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Information om lancering af Børne- og Undervisnings 
ministeriets nye it-løsning: Sprogvurdering.dk 
  

Den 26. august lancerer Børne- og Undervisningsministeriet Sprogvur-

dering.dk, som er en ny it-løsning til ministeriets sprogvurderingsværk-

tøjer til dagtilbudsområdet og børnehaveklasseområdet.  

 

It-løsningen understøtter to forskningsbaserede sprogvurderingsværktø-

jer, som TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommuni-

kation og Kultur, Aarhus Universitet har udviklet på vegne af ministeriet. 

De to sprogvurderingsredskaber er henholdsvis: 

  

 Sprogvurdering 2 år  

 Sprogvurdering 3-6.  

 

Sprogvurdering.dk er udviklet med inddragelse af brugere, interessenter 

og TrygFondens Børneforskningscenter samt Institut for Kommunika-

tion og Kultur, Aarhus Universitet. Sprogvurdering.dk afløser ministeri-

ets tidligere it-understøttelse FKO Sprogvurdering, som blev lukket i slut-

ningen af 2019.  

 

Kommuner, dagtilbud og skoler kan – som med FKO Sprogvurdering – an-

vende it-understøttelsen gratis. It-løsningen tilgås gennem UNI-Login. 

 

I denne første version af Sprogvurdering.dk kan man 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 Sprogvurde-

ring 3-6. For klassetesten i børnehaveklassen skal børnene udføre 

sprogvurderingen på papir, og deres besvarelser skal efterfølgende 

registreres i Sprogvurdering.dk. 

 Se resultatet for et barn som en samlet score og for de enkelte del-

test, som indgår i sprogvurderingen. 
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 Få overblik over de børn, der er knyttet til det enkelte dagtilbud og 

børnehaveklassen, afhængig af hvilken ’rolle’ man har tilknyttet sit 

UNI-login. Man kan også se, hvorvidt de enkelte børn er sprogvur-

deret, er påbegyndt en sprogvurdering eller ikke er sprogvurderet. 

Kommunen kan efter omstændighederne under iagttagelse af de da-

tabeskyttelsesretlige 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. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet vil frem mod foråret 2022 videreud-

vikle Sprogvurdering.dk til bl.a. at rumme flere rapporteringsfunktioner 

på institutions- og kommuneniveau. 

 

Afholdelse af webinarer om Sprogvurdering.dk 

For at kommende brugere og andre interessenter kan få et indtryk af, 

hvordan systemet virker, og hvad det kan i første version, afholder mini-

steriet et webinar d. 23. august kl. 14.30-16.00, hvor ministeriet vil gen-

nemgå Sprogvurdering.dk, ligesom der vil være mulighed for at stille 

spørgsmål til funktionaliteterne i systemet. Der åbnes først for adgang til 

webinaret et kvarter før det begynder, dvs. den 23. august. kl. 14.15. Mø-

delinket, der kan findes her (viden.stil.dk), er derfor ikke aktivt endnu. 

 

I forbindelse med lanceringen den 26. august udsendes yderligere infor-

mation om Sprogvurdering.dk med link til nyheder og informationsmate-

rialer om systemet, som offentliggøres i forbindelse med lanceringen. 

 

Når de første brugere er begyndt at anvende værktøjet, afholdes i løbet 

af efteråret igen et webinar for brugere, hvor Sprogvurdering.dk demon-

streres, og der er mulighed for at få svar på spørgsmål. 

 

Yderligere information om sprogvurdering af børn i 2-5 års alderen 

og i børnehaveklassen 

Det er fortsat op til den enkelte kommune at beslutte, hvilket sprogvur-

deringsværktøj, der skal anvendes til den lovpligtige sprogvurdering af 

børn i 2- eller 3-års alderen og i børnehaveklassen. Ministeriets sprogvur-

deringsværktøjer kan ligeledes stadig anvendes via it-løsninger, som er 

udviklet af private it-leverandører. 

 

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

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

(uvm.dk). 

 

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte specialkonsulent Inge-Line 

Olesen på inge-line.olesen@stukuvm.dk eller på telefon 40 23 60 75. Går 

spørgsmålet på noget teknisk, så kontakt Rikke.Dahl@stil.dk  

https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Sprogvurdering.dk
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
mailto:inge-line.olesen@stukuvm.dk
mailto:Rikke.Dahl@stil.dk
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