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1. Sprogforståelse (gennemgående) x x x x  x

2. Ordforråd  x x x  x

3. Rim (gennemgående med undtagelse) x x x x  x

4. Opmærsomhed på skrift x x x

5. Bogstavkendskab (omfang forskelligt) x x x

6. Opdeling af ord x x

7. Forlyd x

Kommunikative strategier (pædagogens 
vurdering)

x x x

1. Sprogforståelse: hvad indeholder testen 

Sprogforståelse er én af de to tests, der er gen-
nemgående fra 3 år til klassetesten i 0. klasse. 
Børnene testes i 25 spørgsmål, med let stigende 
sværhedsgrad.

Sådan testes barnet i 
“Sprogforståelse”

Sprogvurdering 3-6 - Hvad indeholder testen?
Uden konkret indsigt i Sprogvurdering 3-6 form, grafik og indhold vil indsigten i sprogvurderingens indhold man-
gle en meget vigtig dimension. 

Herunder løfter vi sløret for instruktion til den voksne, der skal gennemføre testen, testspørgsmålenes indhold 
og endelig et par eksempler på hvad børnene helt konkret testes i. 
Af hensyn til testens fortsatte anvendelighed, har vi valgt at blænde resten af spørgsmålen af.

Tabellen nedenfor viser, hvilke deltest børnene testes i på bestemte alderstrin.



I ”Sprogforståelse” er der tale om ”en rullende test” – altså samme test i alle aldre. Der testes i mange forskellige 
ordklasser, heraf flere repræsenteret i et testspørgsmål.

I den blå ramme vises spørgsmål, som børn fra 2 år og 10 måneder til 3 år og 11 måneder testes i. 
Billedmaterialet til det først og sidste spørgsmål i testen er gengivet nederst på siden. 

Nr. 1 “Peg på den der læser” Nr. 20 “Hvor er cirklen under firkanten”

Eksempler på billedemateriale til “Sprogforståelse”

3 år

4 år

5 år

6 år/Bhk



2. Ordforråd: hvad indeholder testen

Ordforrådstesten omfatter 3-årige til 6-årige 
og børn i 0. klasse, der ikke kan gennemføre 
klassetesten. 

Sprogtesten for ”Ordforråd” er som det ses her  
”en rullende test”, hvor et 3-årigt barn testes 
i 10 unikke ord for 3-årige og herefter testes i 
ord, som også 4- og 5- årige børn testes i.
Herunder vises testspørgsmål for 3-årige, illus-
treret med billeder fra testens første og sidste 
spørgsmål.

Nr. 25 “Hvad er det”

Nr. 1 “Den ene er vred. Den anden er...?”

Eksempler på billedemateriale 
til “Sprogforståelse”

3 år

4 år

5 år

6 år/
Bhk



3. Rim: hvad indeholder testen

Rim er én af de to tests, der er gennemgående fra 3 
år til klassetesten i 0. klasse. 

Børnene testes i 15 rimpar, der er de samme uan-
set i hvilken alder testen foretages.

Bemærk i ”Øvelser” herunder, at barnet introduc-
eres til testen ved to eksempler, forud for testen 
og at instruktionen kræver, at barnet kan forholde 
sig til ordene ”ens” og ”rimer” – ord som børn, der 
er 2 år og 10 måneder ikke nødvendigvis kender og 
forstår.

For 3-årige børn, der ikke kan svare på øvel-
sesspørgsmålene, afbrydes testen.

Sådan testes barnet i 
“Rim”

Nr. 15 “Karrusel - Cykel - Hotel”

Nr. 1 “Hus - Mus - Sol”

Eksempler på billedemateriale 
til “Rim”

Rim - øvelser



8. Kommunikative strategier: hvad indeholder skemaet

Kommunikative strategier indeholder 15  spørgsmål, som er de samme for 3-årige, 4-årige og 5-årige.
I instruktionen til pædagogen fremgår det:

Dette er ikke en test som laves med barnet. Du skal bruge din egen viden om barnet. Nedenfor er listet en 
række handlinger, som beskriver børns strategier i forskellige situationer. For hver af de følgende handlinger 
skal du markere, hvor ofte barnet gør det. Vær opmærksom på, at handligerne også kan være non-verbale, 
f.eks. ”tager selv initiativ til at deltage i samtalen”.

Pointgivning i “Kommunikative strategier”
Barnet kan få mellem 15 og 60 point. Minimumsscoren på 15 point opnås ved negativt svar ”aldrig” på alle 
spørgsmål. Det vil sige, at barnet aldrig får under 15 point.

Tildeling af point:
• ”sjældent” 2 point
• ”ofte” 3 point
• ”altid” 4 point

Eksempel:

Pædagogens vurdering er vist 
med røde krydser.

Til 7 af spørgsmålene har pæda-
gogen svaret ”aldrig”.

Til 8 spørgsmål har pædagogen 
svares ”sjældent”.

En 34 måneder gammel pige, 
med en score på 23 point, skal 
ikke have en “særlig” eller “fok-
useret” indsats.
Derimod skal en dreng 34 
måneder gammel dreng, med 
en score på 23  point, haven en 
“fokuseret” indsats. 



Hvad er det 4-årige testes i?

4-årige testes i det samme som 3-årige:

• Sprogforståelse
• Ordforråd
• Rim

Dertil kommer: 

• Opmærksomhed på skrift

Opmærksomhed på skrift: hvad indeholder 
testen
Opmærksomhed på skrift er gennemgående for 
4-årige til 6-årige og børn i 0. klasse, der ikke kan 
gennemføre klassetesten. 
Børnene testes i 16 spørgsmål, der er de samme 
uanset hvilken alder testen foretages i.

Sådan testes barnet i 
“Opmærksomhed på skrift”



Hvad er det 5-årige testes i?

5-årige børn testes i det samme som 4-årige børn: 

• Sprogforståelse
• Ordforråd 
• Rim 
• Opmærksomhed på skrift

Dertil kommer: 
• Bogstavkendskab
• Opdeling af ord

Testen for 5-årige omfatter i alt 103 testspørgsmål.

Bogstavkendskab: hvad indeholder testen?
Bogstavtesten omfatter 5-årige og 6-årige og børn i 
0. klasse, der ikke kan gennemføre klassetesten.
Bogstavtesten indeholder 12 bogstaver, som er er 
de samme uanset hvilken alder testen foretages i. 

Opdeling af ord: hvad indeholder testen?
Opdeling af ord omfatter 5-årige og 6-årige og 
børn i 0. klasse, der ikke kan gennemføre klasse-
testen.
Opdeling af ord indeholder 15 testspørgsmål, som 
er er de samme uanset hvilken alder testen fore-
tages i. 

Sådan testes barnet i 
“Bogstavkendskab”

Billedemateriale til “Bogstavkendskab”

Sådan testes barnet i 
“Opdeling af ord”



Hvad testes de 6-årige/0. klasse i - individuelle test
I den individuelle test til 6-årige/0. klasse testes børnene i det samme som 5-årige børn:

• Sprogforståelse
• Ordforråd
• Rim 
• Opmærksomhed på skrift
• Bogstavkendskab
• Opdeling af ord

Testen omfatter 84 spørgsmål.

Scoren er ens uanset barnets alder i denne test.

Sådan testes barnet i 
“Bogstavkendskab - klassetest”

0. klasse klassetest
I 0. klassetesten testes børnene i:

• Sprogforståelse
• Rim
• Bogstavkendskab
• Forlyd

I Sprogvurdering 3-6 er Sprogforståelse og Rim, de eneste 
gennemgående test fra 3-årige til 0. klasse. 

0. klasse klassetest omfatter i alt 84 testspørgsmål.

Bogstavkendskab: hvad indeholder testen?
Bogstavkendskab indeholder test af 28 bogstaver.  

Dermed er testen til Bogstavkendskab for 0. klasse ikke 
sammenlignelig med Bogstavkendskab for 5-årige og 
6-årige/0. klasse individuel test, hvor der testes i kendskab 
til 12 bogstaver.

Testmateriale til “Bogstavkendskab”



Forlyd: hvad indeholder testen?
Denne del siger noget om barnets lydlige opmærksomhed og evne til at udskille den første lyd i et ord.

Sådan testes barnet i 
“Forlyd - klassetest”

Nr. 1 Hvilket ord starter med “K” som kind

Nr. 8 Hvilket ord starter med “T” som tog

Eksempler på billedemateriale til “Forlyd”


