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Afrunding på projektet 'Sprogvurderingspraksis efter ny lovgivning' 

EVA igangsatte i 2012 en undersøgelse af daginstitutioners praksis i forbindelse med 
sprogvurderinger af treårige. Undersøgelsen havde til formål at afdække, hvordan daginsti-
tutionerne arbejder med at identificere de børn, der skal sprogvurderes, fordi de formodes 
at have behov for en opfølgende sprogindsats. 
 
Undersøgelsens formål skal ses i lyset af dels ændringen af dagtilbudslovens § 11 i 2010, 
dels en registerundersøgelse, EVA gennemførte i 2011. Ændringen i dagtilbudsloven bety-
der, at kommunerne ikke længere skal tilbyde alle treårige en sprogvurdering, men alene er 
forpligtede til at sprogvurdere de børn, som de formoder, kan have behov for en opfølgen-
de sprogindsats.  
 
EVA’s registerundersøgelse fra 2011 viste, at andelen af treårige børn, der blev vurderet til 
at have behov for en opfølgende sprogindsats, var lavere end forud for lovændringen og 
lavere end det, man kan forvente på baggrund fordelingsnormen i ’Sprogvurderingsmateri-
ale til treårige’. EVA’s undersøgelse fra 2011 peger dermed på, at der efter lovændringen 
er øget risiko for, at børn med behov for en opfølgende sprogindsats ikke bliver opdaget. 
Undersøgelsen indikerer i forlængelse heraf, at det kan være vanskeligt for personalet i 
daginstitutionerne at identificere de treårige, der bør sprogvurderes. 
 
På den baggrund valgte EVA i 2012 at undersøge daginstitutionernes praksis i forhold til at 
identificere de treårige, der skal sprogvurderes. Undersøgelsen omfattede daginstitutioner-
nes praksis i forhold til både et- og tosprogede børn, og hensigten var, at den skulle besva-
re bl.a. følgende spørgsmål: 
 
• Hvilke kommunale rammer er der for daginstitutionernes arbejde med at identificere de 

børn, der skal sprogvurderes? 
• Hvordan identificerer daginstitutionerne, hvilke et- og tosprogede treårige, der skal 

sprogvurderes, og hvem er involveret i og ansvarlig for arbejdet? 
• Hvilke børn sprogvurderes i daginstitutionerne, og hvilke børn sendes automatisk videre 

til sprogvurdering i andet regi? 
• Har daginstitutionerne en systematik, der sikrer, at der for alle treårige i institutionen bli-

ver taget stilling til, om de skal sprogvurderes? 
• Hvordan vurderer daginstitutionerne deres egen praksis og egne kompetencer i forhold 

til at identificere de børn, der skal sprogvurderes? 
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• Oplever daginstitutionerne, at der er nogen typer af sproglige vanskeligheder, der er 
sværere at få øje på end andre?  
 

Fokus for undersøgelsen var daginstitutionernes praksis på området, mens EVA’s tidligere 
undersøgelser vedrørende sprogvurderinger har været rettet mod det kommunale niveau.  
 
Undersøgelsens fremgangsmåde 
Undersøgelsen bestod af en landsdækkende elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som 
blev gennemført fra februar til april 2012. Forud for den egentlige undersøgelse gennem-
førte vi fire kvalitative interview med hhv. ledere og sprogpædagoger for at kvalificere 
spørgeskemaet. Forundersøgelsesinterviewene var baseret dels på kvalitative, eksplorative 
spørgsmål, dels på et foreløbigt udkast til spørgeskemaet. Dette udkast blev løbende juste-
ret på baggrund af interviewene. Det endelige elektroniske spørgeskema blev desuden pi-
lottestet i seks institutioner. 
 
Spørgeskemaet blev sendt til et repræsentativt udsnit af danske daginstitutioner på 3-6-
årsområdet – i alt modtog 493 daginstitutioner et spørgeskema. Stikprøven blev udtrukket 
på baggrund af data fra brugerinformation.dk. Spørgeskemaet blev sendt til lederen af de 
enkelte daginstitutioner. Lederen blev bedt om enten at viderebringe spørgeskemaet til en 
sprogansvarlig/ sprogpædagog fra daginstitutionen eller selv at udfylde det, hvis institutio-
nen ikke havde sprogansvarlige/ sprogpædagoger. Der blev gennemført elektroniske rykke-
re i to omgange og endelig en telefonisk rykkerunde blandt ca. 100 daginstitutioner.  
 
Resultater 
Det viste sig at være vanskeligt at få respondenterne (dagtilbudsledere og sprogansvarlige/ 
sprogpædagoger) til at udfylde spørgeskemaet. Undersøgelsen resulterede således efter tre 
rykkerunder i kun 175 svar, hvilket er en svarprocent på 35. Desuden var spørgeskemaet 
delt op, så respondenter med forskellig praksis i forhold til sprogvurderinger skulle svare på 
forskellige spørgsmål. For de enkelte dele af skemaet er antallet af svar derfor endnu lavere. 
EVA vurderer på den baggrund, at det ikke er metodisk redeligt at drage konklusioner ud 
fra det kvantitative datamateriale, idet der ikke er tilstrækkeligt grundlag til at sandsynlig-
gøre en statistisk generalisérbarhed.  
 
Undersøgelsen gør det således ikke muligt at konkludere noget (med statistisk belæg) en-
degyldigt om daginstitutionernes praksis i forhold til at identificere de treårige, der skal 
sprogvurderes.  
 
Datamaterialet rummer dog nogle interessante tal, herunder at:  
 
• Ud af 146 respondenter svarer næsten alle (140), at det enten er let eller overvejende let 

at identificere, hvilke treårige, der skal sprogvurderes. Desuden vurderer de deres egne 
kompetencer i forhold til at finde de børn, der bør sprogvurderes, overvejende positivt. 
Blandt 147 respondenter svarer 143 således, at de i høj grad eller nogen grad har de 
nødvendige kompetencer til at identificere de børn, der skal sprogvurderes. Det er inte-
ressant sammenholdt med EVA’s registerundersøgelse fra 2011, der som nævnt indike-
rer, at det kan være vanskeligt for daginstitutionerne at identificere de treårige, der bør 
sprogvurderes.  
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• Omkring halvdelen af respondenterne har svaret, at de synes, der er bestemte typer af 
sproglige vanskeligheder, der er sværere at få øje på end andre uden at gennemføre en 
sprogvurdering (problemer med sprogforståelse scorer højst). Det er et forhold, der kun-
ne være relevant at undersøge nærmere. Hvis der er belæg for, at bestemte typer af 
sprogvanskeligheder er særligt svære for personalet i institutionerne at opdage, kan det 
være med til at pege på bestemte områder i de treåriges sproglige udvikling og bestem-
te typer af sproglige vanskeligheder, som personalet med fordel kunne øge opmærk-
somheden på eller klædes bedre på til at kunne opdage. 


