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ny sprogvurdering
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➢ Selve sprogvurderingen
➢ Det tekniske og indtastning

➢ Rapporter
➢ Hjælp, fokuspunkter og noter
➢ Materialer til opfølgende indsatser

Sprogvurdering 3 – 6 år
 Videreudvikling af materialet Sprogvurdering af børn i treårsalderen,

inden skolestart og i børnehaveklassen (2011)
 Forbedret og nemmere at anvende

 Et sammenhængende materiale til sprogvurdering af 3-6 årige
 Fra 2 år og 10 mdr. til 6 år og 7 mdr. – det vil være usikkert uden for alder
 Barnet vurderes ud fra køn

 Vurdering af et- og tosprogede børns dansksproglige færdigheder
 Udførelse af sprogvurderingen ligger nu primært ved fagpersonalet

Forældre
 Forældres besvarelse er ikke længere en fast del af
sprogvurderingen
 Forældre skal ikke udfylde ordforråd m.m.
 Men forældre kan inddrages efter behov vha. spørgeskema
 Det kan bruges til etsprogede børn, men vil være særligt relevant for
tosprogede børn
 Fx når det tosprogede barn er i fokuseret eller særlig indsats, skal man
være opmærksom på, om der er vanskeligheder på barnets

modersmål

Sprogvurderingen
 Nyt billedmateriale
 Opdelt i 4 alderskategorier, 3 år, 4 år, 5 år og 6 år

 Forbedret mulighed for direkte elektronisk indtastning
 Rapporten:
 Fokus på progression
 Én samlet rapport

 To overordnede færdigheder:
 Talesproglige færdigheder
 Før-skriftlige færdigheder

De to sproglige færdigheder
 Tale-sproglige færdigheder:
 Det produktive ordforråd
 Det receptive ordforråd samt barnets forståelse af en række begreber og simple eller
komplekse sætninger
 Viden om, hvordan barnet bruger sproget i forskellige kommunikative situationer

 Fokus på den senere læseforståelse
 Før-skriftlige færdigheder:
 Genkendelse og bearbejdning af sproglyde
 Viden om begreber, der relaterer sig til skriftsprog, viden om læseretning samt
kendskab til bogstaver

 Fokus på senere afkodningsfærdigheder og læseforståelse

Sprogvurdering efter alder
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Obligatorisk sprogvurdering ved 3 år
 Samme som tidligere – alle børn sprogvurderes i 3 årsalderen (2 år

og 10 mdr. – 3 år og 2 mdr.)
 Mulighed for opfølgning allerede i 4 årsalderen, hvor det tidligere
måtte vente til 5 årsalderen
 Tosprogede børn skal have været i landet min. 6 mdr. før de
sprogvurderes
 Opdateret vejledning kommer …

Nyt materiale til sprogvurderingen
 Der er nye materialer, som skal printes ud
 Billed-materiale 3-6
 til alle vurderinger fa 3 – 6 år

 Sprogvurderingsmateriale 3-6, registreringsark
 til alle vurderinger fa 3 – 6 år

 Materialerne findes i sprogvurderingssystemet/Rambølls
IT-system under fanen Hjælp
 Her findes desuden:
 Orienteringsbrev til forældre vedr. sprogvurderingen
 Orienteringsbrev til forældre vedr. forældreskema (10 sprog + dansk)
 Forældreskema med supplerende spørgsmål (10 sprog + dansk)

Vær især opmærksom på
 Rim (3-6 år): der skal nu peges på de to ting/billeder, der rimer, i stedet for
på det, der ikke rimer. Og der skal også tastes to svar.

 Ordforråd (3-6 år): Varetages ikke længere af forældrene, men af
fagpersonen ved en billedtest.
 Sprogforståelse (3-6 år): barnet udpeger kun billeder (kuffertmateriale
anvendes ikke længere).

 Opmærksomhed på skrift (4-6 år): ny test! Besvares med udgangspunkt i
bog
 Hurtig navngivning: udgår
 Bogstavkendskab (5-6 år): bogstaver navngives, i stedet for at de udpeges
 Skelnen af sproglyde (3 år): udgår
 Skelnen af sproglyde (5-6 år): nyt navn = Opdeling af ord. Nu anvendes kun
ord, der eksisterer, når der er fjernet ord, stavelse eller lyd

 Udtale af sproglyde: udgår
 Narrative kompetencer: udgår

3-årssprogvurderingen
 Der skal nu kun udføres 3 deltest ved 3-årssprogvurderingen
 Sprogforståelse – 20 opgaver med udpegning
 Ordforråd – 25 billeder, ord og begreber
 Rim – 15 opgaver, hvor to ord rimer
 Kommunikative strategier – udfyldes af personale

Opret sprogvurdering
 Oversigt over alle børn
 Barn  Sprogvurderinger  Gå til  Opret sprogvurdering
 Vælg sproglig baggrund
 Vælg dato for sprogvurdering
 Fagpersonens besvarelse  Indtast
 Indsamling – med info
 Opret evt. forældre

Indtastning
 Forbedret mulighed for direkte indtastning på pc eller tablet

Indtastning

Vejledning –

 Forbedret mulighed for direkte indtastning på pc eller tablet

Undervejs er det muligt at få
hjælp og vejledning

Testen kan
afbrydes
undervejs

Deltest eller hele
testen kan afbrydes

Egne
kommentarer/noter
Undervejs er det muligt at
nedskrive egne
observationer og
refleksioner

Manglende
svar kan
noteres,

hvis test udfyldes på
papir

Rapport på det enkelte barn
 Mere simple og læservenlige rapporter
 Kun én rapport med al information (tidligere resultat- og
bilagsrapport)
 Indsatsområderne markeres med tydeligere farver:
 Rød for særlig indsats
 Gul for fokuseret indsats
 Grøn for generel indsats

 Beregninger er et gennemsnit af barnets score, og ikke
længere vægtet gennemsnit
 Der vises nu progression/udvikling i barnets sprog, når der er
foretaget mere end én test

Resultater i rapporten på det
enkelte barn
 Sprogvurderingens resultaterne vises
først som to samlede score:
 Et for Talesproglige færdigheder og
 Et for Før-skriftlige færdigheder

 Bagefter vises score for de enkelte
deltest, fx ved 3-årsvurdering:
 Talesproglige: Sprogforståelse,
Ordforråd og
Kommunikative strategier
 Før-skriftlige: Rim

Progression/udvikling i sproget
 Når der er udført flere sprogvurderinger på et barn, ses
udviklingen i rapportens diagram

Rapporter
 Det er fortsat muligt, at se resultater af sprogvurderinger på forskellige
niveauer:
 Kommunalt niveau
 De fire områder

 Hvert enkelt børnehus

 I rapporten kan ses resultater opdelt efter sproglig baggrund:
 dansk,

 dansk og et andet sprog,
 tosprogede,
 ved ikke/ikke oplyst

 Der vil være oversigt over resultaterne de forskellige aldersgrupper:
3-årige, 4-årige, 5-6-årige
 Der kan ikke ses sammenhænge til tidligere sprogvurderinger i det
gamle system – kun fremadrettet

Fokuspunkter og noter
 Mulighed for fokuspunkter
 Personalets mål og indsatser – indgår i rapporten

 Mulighed for noter
 Interne noter/arbejdsredskab

Hjælpen er lige ved hånden
Fanen Hjælp
Diverse vejledninger til sprogvurderingen og systemet
Videovejledning til sprogvurderingen
Diverse materialer:
Til selve sprogvurderingen
Informations brev på flere sprog
Forældreskema

Materialer til opfølgende indsatser
Kontakt til teknisk support hos Rambøll

Kvalificering af den målrettede
indsats i praksis
 Stort materiale til opfølgning på sprogvurderingerne
 Udarbejdet af firmaet Sprog&Leg med Ulla Flye Andersen og Anne
Lindhard
 Bl.a. talepædagog og forfatter med rådgivning, foredrag, kurser og
udvikling af materialer

 Materialet består af:
 Faglig introduktion til de enkelte områder, fx Sprogforståelse, Ordforråd
… med inddragelse af miliepæle
 Forslag til aktiviteter på tre trin/niveauer – overskuelig med tydelige
anvisninger
 Tip til forældreinddragelse – små tip til hvordan forældrene var
underbygge

Eksempel på opfølgning af
sprogvurdering

Tak for i dag ☺
Ring eller skriv til Lene eller Naime, hvis der er
spørgsmål …
Lene Moody Mortensen, lenmm@holb.dk, 7236 7227

Naime Gürbüz, naime@holb.dk, 7236 7244

