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Det kan du gøre som forælder 
Det er på ingen måde gavnligt eller nødvendigt at ”træne” dit barn, inden det skal 

sprogvurderes. Tværtimod risikerer du så, at vi ikke får øje på områder, hvor dit 

barn eventuelt har brug for lidt ekstra støtte.  

 

Til gengæld kan du hjælpe ved at lege pegelege med dit barn og gøre dit barn 

fortroligt med at pege på ting, I kigger på sammen – fx når I går tur, læser bøger 

eller køber ind.  

 

Undgå situationer, der kan føles som en test for barnet, fx ”Kan du pege på 
hunden?” Vis i stedet barnet, hvordan du selv peger og sig fx ”Se, der er hunden”. 

Sæt også gerne ord på de ting, dit barn peger på, fx ”Ja, det er en hund, du peger 
på. Sikke en stor hund!”.   

 

Du kan med fordel rose dit barn ved at sige fx ”Hvor er du bare god til at pege!”  

 

Hvis du taler med dit barn om selve øvelsen, så prøv at gøre det i positive 

vendinger. Det vil gøre det tryggere for dit barn at deltage. 

 

Hvis vurderingen viser, at dit barn har brug for ekstra opmærksomhed i forhold til 

sit sprog, så vil vi rigtig gerne hjælpe dig med, hvad I kan gøre hjemme for at støtte 

op om det, vi gør her i dagtilbuddet.  

 

Husk! Du er den vigtigste person i dit barns liv – også når det kommer til at tilegne 

sig sprog, så uanset hvad testen viser os, så kan du altid hjælpe dit barn på vej i 

sproget ved at tale, synge, lege, spille og læse med det hjemme. Du er også altid 

velkommen til at spørge os, hvis du mangler ideer eller råd til, hvad du kan gøre 

hjemme. 

 
Praktiske detaljer  
 
Den del af sprogvurderingen, som dit barn skal deltage i, forventer vi at 

gennemføre denne dato: _________________. Du får besked, hvis det ændrer sig.  

 
 

Spørg endelig ________________________  , hvis du er i tvivl om noget! 
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Sprogvurdering 2 år 
Det skal du vide som forælder 
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Dit barns skal sprogvurderes 
 
Kære forældre til __________________________ 

 

Dit barn er nu blevet 2 år, og derfor har vi mulighed for at lave en sprogvurdering 

med et materiale, der er udviklet på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet 

og TrygFonden. Materialet er baseret på nyeste forskning i børns sproglige 

udvikling og er udarbejdet i samarbejde med forskere og eksperter i børns sprog. 

 
Derfor tester vi 
Når vi sprogvurderer dit barn, får vi et retvisende billede af, hvor dit barn er i sin 

sproglige udvikling. Formålet med denne vurdering er at sikre, at dit barn er i 

sproglig trivsel og følger den udvikling, som børn i 2-årsalderen forventes at have. 

 

Selvom et barn på to år stadig har et begrænset sprog, så ved vi fra forskningen,  

at mange af de kompetencer, som dit barn skal tilegne sig i de kommende år, 

afhænger af det sprog, barnet har i denne alder.  

 

Jo tidligere vi opdager, om dit barn har udfordringer med sit sprog,  

desto bedre kan vi som voksne støtte op og hjælpe dit barn til at udvikle sine 

sproglige kompetencer. 

 
Dette undersøger vi 
Vurderingen kigger på, hvordan dit barns sprog er lige nu inden for disse  

fire områder:  

 
• Hvilke ord dit barn forstår (receptivt ordforråd) 

• Hvilke ord dit barn siger (produktivt ordforråd) 

• Hvordan dit barn bruger sit sprog (sprogbrug) 

• Hvordan dit barn ellers kommunikerer (kommunikative kompetencer) 

 
Sådan foregår det  
Ved tre ud af de fire ovennævnte områder sker vurderingen ved, at en af de nære 

voksne, som dit barn har her i dagtilbuddet, besvarer et spørgeskema på baggrund 

af sin viden fra samvær med dit barn. 
 
Her vil dit barn slet ikke opleve at blive vurderet!  
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Det område, der handler om, hvilke ord dit barn forstår, vurderer vi i en lille øvelse, 

hvor dit barn deltager.  

 

I øvelsen skal dit barn pege på det billede, der svarer til det ord, den voksne siger, 

ud fra to valgmuligheder. Øvelsen tager ca. 10-15 min.  

 

Vi gør alt for at sikre, at dit barn ikke oplever, at det handler om en test, men at det 

bare er en sjov ”pege-lege”. Vi skaber en rolig og hyggelig stemning omkring 

øvelsen, og dit barn kommer ikke til at opleve, hvis det svarer forkert. Vi afbryder 

testen, hvis dit barn ikke har det sjovt i legen. 

 

Det er _______________________ , der vil udfylde de tre skemaer for dit barn og 

gennemføre den øvelse, hvor dit barn deltager. 

 

Vigtigt at huske! 
 
 

• Sprogvurderingen er IKKE en eksamen. 

• Vi sprogvurderer dit barn for at sikre, at dit barn er i normal udvikling, og at vi 

ikke overser nogle udfordringer. Det svarer til, når dit barn blive målt og vejet 

ved lægen.  

• Dit barn vil ikke opleve, at det bliver sprogvurderet. 

• Som forælder vil du blive informeret om det, vurderingen viser os, og få 

vejledning i, hvad I kan gøre hjemme. 

• Vurderingen giver primært os som voksne et billede af, hvordan vi bedst kan 

støtte netop dit barn, så det trives, lærer og udvikler et godt sprog, der vil 

gavne det gennem hele livet. 

 

 

 

 

 

   Denne QR-kode er et link til en side, hvor du både kan  

læse mere og se en kort film om Sprogvurdering 2 år. 


