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Information om nye funktioner i ”Sprogvurdering.dk” 
Børne- og Undervisningsministeriet lancerede i august 2021 første ver-

sion af it-løsningen Sprogvurdering.dk til ministeriets sprogvurderings-

værktøjer Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6. I dette brev vil vi 

informere om nye funktioner i systemet, som kan tages i brug i marts 

2022 og i sommeren 2022 samt om vores webinar i marts. 

Nye funktioner i Sprogvurdering.dk 

Fra marts 2022 kan disse nye funktioner tages i brug: 
 

Datavisninger på tre niveauer:  

 Kommunalt niveau: Her vises samlede sprogvurderingsresul-

tater for hele kommunen fordelt på sprogvurderingens to di-

mensioner (førskriftlige og talesproglige færdigheder), samt for 

de enkelte deltest som sprogvurderingerne består af. Du får 

også vist de samlede resultater for de enkelte daginstitutioner, 

enheder i daginstitutioner, dagplejen og skoler i kommunen. 

Derudover kan du få et overblik over, hvor mange børn i 

kommunen, der er sprogvurderet. 

 Skole-/dagtilbudsniveau: Her vises de samlede resultater for 

den enkelte daginstitution, enhed i daginstitution, den enkelte 

dagpleje/den enkelte skole svarende til de data, der vises på 

kommunalt niveau. 

 Børne/elevniveau: Her vises en oversigt over hvert enkelt 

barns sprogvurderingsresultater med visualisering af progres-

sion i de tilfælde, hvor der er foretaget flere sprogvurderinger 

af barnet i forskellige aldre, både på de overordnede dimensio-

ner (førskriftlige og talesproglige færdigheder) og i de enkelte 

deltest.   

 

Login-funktionalitet så kommunalt ansatte kan logge ind i systemet ved 

brug af deres NemID/MitID. Ansatte på skoler/dagtilbud kan fortsat 

logge på med Unilogin. Login med NemID/MitID understøtter to nye 

roller for kommunalt ansatte: 

 Ansvarlig for sprogvurdering (testansvarlig): Benyttes af de 

personer i kommunen, som foretager sprogvurdering af børn 

og/eller har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå sprog-

vurderingsresultater for det enkelte barn/den enkelte elev. 

 Ansvarlig for opfølgning på data (Opfølgningsansvarlig): 

Benyttes af de personer, som arbejder med statistik, rapporte-
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ring og politikerbetjening i kommunen, og som ikke har et ar-

bejdsbetinget behov for at kunne tilgå navne og cpr-numre på 

børn, der er sprogvurderet. 

 

Derudover vil vi frem mod sommeren 2022 udvikle en funktion i Sprog-

vurdering.dk, som gør det muligt, at børn i børnehaveklassen selv kan 

indtaste svarene på klassetesten. 

Webinar om Sprogvurdering.dk 

Den 28. marts 2022 kl. 14.00 holder Børne- og Undervisningsministeriet 

et webinar, hvor Sprogvurdering.dk demonstreres med de nye funktio-

ner. Det bliver også muligt at stille spørgsmål til funktionalitet i systemet. 

Du kan deltage i webinaret, ved at tilgå dette link: https://event.vi-

deotool.dk/stil/sprogvurdering 

 

Mødet åbnes først for deltagere et kvarter før webinaret begynder.  

Yderligere information om Sprogvurdering.dk og ministeriets 

sprogvurderingsværktøjer  

Sprogvurdering.dk er en it-understøttelse af ministeriets forskningsbase-

rede sprogvurderingsværktøjer, Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 

3-6, som er udviklet til brug for den lovpligtige sprogvurdering på dagtil-

budsområdet samt i børnehaveklassen. Værktøjerne er udviklet af Tryg-

Fondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet for ministeriet. 

It-løsningen stilles gratis til rådighed for kommuner, dagtilbud og skoler. 

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan den lovpligtige 

sprogvurdering gennemføres. Der kan anvendes andre sprogvurderings-

værktøjer end ministeriets, ligesom ministeriets sprogvurderingsværktøjer 

kan anvendes i andre it-løsninger end Sprogvurdering.dk. 

 

Sprogvurdering.dk er udviklet med inddragelse af brugere, interessenter 

og TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet. Sprog-

vurdering.dk afløser ministeriets tidligere it-løsning ”FKO Sprogvurde-

ring”, som blev lukket i slutningen af 2019. På nuværende tidspunkt er 

der gennemført mere end 700 sprogvurderinger via sprogvurdering.dk-.  

 

Du kan tilgå Sprogvurdering.dk her.  

 

I Sprogvurdering.dk kan man på nuværende tidspunkt bl.a.:  

 Indtaste resultatet af en sprogvurdering for et barn i to-, tre-, 

fire-, fem- og seksårsalderen samt i børnehaveklassen, som er 

gennemført med sprogvurderingsværktøjerne Sprogvurdering 2 

år eller Sprogvurdering 3-6. For klassetesten i børnehaveklassen 

skal børnene udføre sprogvurderingen på papir, og deres besva-

relser skal efterfølgende registreres i Sprogvurdering.dk.  

https://event.videotool.dk/stil/sprogvurdering
https://event.videotool.dk/stil/sprogvurdering
http://www.sprogvurdering.dk/
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 Se resultatet for et barn som en samlet score og for de enkelte 

deltest, som indgår i sprogvurderingen.  

 Få overblik over de børn, der er knyttet til det enkelte dagtilbud 

og børnehaveklassen, afhængig af hvilken ’rolle’ man har tilknyt-

tet sit Unilogin. Kommuner kan knytte børn uden for dagtilbud 

til fiktive institutioner, og derved anvende systemet til dem også.  

 Se, hvorvidt de enkelte børn er sprogvurderet, er påbegyndt en 

sprogvurdering eller ikke er sprogvurderet. Kommunen kan efter 

omstændighederne under iagttagelse af de databeskyttelsesretlige 

regler videregive sprogvurderingen fx ved skift imellem dagtilbud 

eller fra dagtilbud til skole.  

 Tilgå materialer og vejledninger til Sprogvurdering 2 år og Sprog-

vurdering 3-6 via forsiden på Sprogvurdering.dk og finde svar på 

spørgsmål i den FAQ, der er tilknyttet. 

Læs mere om Sprogvurdering.dk her (emu.dk). 

Læs om sprogvurdering i dagtilbud her (emu.dk) og her (uvm.dk).  

Læs om sprogvurdering i børnehaveklassen her (emu.dk) og her 

(uvm.dk). 

Obligatorisk redskab til brug ved Sprogvurdering i børnehaveklas-

sen fra skoleåret 2024/2025 

Den 29. oktober 2021 indgik folkeskolens forligskreds ’Aftale om det 

fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen’. Af aftalen 

fremgår det, at der skal udvikles et forbedret nationalt sprogvurderings-

redskab, som skal sikre en systematisk og ensartet vurdering af elever i 

børnehaveklassen overalt i landet. Redskabet skal tage afsæt i Sprogvur-

dering 3-6 og Sprogprøven. Det obligatoriske redskab skal anvendes på 

landets folkeskoler fra skoleåret 2024/2025.  

 

 

https://emu.dk/dagtilbud/sprogvurdering/ny-it-loesning-til-sprogvurdering-2-aar-og-sprogvurdering-3-6?b=t436-t3342
https://emu.dk/dagtilbud/sprogvurdering?b=t436
https://www.uvm.dk/dagtilbud/paedagogiske-redskaber-og-rammer/sprogvurdering-og-sprogstimulering
https://emu.dk/grundskole/boernehaveklasse/sprogvurdering
https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/skolestart-og-boernehaveklassen/sprogvurdering-i-boernehaveklassen
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem
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