
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Information om nye funktioner på ”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 de nye funktioner, vi har arbejdet på at 

implementere i systemet i løbet af 2022, og som er blevet lanceret i no-

vember, samt om vores webinar i december.  

Nye funktioner i Sprogvurdering.dk 

Fra november 2022 er følgende nye funktioner tilgængelige i Sprogvur-

dering.dk: 

 Oversigt over hvert enkelt barns sprogvurderingsresultater med 

visualisering af progression, hvis der er foretaget flere sprogvur-

deringer af barnet i sprogvurdering.dk. Progressionen vises både 

for de overordnede dimensioner (førskriftlige og talesproglige 

færdigheder) og for de enkelte deltest. 

 Samlede sprogvurderingsresultater for kommune, daginstitutio-

ner/enheder/dagpleje eller skole, samt stue/klasse fordelt på 

sprogvurderingens to dimensioner (før-skriftlige og talesproglige 

færdigheder) og på de enkelte deltest. 

 Login til kommunalt ansatte ved brug af NemID/MitID og der-

med adgang til data for hele kommunen.  

 

Du kan læse mere om nyheden her og se svar på mange spørgsmål her. 

Webinar om Sprogvurdering.dk 

Den 5. december 2022 kl. 14.00 holder Børne- og Undervisningsministe-

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

oner. Det bliver også muligt at stille spørgsmål til systemet. 

Du kan læse mere om webinaret her (emu.dk) 

Yderligere information om Sprogvurdering.dk  

It-løsningen, Sprogvurdering.dk, stilles gratis til rådighed for kommuner, 

dagtilbud og skoler. 

   .

https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=173736530
https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Sprogvurdering.dk
https://emu.dk/dagtilbud/konferencer-og-moeder/webinar-om-sprogvurderingdk?b=t436-n26
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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. 

 

De nye muligheder supplerer det allerede eksisterende Sprogvurde-

ring.dk, hvor du bl.a. kan: 

 Indtaste resultatet af en sprogvurdering  

 Se resultatet for et barn. Enten som en samlet score eller for de enkelte 

deltest i sprogvurderingen.  

 Tilgå materialer og vejledninger til Sprogvurdering 2 år og Sprogvurde-

ring 3-6 via forsiden på Sprogvurdering.dk og finde svar på spørgsmål i 

den FAQ, der er tilknyttet. 

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

 

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

 

Obligatorisk redskab til brug ved Sprogvurdering i børnehaveklas-

sen fra skoleåret 2024/2025 

Som et led i aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessy-

stem i folkeskolen skal der udvikles et forbedret nationalt sprogvurde-

ringsredskab til børnehaveklassen. Det bliver obligatorisk at bruge det 

nye sprogvurderingsredskab på landets folkeskoler fra begyndelsen af 

skoleåret 2024/2025. 

 

Sprogvurderingsredskabet giver en systematisk og ensartet vurdering af 

elever overalt i landet, samtidig med at det over tid kan bidrage med vi-

den om sammenhængen mellem elevernes sproglige udfordringer og fag-

lig udvikling senere hen. 

 

Det forbedrede nationale sprogvurderingsredskab udvikles med afsæt i 

Sprogvurdering 3-6 og Sprogprøven. Sprogvurderingsredskabet vil blive 

stillet til rådighed på sprogvurdering.dk ved skolestart 2024/2025. 

https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Sprogvurdering.dk
https://emu.dk/dagtilbud/sprogvurdering?b=t436
https://emu.dk/grundskole/boernehaveklasse/sprogvurdering
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