de forskellige faser i sprogvurderingsprocessen og de
personer, der er involveret i den. De efterfølgende afsnit indeholder en vejledning til
de enkelte faser i gennemførelsen af en sprogvurdering.
I kan ikke anvende modellen, hvis ingen af forældrene kan dansk. I så fald er processen en anden (se side 24).
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Sprogvurderingsprocessen trin for trin – børn hvor mindst en af forældrene kan dansk

Information til forældrene sproglige baggrundsoplysninger og email
indhentes

1

Omfatter pædagoger
og forældre

Sprogvurderingen
gennemføres i dagtilbuddet/
skolen

Baggrundsoplysninger for barnet
indtastes og forældre oprettes
med emailadresse i it-systemet
(så forældreskemaer kan
udsendes)
3b

Omfatter pædagoger

Omfatter pædagoger
og barn

Testresultater indrapporteres i
it-systemet.

Mail med link til forældreskema sendes til forældrene.

3a

4

Omfatter forældre

Omfatter pædagoger

Indsats iværkættes

2

Testresultatet bliver
tilgængeligt i it-systemet og
kan formidles til forældrene

6

5

Omfatter pædagog
og evt. forældre

Omfatter pædagog
og evt. forældre,
talepædagog m.fl.
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1) Information til forældrene – sproglige
baggrundsoplysninger og email indhentes
Sprogvurderingen indebærer, at du eller dine kolleger skal udarbejde en besvarelse
for det enkelte barn. Desuden er en del af sprogvurderingen baseret på forældrenes
besvarelse, og det er derfor vigtigt, at forældrene orienteres i god tid, inden sprogvurderingen skal foretages.
Der er udarbejdet et informationsbrev, som du kan anvende og sende til forældrene.
Der skal desuden indhentes en række oplysninger om forældrene, og det kan du gøre
ved samme lejlighed. Det drejer sig om følgende:

OPLYSNINGER FRA FORÆLDRENE
•

Navn

•

Email-adresse

•

Om mindst en af forældrene til dagligt i hjemmet taler et andet sprog end
dansk.

•

Om forældrene kan tilstrækkeligt dansk til at vurdere, hvilke ord barnet kan
sige på dansk.

2) Baggrundsoplysninger for barnet indtastes, og
forældre oprettes med emailadresse i it-systemet
Børn i it-systemet
It-systemet giver mulighed for, at alle børn i dagtilbud og børnehaveklasse i kommunen kan oprettes samlet i it-systemet. Alternativt skal børnene oprettes manuelt i itsystemet. Du kan læse mere om it-systemet i en særskilt it-vejledning.
Oprettelse af forældre
Forældrene skal også oprettes i it-systemet. For forældrene skal der indtastes de
baggrundsoplysninger, der fremgår af informationsbrevet jf. ovenfor. Oplysningerne er
vigtige, da oplysningernes om forældrenes sprog har betydning for forældrenes deltagelse i sprogvurderingen, samt om der i givet fald afsendes et skema til dem.
Hvis forældrene ikke taler dansk, er der en række forhold, du skal være opmærksom
på. Eksempelvis kan forældre, der ikke kan tale eller forstå dansk, og som ikke har
mulighed for at få hjælp til dette, ikke besvare et skema om barnets sprog. Ud fra de
oplysninger du eller dine kollegaer indtaster om, hvorvidt forældrene kan tilstrækkeligt
dansk til at vurdere, hvilke ord barnet kan sige på dansk, styrer it-systemet, hvilke
spørgsmål forældrene får.
Du kan læse mere om de forhold, du skal være opmærksom på, hvis forældrene ikke
taler dansk, i boksen på side 24.

13

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud

3a) Mail med link til forældreskema sendes til
forældrene
Når forældrene er oprettet i it-systemet, bliver der automatisk sendt et elektronisk
spørgeskema til den angivne email-adresse.
Hvis forældrene ikke har adgang til it, kan I tilbyde adgang til en computer i dagtilbuddet eller på skolen.
Det er vigtigt, at du følger op på de forældre, der ikke besvarer skemaet om deres
barns sprog. Du kan se i it-systemet, om forældrene har besvaret skemaet.
Forældrenes besvarelse gemmes i it-systemet, og denne besvarelse indregnes automatisk i beregningen af barnets resultat af sprogvurderingen. Du skal altså ikke forholde dig til forældrenes besvarelse.

3b) Sprogvurderingen gennemføres i
dagtilbuddet/skolen
Forberedelse af sprogvurderingen
Før du anvender sprogvurderingsmaterialet, er det nødvendigt, at du forbereder dig
ved at sætte dig grundigt ind i materialet. Du skal læse registreringsskemaet, der indeholder testene, og denne vejledning igennem på forhånd, så du ved, hvordan de
enkelte dele skal gennemføres. Du bør også se videomaterialet igennem, da det giver
dig en god fornemmelse for, hvordan det typiske testforløb ser ud, ligesom du kan se,
hvordan et godt samspil med barnet kan etableres.
Det kan også være en idé, at du taler med en kollega om skemaernes spørgsmål og
gennemførelsen af sprogvurderingen, inden du gennemfører sprogvurderingen første
gang.

HUSK AT LÆSE VEJLEDNINGEN!
Du kan ikke gennemføre sprogvurderingen rigtigt, hvis du ikke har læst vejledningen.

Testsituationen
Nogle dele af sprogvurderingen skal udføres af forældrene, andre dele er kun til klasse-/gruppetest. I afsnittet 'Beskrivelse af de enkelte test i sprogvurderingsmaterialet'
bagerst i vejledningen kan du læse mere om gennemførelsen af de enkelte elementer
af sprogvurderingen.
Når sprogvurderingen skal gennemføres, skal du være opmærksom på følgende:
•

Sprogvurderingen skal finde sted i et rum, hvor du kan sidde stille og uforstyrret
med barnet.

•

Af hensyn til gennemførelsen af de forskellige test er det mest praktisk, hvis du og
barnet sidder rundt om et hjørne ved et bord.

•

Det er vigtigt allerede fra start at få etableret en god kontakt til barnet.
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•

Du skal tænke på at bevare den gode kontakt til barnet, fx ved at bekræfte barnet i,
hvad barnet gør, motivere og støtte barnet samt give barnet tid til at svare – uden
dog at hjælpe barnet mere end det, der er angivet som tilladt i forbindelse med de
enkelte test.

•

Det er vigtigt, at det er barnets sprog og kognitive udvikling, der bliver testet, og
ikke fx barnets evne til at sidde stille. Her er din faglighed og dine egne erfaringer
med det konkrete barn meget nyttige.

Gennemførelse af testen
•

Det er meget vigtigt, at instruktionerne til hver enkelt opgave følges nøje. Selv små
afvigelser kan have en utilsigtet indvirkning på resultatet.

•

Du skal også være meget nøjagtig i noteringen af barnets score. Hvis barnet ikke
svarer/ikke udfører en opgave, skal dette noteres i rubrikken ud for opgavedelen.

•

Hvis barnet mister koncentrationen undervejs, kan du kortvarigt afbryde testen (fx
ved at tale om noget andet). Det kan sikre, at barnets manglende koncentration ikke kommer til at påvirke vurderingen af barnet. Efter en kort pause kan du starte
forfra på den del, I var i gang med.

DU SKAL IKKE HJÆLPE BARNET MERE END ANGIVET!
Hvis du hjælper barnet mere end det, der er angivet som tilladt i forbindelse med de
enkelte test, snyder du i virkeligheden barnet, da dette vil sløre billedet af barnets
sproglige kompetencer. Sprogvurderingen har netop til formål at identificere barnets
sproglige styrker og svagheder, så den rette sproglige indsats kan iværksættes med
henblik på, at barnet udvikler et alderssvarende dansk.
Vær opmærksom på, at du heller ikke indirekte kommer til at hjælpe barnet ved at
give barnet visuel hjælp til at løse opgaverne (fx ved at pege eller kigge på det billede eller den ting, som barnet skal finde).
Hvis du hjælper barnet for meget, kan du have vanskeligere ved at iværksætte den
rigtige indsats over for barnet efterfølgende, fordi du ikke får et retvisende billede af
barnets sproglige kompetencer.

Samlet set bør sprogvurderingen af de forskellige aldersgrupper kunne udføres på 1530 minutter afhængigt af aldersgruppen, og hvordan barnet klarer testen. Du skal dog
være opmærksom på, at den anslåede tid er vejledende og kan variere fra barn til
barn.
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4) Testresultater indrapporteres i it-systemet
Når du har gennemført sprogvurderingen, skal du indtaste resultatet i it-systemet. Du
finder en nærmere introduktion til, hvordan it-systemet fungerer i en særskilt introduktion.

TIP TIL HURTIG INDTASTNING
I forbindelse med indtastningen kan du springe hurtigt frem ved at bruge tabulatortasten. Markering (afkrydsning) kan foretages ved at bruge mellemrumstasten. Derved kan du næsten undgå at bruge musen, når du taster ind.

5) Testresultatet bliver tilgængeligt i it-systemet og
kan formidles til forældrene
Placering i indsatsgruppe
Den samlede score for det enkelte barn beregnes af it-systemet og præsenteres i resultatrapporten for det enkelte barn. På basis af denne samlede score placeres barnet
i en af tre indsatsgrupper. Resultatrapporten kan trækkes fra it-systemet.
Den samlede score udregnes ved at lægge barnets score i de enkelte test sammen til
en samlet score. Alle test vægtes i princippet ligeligt i udregningen af den samlede
score.
På basis af den samlede score placeres det enkelte barn i en af tre sproglige indsatsgrupper, nemlig Generel indsats, Fokuseret indsats og Særlig indsats, der er tæt koblet til anbefalingerne til den efterfølgende pædagogiske indsats. De 3 indsatsgrupper
er defineret således, at Særlig indsats udgøres af de 5% af børnene med den laveste
samlede score, Fokuseret indsats udgøres af de 5%-15% af børnene med den næstlaveste score, mens Generel indsats udgøres af resten af børnene. I 'Inspirationsmaterialet' er der beskrevet nogle cases om henholdsvis et- og tosprogede børn, der er
placeret i de tre indsatsgrupper. I forbindelse med børn, der placeres i Særlig indsats,
anbefales det, at dagtilbuddet tager kontakt til en specialist (typisk en talepædagog
eller skolens læsevejleder) med henblik på en egentlig talepædagogisk udredning, der
har til formål at vurdere, om der er tale om særligt indsatskrævende sproglige vanskeligheder og i bekræftende fald fastslå arten og omfanget af disse. Børn, der placeres i
Fokuseret indsats. anbefales en målrettet sproglig indsats (se 'Resultatrapporten' og
'Inspirationsmaterialet' for inspiration til generelle strategier og metoder til at understøtte børns sprog).
Tosprogede børns danske sprog vurderes ifølge normen for etsprogede børn. Da tosprogede børn har deres sproglige kompetencer delvist fordelt på to sprog, er det forventeligt, at tosprogede børn som gruppe scorer lavere end etsprogede danske børn.
Derudover har et tosproget barn med lav score måske kun lært dansk i et par år, hvorfor en lav dansk score er forventelig. For at undgå at sådanne tosprogede med lav
score fejlagtigt vurderes til at have generelle sprogvanskeligheder, skal der ses særligt
på det samlede ordforråd på dansk og modersmålet (det konceptuelle ordforråd), for
tosprogede børn, som er placeret i Fokuseret indsats og Særlig indsats. Herudover
skal der ses på den samlede score i den sproglige dimension Lydlig opmærksomhed,
hvor tosprogede uden generelle sproglige vanskeligheder normalt scorer på højde
med etsprogede. Se nærmere nedenfor under Sproglig profil.
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at den samlede score for barnet kun siger noget om barnets kompetencer inden for de sproglig dimensioner, der indgår i vurderingen. Styrken ved at anvende hele materialet er, at større dele af sproget vurderes,
end hvis der anvendes dele af materialet. Således fås et mere præcist billede af barnets sprog ved at anvende en individuel test, end hvis man anvender en gruppe-/
klassetest. Den komplette individuelle test giver således en omfattende vurdering af
de talesproglige kompetencer end gruppe-/klassetesten.
Tilsvarende opnås et mere præcist billede, hvis sprogvurderingen gennemføres af en
person fra skolen eller dagtilbuddet, som kender barnet, end hvis det er en person
uden kendskab til barnet. Dette skyldes, at nogle af testene må udelades, hvis man
ikke har kendskab til barnet.
Vurderingen af barnets nuværende talesproglige kompetencer medfører, at sprogvurderingen også i højere grad kan anvendes til at forudsige, hvilke børn der senere kan
få problemer mht. læseforståelse og afkodning. Forskellene er ikke helt så store med
hensyn til afdækning af lydlig opmærksomhed. Sammenligninger af børn, der er blevet
testet med hele materialet med børn, der kun er blevet testet med de dele af materialet, som en udefrakommende fagperson kan gennemføre, viser ikke overraskende, at
færre børn placeres i Fokuseret og Særlig indsats her, fordi ikke alle aspekter af barnets sprog vurderes – og derfor fanges de børn, der fortrinsvis har problemer med
henholdsvis produktivt talesprog og kommunikative kompetencer ikke. Hvis man kun
anvender de dele af den individuelle test, som en udefrakommende person kan gennemføre, siger den samlede score altså kun i mindre omfang noget om barnets produktive talesprog og kommunikative kompetencer, og det er derfor vigtigt, at barnets
pædagoger til daglig er opmærksomme på netop disse kompetencer.
Som omtalt ovenfor, opnår man nogenlunde den samme vurdering af de færdigheder,
der indgår i både individuel og klasse-/gruppetest for børn i børnehaveklassen, uanset
om man anvender den individuelle test elle klasse-/gruppetesten. Dette gælder først
og fremmest for rime- og bogstavkendskabstesten. Hvis man kun anvender klasse/gruppetesten, skal man yderligere være opmærksom på, at de talesproglige kompetencer kun i begrænset omfang vurderes. Hvis barnet viser tegn på problemer med
talesproglige kompetencer, eller hvis barnet bliver placeret i Fokuseret eller Særlig
indsats, anbefales det, at den individuelle test gennemføres for de sproglige dimensioner, der ikke er dækket af klasse-/gruppetesten.
Husk at en sprogvurdering er et øjebliksbillede, og at der altid er en vis usikkerhed
forbundet med stikprøver (se 'Generelle forbehold i fortolkningen af resultatet' nedenfor).
Hvis barnets alder falder uden for grænserne for materialets normer
Normerne for redskabet til sprogvurdering, som ligger til grund for placering af børnene i indsatsgrupper, udregnes så de svarer til barnets alder. Med andre ord er der i
normerne et erfaringsgrundlag for, hvordan børn i forskellige aldre klarer sprogvurderingen.
Det betyder, at der opstår en udfordring, hvis et barn i dagtilbud er ældre end det, som
materialet inden skolestart er normeret til. I dette tilfælde er der ikke et erfaringsgrundlag at sammenligne med, som barnet entydigt kan placeres i indsatsgruppe efter.
Tilsvarende opstår en udfordring, hvis et barn i skole er yngre end det, som normerne
udregnet for materialet til anvendelse i børnehaveklasse er baseret på.
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Denne udfordring er naturligvis relevant, fordi en del børn starter skolegangen tidligere
eller senere end det, som de fleste børn gør. De to beskrevne situationer håndteres
på følgende måde, således at barnet alligevel kan placeres i en indsatsgruppe:
Hvis et barn, der stadig er i dagtilbud, men er ældre end 6 år og 1 måned (som er den
ældste aldersgruppe materialet er normeret til) sammenligner systemet automatisk
barnet med normerne svarende til den ældste aldersgruppe i normeringen for Inden
Skolestart dvs. 6 år og 1 måned og en aldersgruppe i normerne for bh.-klasse der er 3
måneder yngre end barnets alder. Hvis barnet i begge tilfælde falder i Generel indsats
foretages ikke yderligere. Hvis barnet på baggrund af enten den ene eller anden normering falder i Fokuseret eller Særlig indsats giver det anledning til en målrettet indsats. Kontakt evt. også talepædagog.
Hvis et barn i børnehaveklassen er yngre end grænserne for normen, sammenligner
systemet automatisk børn med den yngste norm dvs. 5 år g 8 måneder og den aldersgruppe i normeringen til Inden skolestart, der svarer til barnets alder. Hvis barnet
placeres i Generel indsats i børnehaveklassenormeringen, er der ikke grund til at foretage yderligere. Hvis barnet placeres i Fokuseret indsats eller Særlig indsats i normeringen i Inden skolestart giver det anledning til en målrettet indsats.
Ovenstående er sammenfattet i tabellen nedenfor
Tabel 3: Placering i indsatsgruppe hvis barnet falder udenfor aldersgrænserne
Målgruppe

Håndtering

Placering i indsatsgruppe

Børn i dagtilbud –
hvis ældre end 6 år
og 1 måned

Barnets resultat sammenlignes med

Hvis barnet ifølge mindst én
af de to sammenligninger
ligger i Fokuseret eller Særlig indsats, placeres barnet i
denne gruppe





Børn i børnehaveklasse – hvis yngre
end 5 år og 9 måneder

normerne svarende til den ældste
aldersgruppe i normeringen for Inden
Skolestart dvs. 6 år og 1 måned
en aldersgruppe i normerne for bh..klasse der er 3 måneder yngre end
barnets alder

Barnets resultat sammenlignes med



den yngste norm for børn i børnehaveklasse, dvs. 5 år og 8 måneder
den aldersgruppe i normeringen til
Inden skolestart, der svarer til barnets alder

Ellers placeres barnet i generel indsats
Hvis barnet ifølge mindst én
af de to sammenligninger
ligger i Fokuseret eller Særlig indsats, placeres barnet i
denne gruppe
Ellers placeres barnet i generel indsats

Hvis der ikke kan udregnes et resultat af sprogvurderingen
Det er ikke altid muligt at udregne et resultat for alle fire sproglige dimensioner, ligesom det nogle gange ikke vil være muligt at udregne et samlet resultat. De primære
årsager til manglende resultater er, at barnet falder uden for de angivne alderskategorier (se dog foregående afsnit), eller at der foreligger en mangelfuld besvarelse af
sprogvurderingen, herunder at det kun er forældredelen, der er besvaret.
Hvis ca. en tredjedel eller flere af besvarelserne mangler ved udregning af resultatet af
en test, vil resultatet af testen ikke blive beregnet og kan dermed ikke indgå i beregningen af resultater for de sproglige dimensioner eller det samlede resultat.
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Resultatet for en sproglig dimension udregnes ikke, hvis resultatet mangler for en eller
flere tests.
Det samlede resultat af sprogvurderingen i 3-årsalderen udregnes ikke, hvis resultatet
mangler for to eller flere tests. For sprogvurderinger inden skolestart og i børnehaveklassen udregnes det samlede resultat ikke, hvis resultatet mangler for tre eller flere
tests.
Sproglig profil
Formålet med den sproglige profil er at understøtte tilrettelæggelsen af den efterfølgende pædagogiske indsats ved at tydeliggøre barnets sproglige styrker og udfordringer (se 'Inspirationsmaterialet'). Denne profil er tilgængelig, uanset hvilken indsatsgruppe barnet er placeret i.
Barnets sproglige profil beskrives ved at vise delscorerne inden for fire sproglige dimensioner: Produktivt talesprog, receptivt talesprog, lydlig opmærksomhed og kommunikative kompetencer.
Nedenfor vises en oversigt over, hvilke elementer der indgår i delscorerne produktivt
sprog, receptivt sprog, lydlig opmærksomhed og kommunikative kompetencer. Ligeledes fremgår, hvilke eventuelle yderligere oplysninger der indgår i resultatrapporten.
SPROGLIG
DIMENSION

TEST SOM INDGÅR I
DE SPROGLIG
1
DIMENSIONER

EVENTUELLE KVALITATIVE OPLYSNINGER I
RESULTATRAPPORTEN

Produktivt
sprog

Ordforråd
Ords endelser
2
Sproglig kompleksitet
Historiefortælling
Udtale af sproglyde

Udtale af sproglyde
Hvis barnet placeres i generel indsats under produktivt talesprog, men barnets score på udtale af sproglyde samtidig er usædvanlig lav i forhold til normerne,
vil dette blive bemærket i resultatrapporten

2

Generelle spørgsmål om ord og endelser (Forælder-/
Pædagograpport)
Hvis barnet på et eller flere af spørgsmålene har fået
svaret 'altid' eller 'ofte', vil disse svar fremgå af resultatrapporten

1

2
3
4

Receptivt
sprog

Sprogforståelse (A+B)

Lydlig opmærksomhed

Rim
4
Bogstavkendskab
3
Hurtig navngivning
Skelnen af sproglyde

Skelnen af sproglyde
Hvis barnet placeres i generel indsats under lydlig
opmærksomhed, men barnets score på skelnen af
sproglyde samtidig er usædvanlig lav i forhold til normerne, vil dette blive bemærket i resultatrapporten

Kommunikative kompetencer

Kommunikative kompetencer

Spørgsmål A-E
Hvis barnet for et eller flere af spørgsmålene har fået
svaret 'altid' eller 'ofte', vil disse svar fremgå af resultatrapporten (D og E kun for tosprogede børn)

3

2

Hvilke konkrete deltest der indgår, afhænger både af, hvilken test (individuel og klasse) og
hvem der har testet. Nogle test kan derfor udeladt afhængig af dette.
Indbefatter kun 3-årige.
Indbefatter kun Inden skolestart og Børnehaveklassen.
Indbefatter kun Inden skolestart og Børnehaveklassen.
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Ud over delscoren for de 4 sproglige dimensioner indeholder den sproglige profil resultatet for Generelle spørgsmål om ord og endelser (Inden skolestart og Børnehaveklassen) og de fem spørgsmål (A-E) i forbindelse med Kommunikative strategier (alle
aldersgrupper), hvis barnets score i et eller flere tilfælde er 'altid' eller 'ofte'. Disse informationer kan bruges til at kvalificere den sproglige indsats over for det enkelte barn.
De generelle spørgsmål om ord og endelser kan bidrage med oplysninger om, hvorvidt barnet har en (for alderen) atypisk (eller umoden) brug af ord og endelser (se Beskrivelse af de enkelte elementer i sprogvurderingsmaterialet). Hvis et barn i fokuseret
eller særlig indsats fx ofte eller altid vurderes til at blande ord sammen, der har lignende betydning fx bil og traktor, eller bliver forvirret hvis et ord bliver brugt i en anden
betydning end den mest typiske, bidrager det til billedet af et barn, der har sproglige
problemer. For tosprogede børn er fortolkningen af disse spørgsmål lidt anderledes,
fordi denne sproglige adfærd hos denne gruppe af børn kendetegner tidlige stadier af
tilegnelsen af dansk.
Børn der placeres i Særlig indsats
De fleste af de børn, der placeres i Særlig indsats, scorer lavt i alle test i sprogvurderingsmaterialet, men der kan også være mindre forskelle mellem de enkelte test, der
kan give det pædagogiske personale og børnehaveklasselederne et mere detaljeret
indblik i, inden for hvilke sproglige dimensioner barnet har brug for mest støtte til at
udvikle sproget. Som omtalt oven for er det vigtigt, at den lokale talepædagog eller
skolens læsevejleder konsulteres i forbindelse med en egentlig udredning og planlægningen af den efterfølgende indsats (se også cases i 'Inspirationsmaterialet' samt
konkrete råd til, hvordan man kan arbejde med børns sprog generelt og med børn
med særlige sproglige udfordringer).
Børn der placeres i Fokuseret indsats
For børn, der med udgangspunkt i sprogvurderingsmaterialet placeres i Fokuseret
indsats, vil der være større forskelle på barnets score inden for de forskellige test.
Disse forskelle kan bidrage med nyttig information til det pædagogiske personale og
børnehaveklasselederne om, hvor vægten i den pædagogiske indsats skal ligge. Hvis
barnet fx scorer lavest i talesproglige kompetencer (produktive eller receptive) er det
disse områder, der skal arbejdes målrettet med.
Baseret på udenlandsk forskning og analyse af normeringsstudiet ser det ud til, at der
er nogle børn, der især har problemer med tilegnelsen af nogle af sprogets byggeklodser. En gruppe af børn scorer fx først og fremmest lavt på de talesproglige kompetencer (Ordforråd, Ords endelser, Historiefortælling og Sprogforståelse). Disse børn vil
også være i risikozonen for at få læseforståelsesproblemer på sigt. Her kan de kvalitative oplysninger i forbindelse med Generelle spørgsmål om ord og endelser give yderligere oplysninger om barnets talesproglige kompetencer.
Andre børn har i stedet særlige problemer med lydlig opmærksomhed (rim, skelnen af
sproglyde og bogstavkendskab). Disse børn vil være i risikozonen for at få problemer
med afkodning og/eller er i risikozonen for ordblindhed og kræver en anden indsats
end børn med generelle talesproglige problemer.
Endelig er der børn, hvis grundlæggende sproglige færdigheder ligger inden for normalområdet, og hvis primære sproglige problemer er relateret til anvendelsen af sproget i kommunikative sammenhænge.
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Børn der placeres i Generel indsats
Børn, der placeres i Generel indsats, kan godt score lavere end gennemsnittet af børn
inden for nogle sproglige områder. Derfor kan den sproglige profil også for denne
gruppe af børn bruges til at identificere områder, hvor barnet kan have brug for ekstra
støtte.
I inspirationsmaterialet findes der konkrete ideer til, hvordan man kan arbejde målrettet med at understøtte tilegnelsen af de sproglige områder, som den sproglige profil
peger på, at det enkelte barn i særlig grad har problemer med, uanset om det er de
talesproglige kompetencer, den lydlige opmærksomhed eller de kommunikative kompetencer. Uanset hvilken særlig profil barnet har, er det dog vigtigt at være opmærksom på at styrke barnets sprog i dagligdagen ved at anvende en række generelt understøttende sproglige teknikker. Disse er ligeledes beskrevet i 'Inspirationsmaterialet'.
I det videre pædagogiske arbejde med at understøtte barnets sprogtilegnelse er det
ligeledes vigtigt at udnytte barnets stærke sider for at videreudvikle de områder af
sproget, som barnet har brug for at styrke.
Tosprogede børn
For tosprogede børn er fortolkningen af den sproglige profil lidt anderledes, fordi den
sproglige adfærd hos denne gruppe af børn kan kendetegne tidlige stadier af tilegnelsen af dansk.
De tosprogede børn, der identificeres som havende dansksproglige problemer ifølge
den etsprogede norm (børn i Fokuseret og Særlig indsats), kan groft sagt deles i to
grupper. Den ene gruppe består af tosprogede, som ligger under den danske etsprogede norm, men som har alderssvarende tosprogede kompetencer. Den anden gruppe består af tosprogede, der har reelle sproglige problemer, som vil vise sig i både
første- og andetsproget. Fortolkningen af sprogvurderingsresultatet for tosprogede
børn, der falder i henholdsvis Fokuseret og Særlig indsats kræver derfor en opfølgende analyse.
For tosprogede børn, der placeres i enten Fokuseret eller Særlig indsats, skal der derfor ses særligt på barnets samlede ordforråd på dansk modersmålet. Der udregnes
således en score for barnets konceptuelle ordforråd ved at sammenholde ordforrådsudviklingen på første- og andetsproget, dvs. det samlede antal af begreber som barnet har ord for på førstesproget, på andetsproget eller på begge sprog. Denne del skal
bidrage til vurderingen af, om det tosprogede barn har generelle sproglige problemer,
som kommer til udtryk i begge sprog. Herudover ses på scoren i den sproglige dimension Lydlig opmærksomhed. I denne dimension scorer tosprogede normalt på højde
med etsprogede, fordi testene trækker på generelle sproglige kompetencer og ikke
særligt danske kompetencer.
Hvis barnets konceptuelle ordforråd og scoren i Lydlig opmærksomhed ligger under
normen for etsprogede bør talepædagog eller skolens læsevejleder kontaktes. Hvis
størrelsen af det konceptuelle ordforråd og scoren i lydlig opmærksomhed svarer til
normen for etsprogedes ordforråd, er det tegn på, at barnet har normale sproglige
kompetencer, og at barnet vil tilegne sig et bedre dansk, når det gives fornøden tid,
muligheder og motivation. Her er det dog vigtigt at følge op på og sikre, at dette rent
faktisk sker og det kan ligeledes foregå ved anvendelse af de nævnte generelt understøttende sproglige teknikker, som Inspirationsmaterialet beskriver. Hvis barnet scorer
lavt på enten konceptuelt ordforråd eller Lydlig opmærksomhed, må det bero på en
konkret vurdering, hvordan der skal følges op. Det vides endnu ikke, hvilken af de to
scorer der bør vægtes mest.
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I inspirationsmaterialet finder du også en kort præsentation af de særlige kendetegn,
der kan være ved børn, der lærer to sprog.
Generelle forbehold i fortolkningen af resultatet
Resultatet af en sprogvurdering skal betragtes som et kvalificeret øjebliksbillede af et
barns sproglige kompetencer, der
bør indgå i en samlet faglig vurdering af det enkelte barns behov.
Sprogvurderingsresultatet kan altså ikke stå alene, men skal altid
anvendes som led i en helhedsvurdering af det enkelte barn.
Derudover er sprogtilegnelse heller
ikke et statisk fænomen. Tværtimod er såvel sprog som sprogtilegnelse dynamiske størrelser, dvs.
at begge dele hele tiden udvikler
sig. Udviklingen er imidlertid ikke ’lineær’ på den måde, at alle børn tilegner sig sprogets forskellige dimensioner (som ord, grammatiske konstruktioner m.m.) i det samme
tempo eller på den samme måde. Derfor er der nogle indbyggede dilemmaer forbundet med at lave en præcis sprogvurdering.
Det første dilemma bunder i den meget store spredning i sprogtilegnelsen inden for
hver af aldersgrupperne, hvilket vil sige, at der er meget vide grænser for, hvad der er
typisk sprogudvikling. Det kan derfor være svært at give et sikkert svar på, hvornår
barnet ikke har en alderssvarende sproglig udvikling, og at en pædagogisk indsats
derfor er påkrævet. Et andet dilemma er, at der er forskel på børnenes individuelle
udviklingsprofiler, således at nogle børn er langsommere end andre, uden at dette kan
tages som et udtryk for en indsatskrævende sproglig forsinkelse. Flere af disse børn
vil nemlig helt af sig selv udvikle sproget, også selvom det tilsyneladende foregår i et
langsommere tempo. Anvendelsen af et hvilket som helst sprogvurderingsmateriale vil
derfor resultere i et vist antal ’falsk positive’, altså børn som sprogvurderingsmaterialet
vurderer for lavt, men som ikke reelt har nogen sprogforsinkelse eller sprogvanskeligheder. Det største problem er dog selvfølgelig de ’falsk negative’, altså de børn, som
overses, fordi disse børn ikke får den pædagogiske opfølgning, som de har brug for.
Det er derfor vigtigt, at dagtilbuddet og skolen gør det til en del af den daglige praksis
at være opmærksom på børnenes sprogtilegnelse, så der løbende følges op på de
børn, der viser tegn på ikke at have et aldersvarende sprog, selvom den tidligere
sprogvurdering ikke har fundet nogen tydelige tegn på, at barnets sprogtilegnelse er
forsinket.

6) Indsats iværksættes
Resultatet af sprogvurderingen giver dig et indblik i barnets sproglige styrker og svagheder og kan bruges som grundlag for en faglig vurdering af det enkelte barns behov.
Sprogvurderingen ’løser’ imidlertid ikke i sig selv barnets eventuelle sproglige problemer.
I dagtilbudsloven er der krav om en opfølgende indsats over for de børn, der i sprogvurderingen viser sig at have sproglige vanskeligheder. Hvis kommunen vurderer, at
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et tosproget barn ved optagelse til skole har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte,
og hvis det vurderes at være pædagogisk påkrævet, kan eleven henvises til en anden
skole end distriktsskolen.
Af bekendtgørelse om undervisning i børnehaveklassen fremgår det ligeledes, at der i
starten af børnehaveklassen som led i undervisningen skal foretages en sproglig vurdering af børnene, således at undervisningen fra starten kan tage udgangspunkt i det
enkelte barns sproglige kompetencer og forudsætninger og princippet om undervisningsdifferentiering.
I Inspirationsmaterialet kan du finde inspiration til, hvordan du kan arbejde med både
den generelle og den fokuserede sprogindsats i dagtilbuddet og i børnehaveklassen.
Her får du et indblik i, hvilke kommunikative strategier og teknikker, som er de mest
effektive i forhold til at styrke alle børns sprog. I materialet kan du også finde anbefalinger til, hvordan man i dagtilbuddet og i børnehaveklassen kan arbejde med børn,
der på baggrund af sprogvurderingen har behov for en fokuseret indsats.
Bagerst i resultatrapporten for det enkelte barn er et forslag til et skema, hvor man kan
beskrive indsatsen, der iværksættes for barnet på baggrund af sprogvurderingen. Anvendelse af handlearket er beskrevet nærmere i inspirationsmaterialet.
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Særligt hvis ingen af forældrene taler dansk
SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER, HVIS INGEN AF FORÆLDRENE
TALER DANSK
Information til forældre
For at sikre at alle forældre har mulighed for at deltage, er der udarbejdet informationsbreve på følgende sprog:
•
•
•

Engelsk
Tyrkisk
Arabisk

•
•

Somali
Bosnisk

Brevene kan hentes i it-systemet sammen med de øvrige dele af materialet til sprogvurdering og kan herefter uddeles til de relevante forældre.
Oprettelse af forældre i it-systemet
Alle forældre skal oprettes i it-systemet. Dette er nødvendigt for, at man kan indsamle
baggrundsoplysninger om forældrenes sproglige status. Selvom forældrene pga.
sproglige barrierer ikke er i stand til at vurdere barnets sprog, skal forældrene derfor
stadig oprettes i systemet.
Gennemførelse af sprogvurderingen
Hvis ingen af forældrene kan tilstrækkeligt dansk til, at de kan vurdere barnets sproglige kompetencer, skal pædagogen/børnehaveklasselederen udfylde forældredelen af
sprogvurderingen. Det drejer sig om følgende elementer:
• Ordforråd (dansk)
• Ords endelser
• Sproglig opbygning (kun 3-årige)
• Supplerende spørgsmål (kun inden skolestart/børnehaveklassen).
Når skemaerne er udfyldt, er det din opgave at indrapportere forældrenes besvarelser.
I it-systemet vil der være mulighed for at indtaste forældrenes besvarelser i forlængelse af den sprogvurdering du har foretaget af barnet. Når du afslutter sidste side af
barnets sprogvurdering, vil du blive ledt direkte videre til siden, hvor du kan indtaste
forældreskemaet.
Forældre til tosprogede børn skal udfylde et skema om barnets ordforråd på modersmålet for, at man kan vurdere barnets konceptuelle ordforråd. Her kan pædagogen/børnehaveklasselederen være behjælpelig, hvis det er nødvendigt.
Hvis ingen af forældrene kan dansk, er det pædagogens ansvar at indtaste skema om
barnets ordforråd på dansk samt skema om barnets ordforråd på barnets andetsprog.
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Sprogvurderingsprocessen trin for trin – børn hvor ingen af forældrene kan dansk

Information til forældrene sproglige baggrundsoplysninger og email
indhentes

1

Omfatter pædagoger
og forældre

Sprogvurderingen
gennemføres i dagtilbuddet/
skolen

Baggrundsoplysninger for
barnet indtastes og forældre
oprettes med emailadresse i
it-systemet
3b

Omfatter pædagoger

Omfatter pædagoger
og barn

Testresultater indrapporteres i
it-systemet.

Pædagog / tolk udfylder
forældreskema sammen med
forældrene

4

Omfatter pædagoger

Indsats iværkættes

2

Omfatter pædagog
/tolk og forældre

Testresultatet bliver
tilgængeligt i it-systemet og
kan formidles til forældrene

6

3a

5

Omfatter pædagog
og evt. forældre

Omfatter pædagog
og evt. forældre,
talepædagog m.fl.
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Ofte stillede spørgsmål
1. Spørgsmål: Hvordan defineres tosprogede?
Svar: I dagtilbudsloven og folkeskoleloven defineres tosprogede børn som følgende:
'Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som
først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk.'
Definitionen indebærer, at børn, der når de møder det omgivende samfund, i det
daglige har behov for og møder to eller flere sprog, betragtes som tosprogede. Det
er definitionen i dagtilbudsloven og folkeskoleloven, der skal anvendes, når det
skal afklares, hvilken opfølgende indsats et barn skal modtage efter dagtilbudslovens § 11, en eventuel henvisning til anden skole end distriktsskolen, jf. folkeskolelovens § 5 stk. 8, eller tildeling af støtte i undervisning i dansk som andetsprog efter folkeskolelovens § 5 stk. 7. Hvorvidt et barn er omfattet af lovens definition af
tosproget, beror på en konkret vurdering af det enkelte barn, som foretages lokalt i
den enkelte kommune.
Dagtilbudsloven og folkeskoleloven har fokus på børn, som har behov for sprogstimulering for at udvikle dansksproglige kompetencer, så børnene kan få det
samme ud af grundskolen som jævnaldrende etsprogede danske børn.
I en rent sproglig forstand er der to typer tosprogede børn – simultant og sekventielt tosprogede børn. Tosprogede børn, der lærer to sprog fra starten (de er simultant tosprogede) er typisk børn, der har en dansk og en ikke-dansk forælder, og de
lærer således to førstesprog Børn kan også starte med at lære et sprog – deres
førstesprog – og senere begynde at lære et andetsprog (de er sekventielt tosprogede). Det er typisk børn med to ikke-danske forældre, eller hvor der tales et sprog
i hjemmet og et andet i det omgivende samfund.
De børn, der er omfattet af lovens definition af tosprogede, vil primært være børn,
der i en ren sproglig forstand betegnes 'sekventielt tosprogede'.
2. Spørgsmål: Jeg er talepædagog eller skolens læsevejleder og kender ikke
barnet godt nok til at kunne svare på spørgsmålene omkring kommunikative
strategier. Skal jeg gennemføre sprogvurderingen alligevel?
Svar: Personer, der ikke kender barnet, kan gennemføre de fleste af testene i
sprogvurderingsmaterialet. Hvis du ikke kender barnet godt nok til at kunne besvare alle spørgsmål, kan du bede det pædagogiske personale i dagtilbuddet, børnehaveklasselederen eller forældrene om at gennemføre de dele af testen, der kræver kendskab til barnet. Alternativt kan du undlade at udfylde de dele af sprogvurderingen, der kræver særligt kendskab til barnet. It-systemet kan udregne et samlet resultat af sprogvurderingen uden resultater fra de elementer, der kræver kendskab til barnet. Da der er elementer, som er udeladt af sprogvurderingen, er resultatet af sprogvurderingen dog ikke så nuanceret, som hvis der var tale om en fuld
sprogvurdering.
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3. Spørgsmål: Hvis jeg er i tvivl, skal jeg så overdrive eller underdrive, hvad
barnet kan svare på?
Svar: Det er vigtigt at svare så præcist som muligt på, hvad barnet kan, så du skal
hverken underdrive eller overdrive systematisk. Hvis du gør det, får du et forkert
billede af barnets sproglige kompetencer og er ikke i stand til at hjælpe barnet optimalt efterfølgende.
4. Spørgsmål: Forældrene synes, det er ubehageligt at blive konfronteret med,
at deres barn ikke er nået så langt sprogligt. Hvad skal jeg gøre?
Svar: Det er aldrig behageligt at blive konfronteret med mulige problemer, men det
er vigtigt, at netop de børn, der har sproglige problemer, bliver fundet, så den rigtige indsats kan blive sat i gang så tidligt som muligt. Det er vigtigt at formidle til
forældrene, at der kan være mange grunde til at barnet har sproglige udfordringer,
men at det vigtigste nu er at iværksætte en indsats for at hjælpe barnet. Jo tidligere
en indsats sættes i gang, jo bedre virker den – og her er det vigtigt at få fortalt forældrene, at de også selv kan hjælpe deres barn (se også inspirationsmaterialet for
yderlige information om dette).
5. Spørgsmål: Hvordan kan resultatet af sprogvurderingen anvendes i forbindelse med visitering af tosprogede børn til skoler uden for skoledistriktet?
Svar: Hvis kommunen vurderer, at et tosproget barn ved optagelse til skole har et
ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte, og hvis det vurderes at være pædagogisk
påkrævet, kan eleven henvises til en anden skole end distriktsskolen. Der vil altid
være tale om en konkret individuel vurdering af dels 1) barnets behov for sprogstøtte i dansk som andetsprog og 2) hvorvidt barnets behov for sprogstøtte i dansk
som andetsprog bedst imødekommes på distriktsskolen, eller om behovet bedst
imødekommes på en anden skole i kommunen. Sprogvurderingsmaterialet til børn
forud for skolestart vil således kunne anvendes i forbindelse med vurderingen af
barnets sproglige kompetencer, herunder indgå i grundlaget for vurderingen af,
hvorvidt et barn har et 'ikke-uvæsentligt behov for sprogstøtte'.
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Beskrivelse af de enkelte test i
sprogvurderingsmaterialet
Sprogvurdering af 3-årige børn
I Tabel 4 herunder er listet de test, der er rettet mod de 3-årige børn.
Tabel 4: Oversigt over tests rettet mod 3-årige børn.
Test

Testdele

Skema

Testperson

Ordforråd

100 ord

Forældreskema/
pædagogskema

Forældre/

Konceptuelt
ordforråd

100 ord

Forældreskema

Ords endelser

3 spørgsmål

Forældreskema/ pædagogskema

Forældre/

Forældreskema/ pædagogskema

Forældre/

Registreringsskema

Pædagog

Sætningsopbygning

7 scenarier

Skelnen af sproglyde

2 x 8 ord

Historiefortælling

En historie med 4 x 6
modelsætninger

Registreringsskema

Del A:12 sætninger

Registreringsskema

Del B: 8 sætninger

> 3-årige

15 ord

Registreringsskema

Sprogforståelse

Udtale af sproglyde

pædagog

pædagog

pædagog

> 3-årige
Pædagog

> 3-årige
Pædagog

Pædagog

> 3-årige
Kommunikative
strategier

10 scenarier

Kompensatoriske
strategier

5 spørgsmål

Registreringsskema

Pædagog

> 3-årige
Registreringsskema

Pædagog

> 3-årige
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Ordforråd
FORMÅL: Denne del siger noget om størrelsen af barnets produktive ordforråd.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Forældre/pædagoger.
Udgangspunktet for denne test er, at forældrene skal udfylde skemaet. Pædagogerne
skal kun udfylde skemaet for de tosprogede børn, hvis forældrene ikke kan dansk nok til
at udfylde skemaet. Det er vigtigt, at det er en pædagog, som kender barnet godt, der
udfylder skemaet.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Hvis forældrene kan udfylde Forældreskema, benyttes Dansk-standard.
Hvis pædagogen skal udfylde Forældreskema for tosprogede børn, benyttes Institutionstandard.
INSTRUKTION: Forældreskema indeholder en liste med 100 ord inddelt i forskellige kategorier. Forældrene (pædagogen) skal sætte kryds ud for de ord, som de har hørt barnet
sige. Barnet skal ikke spørges. Skemaet kan derfor udfyldes, uden at barnet er til stede.
Instruktionen til udfyldelse af skemaet findes også i skemaet.

Konceptuelt ordforråd (kun tosprogede børn)
FORMÅL: Denne del siger noget om det tosprogede barns konceptuelle ordforråd. Barnets ordforråd på dansk og på modersmålet bliver lagt sammen; hvis barnet kender ordet
for den samme ting på begge sprog, tæller det dog kun som et ord.
MÅLGRUPPE: Tosprogede børn.
TESTPERSON: Forældre.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Forældrene skal udfylde Forældreskema Dansk-modersmål
INSTRUKTION: Forældreskema Dansk-modersmål indeholder en liste med 78 danske
ord, som forældrene evt. i samarbejde med en tolk skal bruge som grundlag for at markere, om deres barn kan sige det tilsvarende ord på sit modersmål. Var det fx et engelsksproget barn, ville forældrene ud for ordet 'flaske' skulle krydse a,f hvis barnet kan sige
'bottle' på engelsk. Barnet skal ikke spørges, om det kender ordene på sit modersmål.
Forældrene kan udfylde skemaet, uden barnet er til stede. Instruktionen til forældrene
findes også i skemaet, men nogle forældre kan have brug for ekstra vejledning.

Ords endelser
FORMÅL: Denne del siger noget om barnets brug af ords endelser.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Forældre/pædagoger.
Udgangspunktet for denne test er, at forældrene skal udfylde skemaet. Pædagogerne
skal kun udfylde skemaet for de tosprogede børn, hvis forældrene ikke kan dansk nok til
at udfylde skemaet. Det er vigtigt, at det er en pædagog, som kender barnet godt, der
udfylder skemaet.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Hvis forældrene kan udfylde Forældreskema, benyttes Dansk-standard.
Hvis pædagogen skal udfylde Forældreskema for tosprogede børn, benyttes Institutionsstandard.
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INSTRUKTION: Forældreskemaet indeholder tre spørgsmål til barnets brug af endelser.
Forældrene (pædagogen) skal markere, om/hvor ofte barnet gør brug af endelserne ved
at sætte kryds ud for det, der passer bedst.
Barnet skal ikke spørges. Skemaet kan derfor udfyldes, uden at barnet er til stede. Instruktionen til udfyldelse af skemaet findes også i skemaet.

Sætningsopbygning
FORMÅL: Denne del siger noget om barnets sætningsopbygning.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Forældre/pædagoger.
Udgangspunktet for denne test er, at forældrene skal udfylde skemaet. Pædagogerne
skal kun udfylde skemaet for de tosprogede børn, hvis forældrene ikke kan dansk nok til
at udfylde skemaet. Det er vigtigt, at det er en pædagog, som kender barnet godt, der
udfylder skemaet.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Hvis forældrene kan udfylde Forældreskema, benyttes Dansk-standard.
Hvis pædagogen skal udfylde Forældreskema for tosprogede børn, benyttes Institutionsstandard.
INSTRUKTION: I forældreskemaet beskrives syv forskellige konkrete situationer, hvortil
der er listet en række eksempler (modelsætninger). Forældrene (pædagogen) skal sætte
kryds ud for det eksempel, der bedst beskriver den måde, barnet taler på. Barnet skal
ikke spørges. Skemaet kan derfor udfyldes, uden at barnet er til stede. Instruktionen til
udfyldelse af skemaet findes også i skemaet.

Skelnen af sproglyde
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets evne til at høre forskel på lyde i begyndelsen af et ord.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Test baseret på billedudpegning.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema og Materiale
1. Billedparrene skal ligge i den nummererede rækkefølge.

INSTRUKTION: Du skal vise barnet et billedpar ad gangen. For hvert billedpar skal du
først sige begge ord højt en gang (fx ’hus-mus’).
Undgå at pege på de to billeder, mens du siger ordene. Børn har en tendens til at gentage, hvad andre gør, og så bliver det svært for dig at vurdere resultatet.
Herefter skal du sige det ord i billedparret højt, der er markeret med fed (fx ’hus’ i billedparret ’hus-mus’) og sige til barnet, at det skal pege på det billede, der passer til ordet
(dvs. ’hus-mus’, peg på ’hus’). Du skal så vidt muligt undgå at gentage opgaven.
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Når du er færdig med et billedpar, så læg det bagerst i bunken, så du er klar til anden
gennemgang, hvor barnet skal pege på det andet ord i billedparret.
Sæt kryds ud for, det ord der svarer til det billede, som barnet peger på, efterhånden som
I kommer igennem testen.

Historiefortælling
FORMÅL: Denne test siger både noget om barnets evne til at fortælle en historie baseret
på billeder og noget om, hvor komplekst barnets sprog er.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Test baseret på billedbeskrivelse.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema og Materiale
2 og Materiale 3, der hver består af fire billeder. Du skal klippe billederne ud, så der er
fire separate billeder per historie.

INSTRUKTION: Testen går ud på, at barnet skal fortælle en historie ud fra et billedsæt.
Barnet skal starte med at fortælle Mareridtshistorien (Materiale 2), der fungerer som en
øvelse. Derefter skal barnet fortælle Ballonhistorien (Materiale 3), der er selve testen.
Til øvelsen skal du finde Materiale 2 frem. Derefter skal du lægge alle fire billeder til historien frem foran barnet og pege på billederne et ad gangen, samtidig med at du fortæller
barnet, at barnet lige om lidt skal fortælle en historie om billederne.
Når barnet skal fortælle historien, samles billederne sammen. Derefter skal du bede barnet om at fortælle historien. Når barnet skal fortælle historien, skal du vise barnet billederne et ad gangen.
Hvis barnet ikke siger noget eller ikke rigtig kan komme i gang, må du gerne opmuntre
barnet med spørgsmål som fx Hvad sker der på billedet? Men du skal ikke spørge Sker
der mere? hvis barnet allerede har sagt noget. Hvis barnet fx siger: Der er en pige til
øvelsens første billede i Mareridtshistorien, og du kan mærke, at barnet er færdigt med at
fortælle (altså ikke blot holder pause), så har barnet løst første del af opgaven, og øvelsen kan fortsætte med det næste billede. Undgå at stille spørgsmål som 'Hvad tror du
pigen gør?' eller 'Hvorfor tror du hun gør det?'. Det er forventeligt, at ikke alle børn siger
lige meget til alle billeder, og det er vigtigt ikke at presse barnet. Til hvert billede er der
angivet nogle eksempler på sætninger (kaldet modelsætninger), som børn i forskellige
aldre har sagt til de to historier. Modelsætningerne er bygget sådan op, at de systematisk
bliver sprogligt (og fortællemæssigt) mere og mere komplekse (se eksempler nedenfor).
Når barnet har fortalt om det enkelte billede, skal du sætte kryds ud for den modelsætning, der svarer bedst til det, barnet har sagt.
Når barnet er færdig med at fortælle Mareridtshistorien, skal du gå videre til testen (Ballonhistorien). Selvom barnet ikke siger noget eller meget lidt til øvelsen, skal du fortsætte
med testen.
Proceduren ovenfor gentages med testen (Ballonhistorien).
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EKSEMPLER PÅ SCORING:
Som du kan se i Tabel 5 nedenfor, skelner vi mellem seks forskellige modelsætninger,
der stiger i kompleksitet fra intet svar/ved ikke eller et enkelt ord til flere sætninger, der
bindes sammen med fordi.
Modelsætningerne fortæller noget om, hvor gode børn er til at fortælle historier.
Rækkefølgen afspejler den udvikling børn gennemløber fra 3 til 7 år. Det gælder både
sprogligt, hvor børnene går fra at sige enkelte ord til hvert billede (fx en dreng) til underordnede sætninger (fx drengen går en tur med sin nye ballon, fordi han er glad for den)
og fortællemæssigt, hvor børnene går fra ren billedbeskrivelse til at kunne fortælle en
sammenhængende og motiveret historie.
Når du markerer, hvilken modelsætning der svarer bedst til det, barnet har sagt, skal du
først og fremmest lægge mærke til sætningens form (hvordan sætningen er bygget op),
og hvor kompleks barnets sætning er.
Det er altså ikke så vigtigt om barnet fx siger: Drengen er ked af det eller drengen græder
i testen. I begge tilfælde er det enkle sætninger, og du skal derfor vælge modelsætning 3
(se nedenfor). Det er heller ikke afgørende, at barnet bruger en anden form af udsagnsordet (fx drengen var ked af det eller drengen græd), selvom der i eksemplet står drengen er ked af det/drengen græder. Det er ligeledes ikke vigtigt, hvilket ord barnet bruger
om figurerne i historierne. Dvs. det er ikke afgørende, om barnet fx siger ballon/den/han,
når du skal vælge, hvilket eksempel der passer bedst på det, barnet siger.
Scor ud for det højeste niveau, dvs. siger barnet fx både ord fra niveau 4 ’så’/’nu’ og 6
’fordi’, scores barnets sætning som svarede bedst til modelsætning 6.
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Tabel 5: Oversigt over sproglig kompleksitet og modelsætninger med eksempler til brug for
scoring af historiefortælling

Sproglig
kompleksitet

Modelsætninger

Eksempler

1. Intet svar

1. Intet svar/det ved jeg
ikke

-

2. Enkeltstående navneord

2. dreng/ballon

- en dreng
- ballon
- en dreng og en ballon [flere enkeltstående navneord]

3. Sætning (mindst et
navneord og et udsagnsord)

3. Drengen går en tur
eller drengen har/går
med/holder en ballon

- drengen går med en ballon
- han flyver med ballon
- en dreng går med en ballon ude i
skoven
- han har en ballon i hånden. Han
må ikke få den med hjem [flere
enkle sætninger]

4. Sætning, der starter
med eller indeholder
(og) så/nu

4. Så/nu går drengen en
tur eller så/nu holder
han en ballon

- drengen holder ballonen i hånden,
og så går han en tur
- pludselig så han et træ, og han ville
rigtig gerne op i det, og så løb han
hjem og spurgte mor, om han godt
måtte blive der lidt længere tid
- nu går han hen til ballonmanden og
spørger, om han må få en igen

5. Sætning, der indeholder som/der

5. En dreng, der/som
går en tur
med/har/holder en ballon

- der er en dreng, der går en tur med
en ballon
- der er en dreng, der har en ballon
- drengen går med ballonen, som
han har fået af en ballonmand

6. Sætning, der starter
med eller indeholder
fordi

6. Drengen går en tur
med sin nye ballon, fordi han er glad for den

- drengen går en tur med sin nye
ballon, fordi han er glad for den
- han er glad, fordi han har en ballon
- ballonen fløj væk, fordi han gav
slip på den
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Sprogforståelse
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets sprogforståelse.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Test baseret på leg med genstande og billedudpegning.
MATERIALE: Testen består af to dele, del A og B.
Til del A skal du bruge Registreringsskema og flg. legetøj: en pige, en elefant, en fisk, en
dreng, en løve, et træ, en kuffert samt et glas.
Til del B skal du bruge Registreringsskema og Materiale 4.

INSTRUKTION:
Del A
I testen anvendes legetøj, som barnet skal bruge til at demonstrere sin sprogforståelse.
Du skal bede barnet om at udføre en række handlinger (fx ’put fisken op i glasset’). Undgå at give barnet hjælp ved at kigge på det legetøj, du nævner, eller ved på anden måde
at guide barnet.
Inden du går i gang med testen, skal du gennemføre en lille øvelse med barnet, der alene
skal sikre, at barnet kender navnene på de forskellige ting.
I testen skal du sætte plus i firkanten, hvis barnet udfører handlingen korrekt. Du skal
sætte minus i firkanten, hvis barnet ikke udfører handlingen korrekt.
Del B
I testen skal barnet pege på det billede, der svarer til det, du siger. Børnene testes for
deres forståelse af udsagnsord og overbegreber.
Inden du går i gang med testen, skal du gennemføre tre øvelser med barnet. Hvis barnet
ikke peger på de rigtige billeder i øvelserne, så fortæl barnet, hvad der er rigtigt og gå
videre til testen.
Du skal afbryde testen, hvis barnet fem gange i træk peger på det forkerte billede.
Du skal sætte kryds i den/de kasse(r), der svarer til det billede/de billeder, som barnet
peger på.
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Udtale af sproglyde
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets udtale.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Test baseret på gentagelse af ord.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema og Materiale
5.

INSTRUKTION: Testen fungerer ved, at du siger ordene højt et ad gangen (fx ’mund’) og
får barnet til at gentage, hvad du siger. Samtidig skal du, for at hjælpe barnet, pege på
den ting på billedet, der svarer til det konkrete ord (i dette tilfælde munden).
Når barnet siger ordet, skal du lytte efter, om barnet kan udtale ordets første lyd rigtigt.
Det er kun barnets udtale af den første lyd i ordet, du skal vurdere. I ovennævnte eksempel altså om barnet kan sige lyden ’m’ på en måde, så du genkender det som et ’m’. Det
er ikke afgørende, om den øvrige udtale af ordet er korrekt.
Her er et par eksempler:
Eksempel 1:
Pædagog: ’sut’
Barnet: /dut/ - dette er ikke rigtigt, fordi barnet udtaler den første lyd i ordet forkert.
Barnet: /sul/ - dette er rigtigt, fordi barnet udtaler den første lyd i ordet rigtigt.
Eksempel 2:
Pædagog: ’bamse’
Barnet: /amse/ - dette er ikke rigtigt, fordi barnet ikke udtaler den første lyd i ordet.
Barnet: /bamme/ - dette er rigtigt, fordi barnet udtaler den første lyd i ordet rigtigt.
Hvis du er i tvivl om barnets udtale, må du gerne bede barnet om at sige ordet igen.
Du skal sætte plus i kassen ud for de ord, hvor barnet godt kan udtale den første lyd i
ordet. Du skal sætte minus i kassen ud for de ord, hvor barnet ikke kan udtale den første
lyd i ordet.
Kommunikative strategier
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets sproglige strategier i forskellige situationer.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Rapport.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema.
INSTRUKTION: Du skal udfylde en rapport baseret på din viden om barnets reaktioner
og adfærd i forskellige dagligdags situationer.
Barnets reaktioner og adfærd skal vurderes på fire niveauer; du skal markere ud fra 10
forskellige scenarier, hvorvidt barnets reaktioner og adfærd forekommer 'aldrig', 'sjældent', 'ofte' eller 'altid'. Du skal sætte kryds ud for det, der passer bedst til barnets reaktioner og adfærd.
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Kompensatoriske strategier
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets sproglige strategier i forskellige situationer.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Rapport.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema.
INSTRUKTION: Du skal udfylde en rapport baseret på din viden om barnets reaktioner
og adfærd i forskellige dagligdags situationer.
Her skal du svare på, hvad barnet vil gøre, hvis det prøver at sige noget, men ikke kan
finde det rigtige ord. Her er der flere svarmuligheder (fra A til E,) og du skal ud for dem
alle markere, hvorvidt den nævnte adfærd 'aldrig', 'sjældent', 'ofte' eller 'altid' forekommer.
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Sprogvurdering af børn inden skolestart
I Tabel 6 herunder er listet de test, der er rettet mod børn, der sprogvurderes inden skolestart.
Tabel 6: Oversigt over test rettet mod børn inden skolestart

Test

Testdele

Skema

Testperson

Ordforråd

80 ord

Konceptuelt ordforråd

80 ord

Forældreskema/
pædagogskema
Forældreskema

Forældre/
pædagog
Forældre

Ords endelser

6 spørgsmål

Forældreskema/
Pædagogskema

Forældre/
Pædagog

Generelle
spørgsmål om ord
og endelser

9 spørgsmål

Forældreskema/
Pædagogskema

Forældre/
Pædagog

Rim

18 ord

Registreringsskema
> Inden skolestart

Pædagog

Historiefortælling

En historie med 4 x 6
modelsætninger

Registreringsskema
> Inden skolestart

Pædagog

Sprogforståelse

Del A: 28 sætninger
Del B: en historie + 5
spørgsmål

Registreringsskema
> Inden skolestart

Pædagog

Skelnen af sproglyde

Del A: 4 ord
Del B: 10 ord

Registreringsskema
> Inden skolestart

Pædagog

Bogstavkendskab

12 bogstavrækker

Registreringsskema
> Inden skolestart

Pædagog

Hurtig navngivning

Del A: ark med billeder af
36 ting
Del B: ark med 36 farvede firkanter

Registreringsskema
> Inden skolestart

Pædagog

Kommunikative
strategier

12 scenarier

Registreringsskema
> Inden skolestart

Pædagog

Kompensatoriske
strategier

5 spørgsmål

Registreringsskema
> Inden skolestart

Pædagog
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Ordforråd
FORMÅL: Denne del siger noget om størrelsen af barnets produktive ordforråd.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Forældre/pædagoger.
Pædagogerne skal kun udfylde skemaet for de tosprogede børn, hvis forældrene ikke
kan dansk nok til at udfylde skemaet. Det er vigtigt, at det er en pædagog, som kender
barnet godt, der udfylder skemaet.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Hvis forældrene kan udfylde Forældreskema, benyttes Dansk-standard.
Hvis pædagogen skal udfylde Forældreskema for tosprogede børn, benyttes Institutionsstandard.
INSTRUKTION: Forældreskema indeholder en liste med ord inddelt i forskellige kategorier. Forældrene (pædagogen) skal sætte kryds ud for de ord, som de har hørt barnet
sige. Barnet skal ikke spørges. Skemaet kan derfor udfyldes, uden at barnet er til stede.
Instruktionen til udfyldelse af skemaet findes også i skemaet.

Konceptuelt ordforråd (kun tosprogede børn)
FORMÅL: Denne del siger noget om det tosprogede barns konceptuelle ordforråd, Barnets ordforråd på dansk og på modersmålet bliver lagt sammen for at udregne barnets
samlede konceptuelle ordforråd.
MÅLGRUPPE: Tosprogede børn.
TESTPERSON: Forældre.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Forældrene skal udfylde Forældreskema Dansk-modersmål.
INSTRUKTION: Forældreskema Dansk-modersmål indeholder en liste med 118 danske
ord, som forældrene evt. i samarbejde med en tolk skal bruge som grundlag for at markere, om deres barn kan sige det tilsvarende ord på sit modersmål. Var det fx et engelsksproget barn, ville forældrene ud for ordet 'flaske' skulle krydse af, hvis barnet kan sige
'bottle' på engelsk.
Barnet skal ikke spørges, om det kender ordene på sit modersmål. Forældrene kan udfylde skemaet, uden barnet er til stede. Instruktionen til forældrene findes også i skemaet,
men nogle forældre kan have brug for ekstra vejledning.

Ords endelser
FORMÅL: Denne del siger noget om barnets produktive brug af ords endelser.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Forældre/pædagoger.
Pædagogerne skal kun udfylde skemaet for de tosprogede børn, hvis forældrene ikke
kan dansk nok til at udfylde skemaet. Det er vigtigt, at det er en pædagog, som kender
barnet godt, der udfylder skemaet.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Hvis forældrene kan udfylde Forældreskema, benyttes Dansk-standard.
Hvis pædagogen skal udfylde Forældreskema for tosprogede børn, benyttes Institutionstandard.
INSTRUKTION: Forældreskemaet indeholder seks spørgsmål til barnets brug af ords
endelser. Forældrene (pædagogen) skal markere, om/hvor ofte barnet gør brug af endel-
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serne ved at sætte kryds ud for det, der passer bedst. Skemaet kan udfyldes, uden at
barnet er til stede. Instruktionen til udfyldelse af listen findes også i skemaet.

Generelle spørgsmål om ord og endelser
FORMÅL: Denne del siger noget om barnets produktive brug af ord og endelser.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Forældre/pædagoger.
Pædagogerne skal kun udfylde skemaet for de tosprogede børn, hvis forældrene ikke
kan dansk nok til at udfylde skemaet. Det er vigtigt, at det er en pædagog, som kender
barnet godt, der udfylder skemaet.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Hvis forældrene kan udfylde Forældreskema, benyttes Dansk-standard.
Hvis pædagogen skal udfylde Forældreskema for tosprogede børn, benyttes Institutionstandard.
INSTRUKTION: Forældreskemaet indeholder ni spørgsmål, hvor forældrene (pædagogen) skal markere, hvor ofte barnet laver forskellige sproglige fejl ved at sætte kryds ud
for det, der passer bedst. Skemaet kan udfyldes, uden at barnet er til stede. Instruktionen
til udfyldelse af listen findes også i skemaet.

Rim
FORMÅL: Denne test siger også noget om barnets lydlige opmærksomhed.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Test baseret på billedudpegning.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema og Materiale
1.

INSTRUKTION: Testen fungerer ved, at du siger tre eller fire ord og samtidig peger på de
billeder, der passer til. Barnet skal identificere det ord, der lyder anderledes ved at pege
på billedet af dette ord.
Du siger fx hus mus sol, og så skal barnet pege på sol, fordi det lyder anderledes end
(dvs. ikke rimer på) hus og mus.
Inden du går i gang med testen skal barnet gennemføre to øvelser. Hvis barnet i et eller
begge tilfælde peger på det rigtige billede, skal du gå videre til testen.
Hvis barnet peger på det forkerte billede i begge tilfælde, så gentag øvelserne med barnet.
Hvis barnet igen peger på det forkerte billede i begge tilfælde, så afbryd her og undlad at
gå videre til testen.
Hvis barnet peger på det rigtige billede i et eller begge tilfælde, skal du gå videre til testen.
Du skal afbryde testen, hvis barnet peger på det forkerte billede fem gange i træk.
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Du skal sætte plus i kassen, hvis barnet peger på det rigtige billede (dvs. det ord, der ikke
rimer). Du skal sætte minus i kassen, hvis barnet ikke peger på det rigtige billede.

Historiefortælling
FORMÅL: Denne test siger både noget om barnets evne til at fortælle en historie baseret
på billeder og noget om, hvor komplekst barnets sprog er.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Test baseret på billedbeskrivelse.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema og Materiale
2 og Materiale 3, der hver består af 4 billeder. Du skal klippe billederne ud, så der er fire
separate billeder per historie.

INSTRUKTION: Testen går ud på, at barnet skal fortælle en historie ud fra et billedsæt.
Barnet skal starte med at fortælle Mareridtshistorien (Materiale 2), der fungerer som en
øvelse. Derefter skal barnet fortælle Ballonhistorien (Materiale 3), der er selve testen.
Til øvelsen skal du finde Materiale 2 frem. Så skal du lægge alle fire billeder til historien
frem foran barnet og pege på billederne et ad gangen, samtidig med at du fortæller barnet, at barnet lige om lidt skal fortælle en historie om billederne.
Når barnet skal fortælle historien, samles billederne sammen. Derefter skal du bede barnet om at fortælle historien. Når barnet skal fortælle historien, skal du vise barnet billederne et ad gangen.
Hvis barnet ikke siger noget eller ikke rigtig kan komme i gang, må du gerne opmuntre
barnet med spørgsmål som fx Hvad sker der på billedet? Men du skal ikke spørge Sker
der mere? hvis barnet allerede har sagt noget. Hvis barnet fx siger: Der er en pige til
øvelsens første billede i Mareridtshistorien, og du kan mærke, at barnet er færdigt med at
fortælle (altså ikke blot holder pause), så har barnet løst første del af opgaven, og øvelsen kan fortsætte med det næste billede. Undgå at stille spørgsmål som Hvad tror du
pigen gør? eller Hvorfor tror du hun gør det? Det er forventeligt, at ikke alle børn siger
lige meget til alle billeder, og det er vigtigt ikke at presse barnet.
Til hvert billede er der angivet nogle eksempler på sætninger (kaldet modelsætninger),
som børn i forskellige aldre har sagt til de to historier. Modelsætningerne er bygget sådan
op, at de systematisk bliver sprogligt mere og mere komplekse (se eksempler nedenfor).
Når barnet har fortalt om det enkelte billede, skal du sætte kryds ud for den modelsætning, der svarer bedst til det, barnet har sagt.
Når barnet er færdigt med at fortælle Mareridtshistorien, skal du gå videre til testen (Ballonhistorien). Selvom barnet ikke siger noget eller meget lidt til øvelsen, skal du fortsætte
med testen.
Proceduren ovenfor gentages med testen (Ballonhistorien).
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EKSEMPLER PÅ SCORING:
Som du kan se i Tabel 7 nedenfor, skelner vi mellem seks forskellige modelsætninger, der
stiger i kompleksitet fra intet svar/ved ikke eller et enkelt ord til flere sætninger, der bindes
sammen med fordi.
Modelsætningerne fortæller noget om, hvor gode børn er til at fortælle historier.
Rækkefølgen afspejler den udvikling, børn gennemløber fra 3 til 7 år. Det gælder både
sprogligt, hvor børnene går fra at sige enkelte ord til hvert billede (fx en dreng) til underordnede sætninger (fx drengen går en tur med sin nye ballon, fordi han er glad for den)
og fortællemæssigt, hvor børnene går fra ren billedbeskrivelse til at kunne fortælle en
sammenhængende og motiveret historie.
Når du markerer, hvilken modelsætning der svarer bedst til det, barnet har sagt, skal du
først og fremmest lægge mærke til sætningens form (hvordan sætningen er bygget op),
og hvor kompleks barnets sætning er.
Det er altså ikke så vigtigt, om barnet fx siger: Drengen er ked af det eller drengen græder i testen. I begge tilfælde er det enkle sætninger, og du skal derfor vælge modelsætning 3 (se nedenfor). Det er heller ikke afgørende, at barnet bruger en anden form af udsagnsordet (fx drengen var ked af det eller drengen græd), selvom der i eksemplet står
drengen er ked af det/drengen græder. Det er heller ikke vigtigt, hvilket ord barnet bruger
om figurerne i historierne. Dvs. det er ikke afgørende, om barnet fx siger ballon/den/han,
når du skal vælge, hvilket eksempel der passer bedst på det, barnet siger.
Scor ud for det højeste niveau, dvs. siger barnet fx både ord fra niveau 4 ’så/’nu’ og 6
’fordi’, scores barnets sætning som svarede bedst til modelsætning 6.
Tabel 7: Oversigt over sproglig kompleksitet og modelsætninger med eksempler til brug for
scoring af historiefortælling

Sproglig kompleksitet

Modelsætninger

Eksempler

1. Intet svar

1. Intet svar/det
ved jeg ikke

-

2. Enkeltstående navneord

2. Dreng/ballon

- en dreng
- ballon
- en dreng og en ballon [flere enkeltstående navneord]

3. Sætning (mindst et
navneord og et udsagnsord)

3. Drengen går en
tur eller drengen
har/går
med/holder en
ballon

- drengen går med en ballon
- han flyver med ballon
- en dreng går med en ballon ude i
skoven
- han har en ballon i hånden. Han
må ikke få den med hjem [flere
enkle sætninger]

4. Sætning, der starter
med eller indeholder (og)
så/nu

4. Så/nu går
drengen en tur
eller så/nu holder
han en ballon

- drengen holder ballonen i hånden,
og så går han en tur
- pludselig så han et træ, og han ville
rigtig gerne op i det, og så løb han
hjem og spurgte mor, om han godt
måtte blive der lidt længere tid
- nu går han hen til ballonmanden og
spørger, om han må få en igen
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Sproglig kompleksitet

Modelsætninger

Eksempler

5. Sætning, der indeholder som/der

5. En dreng,
der/som går en
tur
med/har/holder en
ballon

- der er en dreng, der går en tur med
en ballon
- der er en dreng, der har en ballon
- drengen går med ballonen, som
han har fået af en ballonmand

6. Sætning, der starter
med eller indeholder fordi

6. Drengen går en
tur med sin nye
ballon, fordi han
er glad for den

- drengen går en tur med sin nye
ballon, fordi han er glad for den
- han er glad, fordi han har en ballon
- ballonen fløj væk, fordi han gav
slip på den

Sprogforståelse
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets sprogforståelse.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Test baseret på billedudpegning og forståelse af en historie.
MATERIALE: Testen består af to dele, del A og B.
Til del A skal du bruge Registreringsskema og Materiale 4.
Til del B skal du bruge Registreringsskema.

INSTRUKTION:
Del A
I testen skal barnet pege på det/de billede(r), der svarer til det, du siger. Børnene testes
for deres forståelse af udsagnsord, overbegreber, ord for farver, størrelser og former
samt deres forståelse af mere komplekse sætninger.
Inden du går i gang med testen, skal barnet gennemføre tre øvelser.
Hvis barnet ikke peger på det rigtige billede i øvelserne, så fortæl barnet det rigtige svar
og gå videre til testen.
Hvis barnet peger på det/de forkerte billede(r) fem gange i træk, så afbryd testen. I denne
test må du ikke gentage sætningen.
Du skal sætte kryds i den/de kasse(r), der svarer til det/de billede(r), som barnet peger
på.
Del B
I testen skal du fortælle en lille historie, og så skal barnet demonstrere sin forståelse af
historien ved at besvare nogle spørgsmål om væsentlige elementer i historien. Du må
ikke gentage historien, så det er vigtigt, at barnet lytter opmærksomt til historien, mens du
fortæller den.
De elementer, du skal være opmærksom på ved barnets svar, er tydeligt markeret i Registreringsskema.
Du skal sætte plus i kassen ud for spørgsmålet, hvis barnets svar er korrekt, og minus,
hvis barnets svar ikke er korrekt.
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Skelnen af sproglyde
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed og evne til at skelne mellem sproglyde.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Test baseret på gentagelse.
MATERIALE: Testen består af to dele, del A og B. Til begge dele skal du bruge Registreringsskema.
INSTRUKTION:
Del A og B
I testen skal du sige et ord, fx 'isvaffel', og derefter skal barnet sige, hvad der er tilbage,
når du fjerner en del af ordet, her 'vaffel'. Svaret er 'is'. Barnet skal sige det ord eller
den/de stavelse(r), der er tilbage.
Inden I går i gang med testen, skal barnet gennemføre to øvelser.
Hvis barnet siger et eller to af øvelsesordene rigtigt, så gå videre til testen.
Hvis barnet siger begge øvelsesord forkert, så afbryd her og undlad at gå videre til testen.
Opgaverne stiger i sværhedsgrad.
Du skal sætte plus i kassen ud for ordet/stavelsen, hvis barnet svarer rigtigt. Du skal sætte minus i kassen, hvis barnet svarer forkert.

Bogstavkendskab
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets kendskab til 12 udvalgte, danske bogstaver.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Udpegning af bogstaver.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema og Materiale
5.

INSTRUKTION: Barnet skal udpege det bogstav, du nævner i en række af bogstaver.
Du skal vise barnet en bogstavrække ad gangen og bede barnet pege på det bogstav, du
nævner.
Du skal sætte plus i kassen ud for bogstavrækken, hvis barnet peger på det rigtige bogstav. Du skal sætte minus i kassen, hvis barnet ikke peger på det rigtige bogstav.
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Hurtig navngivning
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets ordforråd og om barnets evne til at bearbejde sprogligt indhold.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Test baseret på hurtig navngivning.
MATERIALE: Testen består af to dele, del A og B.
Til del A skal du bruge Registreringsskema og Materiale 6.(printet i farver). Materiale 6
består af et øvelseskort og et testkort.
Til del B skal du bruge Registreringsskema og Materiale 7 (printet i farver), Materiale 7
består af et øvelseskort og et testkort.
Til begge dele skal du derudover bruge et stopur' (fx en mobiltelefon) og et blankt stykke
papir.

INSTRUKTION:
Del A og B
I testen skal du vise barnet et ark med billeder af forskellige ting. Barnet skal benævne
tingene så hurtigt og fejlfrit som muligt, og du skal tage tid imens. Bagefter skal testen
gennemføres med farver i stedet for ting.
I øvelserne skal barnet benævne de viste ting/farver, og opremsningen skal foregå fra
venstre mod højre og ovenfra og ned. Vis, ved at pege, hvordan øvelsen skal foregå.
Barnet skal kunne benævne alle tingene/farverne, før du går videre til testen.
Testen foregår på samme måde, men nu skal barnet benævne tingene/farverne så hurtigt
som muligt. Du skal tage tid imens, fx med din mobiltelefon. Barnet må ikke springe nogle
ting/farver over. Nogle børn er ret hurtige til at løse denne opgave, så vær opmærksom
med hensyn til, om barnet får alle tingene/de farvede firkanter med.
Barnets score noteres som den tid, det har taget at gennemføre testen (minutter og sekunder), og som antallet af forkerte og/eller udeladte benævnelser.
Kommunikative strategier
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets sproglige strategier i forskellige situationer.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Rapport.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema.
INSTRUKTION: Du skal udfylde en rapport baseret på din viden om barnets reaktioner
og adfærd i forskellige dagligdags situationer.
Barnets reaktioner og adfærd skal vurderes på fire niveauer; du skal markere ud fra 12
forskellige scenarier, hvorvidt barnets reaktioner og adfærd 'aldrig', 'sjældent', 'ofte' eller
'altid' forekommer. Du skal sætte kryds ud for det, der passer bedst til barnets reaktioner
og adfærd.
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Kompensatoriske strategier
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets sproglige strategier i forskellige situationer.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Rapport.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema.
INSTRUKTION: Du skal udfylde en rapport baseret på din viden om barnets reaktioner
og adfærd i forskellige dagligdags situationer.
Her skal du svare på, hvad barnet vil gøre, hvis det prøver at sige noget, men ikke kan
finde det rigtige ord. Her er der flere svarmuligheder (fra A til E), og du skal ud for dem
alle markere, hvorvidt den nævnte adfærd 'aldrig', 'sjældent', 'ofte' eller 'altid' forekommer.
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Sprogvurdering af børn i børnehaveklassen – klasse-/
gruppetest
Tabel 8 herunder indeholder en oversigt over de forskellige klasse-/gruppetest rettet mod

børn i børnehaveklassen.
Tabel 8: Oversigt over klasse-/gruppetest

Test

Testdele

Skema

Testperson

Ordforråd
Konceptuelt ordforråd

80 ord
80 ord

Forældreskema

Forældre

Ords endelser

6 spørgsmål

Forældreskema

Forældre

Generelle
spørgsmål om
ord og endelser

9 spørgsmål

Forældreskema

Forældre

Rim

18 ord

Registreringsskema
> Børnehaveklassen
(gruppe)

Børnehaveklasseleder

Bogstavkendskab

28 bogstavrækker

Registreringsskema
> Børnehaveklassen
(gruppe)

Børnehaveklasseleder

Sprogforståelse

28 spørgsmål

Registreringsskema
> Børnehaveklassen
(gruppe)

Børnehaveklasseleder

Ordforråd
FORMÅL: Denne del siger noget om størrelsen af barnets produktive ordforråd.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Forældre.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Forældrene skal udfylde Forældreskema Dansk-standard.
INSTRUKTION: Forældreskema indeholder en liste med ord inddelt i forskellige kategorier. Forældrene (pædagogen) skal sætte kryds ud for de ord, som de har hørt barnet
sige. Barnet skal ikke spørges. Skemaet kan derfor udfyldes, uden at barnet er til stede.
Instruktionen til udfyldelse af skemaet findes også i skemaet.
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Konceptuelt ordforråd (kun tosprogede børn)
FORMÅL: Denne del siger noget om det tosprogede barns konceptuelle ordforråd. Barnets ordforråd på dansk og på modersmålet bliver lagt sammen for at udregne barnets
samlede konceptuelle ordforråd.
MÅLGRUPPE: Tosprogede børn.
TESTPERSON: Forældre.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Forældrene skal udfylde Forældreskema Dansk-modersmål.
INSTRUKTION: Forældreskema Dansk-modersmål indeholder en liste med 118 danske
ord, som forældrene evt. i samarbejde med en tolk skal bruge som grundlag for at markere, om deres barn kan sige det tilsvarende ord på sit modersmål. Var det fx et engelsksproget barn, ville forældrene ud for ordet 'flaske' skulle krydse af, hvis barnet kan sige
'bottle' på engelsk. Hvis et ord ikke forekommer i barnets modersmål, skal du bare bede
forældrene om at springe ordet over.
Barnet skal ikke spørges, om det kender ordene på sit modersmål. Forældrene kan udfylde skemaet, uden barnet er til stede. Instruktionen til forældrene findes også i skemaet,
men nogle forældre kan have brug for ekstra vejledning.

Ords endelser
FORMÅL: Denne del siger noget om barnets brug af ords endelser.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Forældre.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Hvis skal udfylde Forældreskema Dansk-standard.
INSTRUKTION: Forældreskemaet indeholder seks spørgsmål til ords endelser. Forældrene skal markere, om/hvor ofte barnet gør brug af endelserne ved at sætte kryds ud for
det, der passer bedst. Skemaet kan udfyldes, uden at barnet er til stede. Instruktionen til
udfyldelse af skemaet findes også i skemaet.

Generelle spørgsmål om ord og endelser
FORMÅL: Denne del siger noget om barnets brug af ords endelser og sætningsopbygning.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Forældre.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Forældrene skal udfylde Forældreskema Dansk-standard.
INSTRUKTION: Forældreskemaet indeholder ni spørgsmål, hvor forældrene skal markere, hvor ofte barnet laver forskellige sproglige fejl ved at sætte kryds ud for det, der passer bedst. Skemaet kan udfyldes, uden at barnet er til stede. Instruktionen til udfyldelse af
skemaet findes også i skemaet.
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Rim
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Børnehaveklasseleder.
METODE: Test baseret på billedidentifikation.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema, Materiale G1
(uddeles til børnene), Materiale G1-L (til projektoren) samt en projektor.

INSTRUKTION: Udlever først Materiale G1 til børnene. I denne test skal du læse tre eller
fire ord op ad gangen for klassen. Der hører et billede til hvert ord. Blandt hvert af de tre
eller fire ord, som børnene får læst op, er der et ord, der lyder anderledes end de andre
(dvs. det rimer ikke på de andre). Du siger fx hus mus fisk, og her er det fisk, der lyder
anderledes, fordi det ikke rimer på hus og mus. Mens du siger ordene højt, skal du samtidig vise Materiale G1-L på projektoren, en side ad gangen. Børnene skal sætte kryds
hen over det billede, der svarer til det ord, der lyder anderledes end de andre – her altså
fisk.
Testen indledes med to øvelser – to eksempler – hvor du inddrager klassen, og I sammen finder frem til det rigtige svar, så alle er klar over, hvad de skal gøre i testen.
Det er vigtigt, at du siger alle ord højt og tydeligt. Du skal sige hver ordrække 2 gange.

Bogstavkendskab
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets kendskab til bogstaverne i det danske alfabet.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Børnehaveklasseleder.
METODE: Test baseret på identifikation.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema, Materiale G2
(uddeles til børnene), Materiale G2-L (til projektoren) samt en projektor.
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INSTRUKTION: Udlever først Materiale G2 til børnene. Testen fungerer ved, at du siger
et bogstav højt (målbogstavet), dvs. det bogstav, der er markeret med en grøn firkant i
Registreringsskemaet. Mens du siger bogstavet højt, skal du samtidig vise Materiale G2L på projektoren, en side ad gangen. Børnene skal sætte kryds hen over det bogstav, du
nævner (målbogstavet). Der er ingen øvelser.
Sig symbolet, der står først i hver række, højt før hver ordrække for at hjælpe børnene
med at følge med i, hvor langt I er nået i testen.

Sprogforståelse
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets sprogforståelse.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Børnehaveklasseleder.
METODE: Test baseret på billedidentifikation.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema, Materiale G3
(uddeles til børnene), Materiale G3-L (til projektoren) samt en projektor.

INSTRUKTION: Udlever først Materiale G3 til børnene. Testen fungerer ved, at du siger
sætninger højt for børnene, og de skal efterfølgende sætte kryds hen over det billede, der
svarer til det, du siger. Børnene testes for deres forståelse af udsagnsord, ord for farver,
størrelser og former samt deres forståelse af mere komplekse sætninger.
Testen starter med tre øvelser – dvs. tre eksempler – hvor du inddrager klassen, og I
sammen finder frem til det rigtige svar, så alle ved, hvad de skal gøre i testen.
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Sprogvurdering af børn i børnehaveklassen – individuel
test
I Tabel 9 herunder er listet de test i den individuelle test, der er rettet mod børn i børnehaveklassen.
Tabel 9: Oversigt over test rettet mod børn i børnehaveklassen – individuel test

Test

Testdele

Skema

Testperson

Ordforråd

80 ord

Forældreskema

Forældre

Konceptuelt ordforråd

80 ord

Ords endelser

6 spørgsmål

Forældreskema

Forældre

Generelle spørgsmål om ord og endelser

9 spørgsmål

Forældreskema

Forældre

Rim

18 ord

Registreringsskema
> Børnehaveklassen
(individuel)

Børnehaveklasseleder

Historiefortælling

En historie med 4 x 6
modelsætninger

Registreringsskema
> Børnehaveklassen
(individuel)

Børnehaveklasseleder

Sprogforståelse

Del A: 28 sætninger
Del B: en historie + 5
spørgsmål

Registreringsskema
> Børnehaveklassen
(individuel)

Børnehaveklasseleder

Skelnen af sproglyde

Del A: 4 ord
Del B: 10 ord

Registreringsskema
> Børnehaveklassen
(individuel)

Børnehaveklasseleder

Bogstavkendskab

12 bogstaver

Registreringsskema
> Børnehaveklassen
(individuel)

Børnehaveklasseleder

Hurtig navngivning

Del A: ark med billeder
af 36 ting
Del B: ark med 36 farvede firkanter

Registreringsskema
> Børnehaveklassen
(individuel)

Børnehaveklasseleder

Kommunikative
strategier

12 scenarier

Registreringsskema
> Børnehaveklassen
(individuel)

Børnehaveklasseleder

Kompensatoriske
strategier

5 spørgsmål

Registreringsskema
> Børnehaveklassen
(individuel)

Børnehaveklasseleder
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Ordforråd
FORMÅL: Denne del siger noget om størrelsen af barnets produktive ordforråd.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Forældre.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Forældrene skal udfylde Forældreskema Dansk-standard.
INSTRUKTION: Forældreskema indeholder en liste med ord inddelt i forskellige kategorier. Forældrene skal sætte kryds ud for de ord, som de har hørt barnet sige. Barnet skal
ikke spørges. Skemaet kan derfor udfyldes, uden at barnet er til stede. Instruktionen til
udfyldelse af skemaet findes også i skemaet.

Konceptuelt ordforråd (kun tosprogede børn)
FORMÅL: Denne del siger noget om det tosprogede barns konceptuelle ordforråd. Barnets ordforråd på dansk og på modersmålet bliver lagt sammen for at udregne barnets
samlede konceptuelle ordforråd.
MÅLGRUPPE: Tosprogede børn.
TESTPERSON: Forældre.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Forældrene skal udfylde Forældreskema Dansk-modersmål.
INSTRUKTION: Forældreskema Dansk-modersmål indeholder en liste med 118 danske
ord som forældrene evt. i samarbejde med en tolk skal bruge som grundlag for at markere, om deres barn kan sige det tilsvarende ord på sit modersmål. Var det fx et engelsksproget barn, ville forældrene ud for ordet 'flaske' skulle krydse af, hvis barnet kan sige
'bottle' på engelsk.
Barnet skal ikke spørges, om det kender ordene på sit modersmål. Forældrene kan udfylde skemaet, uden barnet er til stede. Instruktionen til forældrene findes også i skemaet,
men nogle forældre kan have brug for ekstra vejledning.

Ords endelser
FORMÅL: Denne del siger noget om barnets brug af ords endelser.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Forældre.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Hvis skal udfylde Forældreskema Dansk-standard.
INSTRUKTION: Forældreskemaet indeholder seks spørgsmål til ords endelser. Forældrene skal markere, om/hvor ofte barnet gør brug af endelserne ved at sætte kryds ud for
det, der passer bedst. Skemaet kan udfyldes, uden at barnet er til stede. Instruktionen til
udfyldelse af skemaet findes også i skemaet.
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Generelle spørgsmål om ord og endelser
FORMÅL: Denne del siger noget om barnets brug af ords endelser og sætningsopbygning.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Forældre.
METODE: Rapport.
MATERIALE: Forældrene skal udfylde Forældreskema Dansk-standard.
INSTRUKTION: Forældreskemaet indeholder ni spørgsmål, hvor forældrene skal markere, hvor ofte barnet laver forskellige sproglige fejl ved at sætte kryds ud for det, der passer bedst. Skemaet kan udfyldes, uden at barnet er til stede. Instruktionen til udfyldelse af
skemaet findes også i skemaet.

Rim
FORMÅL: Denne test siger også noget om barnets lydlige opmærksomhed.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Børnehaveklasseleder.
METODE: Test baseret på billedudpegning.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema og Materiale
1.

INSTRUKTION: Testen fungerer ved, at du siger tre eller fire ord og samtidig peger på de
billeder, der passer til. Barnet skal identificere det ord, der lyder anderledes, ved at pege
på billedet af dette ord.
Du siger fx hus mus sol, og så skal barnet pege på sol fordi det lyder anderledes end
(dvs. ikke rimer på) hus og mus.
Inden I går i gang med testen, skal barnet gennemføre to øvelser. Hvis barnet i et eller
begge tilfælde peger på det rigtige billede, skal du gå videre til testen.
Hvis barnet peger på det forkerte billede i begge tilfælde, så gentag øvelserne med barnet.
Hvis barnet peger igen på det forkerte billede i begge tilfælde, så afbryd her og undlad at
gå videre til testen.
Hvis barnet peger på det rigtige billede i et eller begge tilfælde, skal du gå videre til testen.
Du skal afbryde testen, hvis barnet peger på det forkerte billede fem gange i træk.
Du skal sætte plus i kassen, hvis barnet peger på det rigtige billede (dvs. det ord, der ikke
rimer). Du skal sætte minus i kassen, hvis barnet ikke peger på det rigtige billede.
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Historiefortælling
FORMÅL: Denne test siger både noget om barnets evne til at fortælle en historie baseret
på billeder og noget om, hvor komplekst barnets sprog er.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Børnehaveklasseleder.
METODE: Test baseret på billedbeskrivelse.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema og Materiale
2 og Materiale 3, der hver består af 4 billeder. Du skal klippe billederne ud, så der er fire
separate billeder per historie.

INSTRUKTION: Testen går ud på, at barnet skal fortælle en historie ud fra et billedsæt.
Barnet skal starte med at fortælle Ballonhistorien (Materiale 2), der fungerer som en
øvelse. Derefter skal barnet fortælle Mareridtshistorien (Materiale 3), der er selve testen.
Til øvelsen skal du finde Materiale 2 frem. Så skal du lægge alle fire billeder til historien
frem foran barnet og pege på billederne et ad gangen, samtidig med at du fortæller barnet, at barnet lige om lidt skal fortælle en historie om billederne.
Når barnet skal fortælle historien, samles billederne sammen. Derefter skal du bede barnet fortælle historien. Når barnet skal fortælle historien, skal du vise barnet billederne et
ad gangen.
Hvis barnet ikke siger noget eller ikke rigtig kan komme i gang, må du gerne opmuntre
barnet med spørgsmål som fx Hvad sker der på billedet? Men du skal ikke spørge Sker
der mere? hvis barnet allerede har sagt noget. Hvis barnet fx siger: Der er en dreng til
øvelsens første billede i Ballonhistorien, og du kan mærke, at barnet er færdigt med at
fortælle (altså ikke blot holder pause), så har barnet løst første del af opgaven, og øvelsen kan fortsætte med det næste billede. Undgå at stille spørgsmål som Hvad tror du
drengen gør? eller Hvorfor tror du han gør det? Det er forventeligt, at ikke alle børn siger
lige meget til alle billeder, og det er vigtigt ikke at presse barnet.
Til hvert billede er der angivet nogle eksempler på sætninger (kaldet modelsætninger),
som børn i forskellige aldre har sagt til de to historier. Modelsætningerne er bygget sådan
op, at de systematisk bliver sprogligt mere og mere komplekse (se eksempler nedenfor).
Når barnet har fortalt om det enkelte billede, skal du sætte kryds ud for den modelsætning, der svarer bedst til det, barnet har sagt.
Når barnet er færdigt med at fortælle Ballonhistorien, skal du gå videre til testen (Mareridtshistorien). Selvom barnet ikke siger noget eller meget lidt til øvelsen, skal du fortsætte med testen.
Proceduren ovenfor gentages med testen (Mareridtshistorien).
EKSEMPLER PÅ SCORING:
Som du kan se i Tabel 10 nedenfor, skelner vi mellem seks forskellige modelsætninger,
der stiger i kompleksitet fra intet svar/ved ikke eller et enkelt ord til flere sætninger, der
bindes sammen med fordi.
Modelsætningerne fortæller noget om, hvor gode børn er til at fortælle historier.
Rækkefølgen afspejler den udvikling børn gennemløber fra 3 til 7 år. Det gælder både
sprogligt, hvor børnene går fra at sige enkelte ord til hvert billede (fx en dreng) til underordnede sætninger (fx drengen går en tur med sin nye ballon, fordi han er glad for den)
og fortællemæssigt, hvor børnene går fra ren billedbeskrivelse til at kunne fortælle en
sammenhængende og motiveret historie.
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Når du markerer, hvilken modelsætning der svarer bedst til det, barnet har sagt, skal du
først og fremmest lægge mærke til sætningens form (hvordan sætningen er bygget op),
og hvor kompleks barnets sætning er.
Det er altså ikke så vigtigt, om barnet fx siger drengen er ked af det eller drengen græder
i testen. I begge tilfælde er det enkle sætninger, og du skal derfor vælge modelsætning 3
(se nedenfor). Det er heller ikke afgørende, at barnet bruger en anden form af udsagnsordet (fx drengen var ked af det eller drengen græd), selvom der i eksemplet står drengen er ked af det/drengen græder. Det er heller ikke vigtigt, hvilket ord barnet bruger om
figurerne i historierne. Dvs. det er ikke afgørende, om barnet fx siger ballon/den/han, når
du skal vælge, hvilket eksempel der passer bedst på det, barnet siger.
Scor ud for det højeste niveau, dvs. siger barnet fx både ord fra niveau 4 ’så/’nu’ og 6
’fordi’, scores barnets sætning som svarede bedst til modelsætning 6.
Tabel 10: Oversigt over sproglig kompleksitet og modelsætninger med eksempler til brug
for scoring af historiefortælling

Sproglig kompleksitet

Modelsætninger

Eksempler

1. Intet svar

1. Intet svar/det
ved jeg ikke

-

2. Enkeltstående navneord

2. Dreng/ballon

- en dreng
- ballon
- en dreng og en ballon [flere enkeltstående navneord]

3. Sætning (mindst et
navneord og et udsagnsord)

3. Drengen går
en tur eller drengen har/går
med/holder en
ballon

- drengen går med en ballon
- han flyver med ballon
- en dreng går med en ballon ude i
skoven
- han har en ballon i hånden. Han
må ikke få den med hjem [flere
enkle sætninger]

4. Sætning, der starter
med eller indeholder (og)
så/nu

4. Så/nu går
drengen en tur
eller så/nu holder han en ballon

- drengen holder ballonen i hånden,
og så går han en tur
- pludselig så han et træ, og han ville
rigtig gerne op i det, og så løb han
hjem og spurgte mor, om han godt
måtte blive der lidt længere tid
- nu går han hen til ballonmanden og
spørger, om han må få en igen

5. Sætning, der indeholder som/der

5. En dreng,
der/som går en
tur
med/har/holder
en ballon

- der er en dreng, der går en tur med
en ballon
- der er en dreng, der har en ballon
- drengen går med ballonen, som
han har fået af en ballonmand

6. Sætning, der starter
med eller indeholder fordi

6. Drengen går
en tur med sin
nye ballon, fordi
han er glad for
den

- drengen går en tur med sin nye
ballon, fordi han er glad for den
- han er glad, fordi han har en ballon
- ballonen fløj væk, fordi han gav
slip på den
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Sprogforståelse
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets sprogforståelse.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Børnehaveklasseleder.
METODE: Test baseret på billedudpegning og forståelse af en historie.
MATERIALE: Testen består af to dele, del A og B.
Til del A skal du bruge Registreringsskema og Materiale 4.
Til del B skal du bruge Registreringsskema.

INSTRUKTION:
Del A
I testen skal barnet pege på det/de billede(r), der svarer til det, du siger. Børnene testes
for deres forståelse af udsagnsord, overbegreber, ord for farver, størrelser og former
samt deres forståelse af mere komplekse sætninger.
Inden I går i gang med testen, skal barnet gennemføre tre øvelser.
Hvis barnet ikke peger på det rigtige billede i øvelserne, så fortæl barnet det rigtige svar
og gå videre til testen.
Hvis barnet peger på det/de forkerte billede(r) fem gange i træk, så afbryd testen. I denne
test må du ikke gentage sætningen.
Du skal sætte kryds i den/de kasse(r), der svarer til det/de billede(r), som barnet peger
på.
Del B
I testen skal du fortælle en lille historie, og så skal barnet demonstrere sin forståelse af
historien ved at besvare nogle spørgsmål om væsentlige elementer i historien. Du må
ikke gentage historien, så det er vigtigt, at barnet lytter opmærksomt til historien, mens du
fortæller den.
De elementer, du skal være opmærksomhed på ved barnets svar, er tydeligt markeret i
Registreringsskema.
Du skal sætte plus i kassen ud for spørgsmålet, hvis barnets svar er korrekt, og minus,
hvis barnets svar ikke er korrekt.

Skelnen af sproglyde
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed og evne til at skelne mellem sproglyde.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Børnehaveklasseleder.
METODE: Test baseret på gentagelse.
MATERIALE: Testen består af to dele, del A og B. Til begge dele skal du bruge Registreringsskema.
INSTRUKTION:
Del A og B
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I testen skal du sige et ord, fx 'isvaffel', og derefter skal barnet sige, hvad der er tilbage,
når du fjerner en del af ordet, her 'vaffel'. Svaret er 'is'. Barnet skal sige det ord eller
den/de stavelse(r), der er tilbage.
Inden I går i gang med testen, skal barnet gennemføre to øvelser.
Hvis barnet siger et eller to af øvelsesordene rigtigt, så gå videre til testen.
Hvis barnet siger begge øvelsesord forkert, så afbryd her og undlad at gå videre til testen.
Opgaverne stiger i sværhedsgrad.
Du skal sætte plus i kassen ud for ordet/stavelsen, hvis barnet svarer rigtigt. Du skal sætte minus i kassen, hvis barnet svarer forkert.
Bogstavkendskab
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets kendskab til 12 udvalgte, danske bogstaver.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Børnehaveklasseleder.
METODE: Benævnelse af bogstavkort.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema og Materiale
5.

INSTRUKTION: Barnet skal vise om det kan sige et eller flere af bogstavernes navne.
Du skal give barnet et bogstavkort ad gangen og bede barnet benævne det bogstav, der
er på kortet, fx L. Du skal præsentere bogstaverne i numerisk rækkefølge, altså fra 1 til
12 (ud fra de tal, der står sammen med bogstaverne).
Sæt plus i kassen ud for bogstavet, hvis barnet benævner bogstavet korrekt. Sæt minus i
kassen, hvis barnet ikke benævner bogstavet korrekt.

Hurtig navngivning
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets ordforråd og om barnets evne til at bearbejde sprogligt indhold.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Børnehaveklasseleder.
METODE: Test baseret på hurtig navngivning.
MATERIALE: Testen består af to dele, del A og B.
Til del A skal du bruge Registreringsskema og Materiale 6 (printet i farver), Materiale 6
består af et øvelseskort og et testkort.
Til del B skal du bruge Registreringsskema og Materiale 7 (printet i farver). Materiale 7
består af et øvelseskort og et testkort.
Til begge dele skal du derudover bruge et 'stopur' (fx en mobiltelefon) og et blankt stykke
papir.
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INSTRUKTION:
Del A og B
I denne test skal du vise barnet et ark med billeder af forskellige ting. Barnet skal benævne tingene så hurtigt og fejlfrit som muligt, og du skal tage tid imens. Bagefter skal testen
gennemføres med farver i stedet for ting.
I øvelserne skal barnet benævne de viste ting/farver, og opremsningen skal foregå fra
venstre mod højre og ovenfra og ned. Vis ved at pege, hvordan øvelsen skal foregå. Barnet skal kunne benævne alle tingene/farverne, før du går videre til testen.
Testen foregår på samme måde, men nu skal barnet benævne tingene/farverne så hurtigt
som muligt. Du skal tage tid imens, fx med din mobiltelefon. Barnet må ikke springe nogen ting/farver over. Nogle børn er ret hurtige til at løse denne opgave, så vær opmærksom med hensyn til, om barnet får alle tingene/de farvede firkanter med.
Barnets score noteres som den tid, det har taget at gennemføre testen (minutter og sekunder) og som antallet af forkerte og/eller udeladte benævnelser.

Kommunikative strategier
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets sproglige strategier i forskellige situationer.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Børnehaveklasseleder.
METODE: Rapport.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema.
INSTRUKTION: Du skal udfylde en rapport baseret på din viden om barnets reaktioner
og adfærd i forskellige dagligdags situationer.
Barnets reaktioner og adfærd skal vurderes på fire niveauer; du skal markere ud fra 12
forskellige scenarier, hvorvidt barnets reaktioner og adfærd 'aldrig', 'sjældent', 'ofte' eller
'altid' forekommer. Du skal sætte kryds ud for det, der passer bedst til barnets reaktioner
og adfærd.
Afhængigt af hvornår sprogvurderingsmaterialet anvendes i børnehaveklassen, kan det
være en fordel at vente med at udfylde Kommunikative strategier, da dette kræver et vist
kendskab til barnet.

Kompensatoriske strategier
FORMÅL: Denne test siger noget om barnets sproglige strategier i forskellige situationer.
MÅLGRUPPE: Alle børn.
TESTPERSON: Pædagog.
METODE: Rapport.
MATERIALE: For at gennemføre testen skal du bruge Registreringsskema.
INSTRUKTION: Du skal udfylde en rapport baseret på din viden om barnets reaktioner
og adfærd i forskellige dagligdags situationer.
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Her skal du svare på, hvad barnet vil gøre, hvis det prøver at sige noget, men ikke kan
finde det rigtige ord. Her er der flere svarmuligheder (fra A til E), og du skal ud for dem
alle markere hvorvidt den nævnte adfærd 'aldrig', 'sjældent', 'ofte' eller 'altid' forekommer.
Afhængigt af hvornår sprogvurderingsmaterialet anvendes i børnehaveklassen, kan det
være en fordel at vente med at udfylde Kompensatoriske strategier, da dette kræver et
vist kendskab til barnet.
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