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1 Indledning
Dette er brugervejledningen til digital
understøttelse af sprogprøven i
børnehaveklassen.
Denne brugervejledning er en guide til, hvordan sprogprøven kan
understøttes digitalt. Vejledningen henvender sig derfor primært til det
pædagogiske personale på skolerne, herunder børnehaveklasseledere,
læsevejledere, DSA-vejledere og pædagoger, som skal gennemføre
sprogprøven i børnehaveklassen. I brugervejledningen finder du
eksempelvis oplysninger om, hvordan du får adgang til sitet, hvordan du
henter materiale, indtaster din vurdering af elever og ser resultater.
For en faglig introduktion til sprogprøvens indhold og gennemførelse
henvises til Sprogprøven i børnehaveklassen – Pædagogisk vejledning.
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2 Adgang til
sprogprøver.dk
Adgang til sprogprøver.dk er begrænset til
relevant pædagogisk personale samt ledere og
kræver brug af NemID.
2.1
Hvem har adgang?
Adgang til sprogprøver.dk sker via UNI-Login.
Det er kun pædagogisk personale samt ledere, som er tilknyttet de berørte
børnehaveklasser i UNI-Login-systemet, der har adgang til sprogprøver.dk.
Det er kun muligt at gennemføre sprogprøven, herunder hente materialer
samt angive og læse resultater, hvis man er tilknyttet de pågældende
børnehaveklasser i UNI-Login-systemet. Det er skolens opgave at sikre, at
de medarbejdere, som skal have adgang til sprogprøver.dk, også er
tilknyttet de relevante børnehaveklasser i UNI-Login-systemet.
2.2
Log på sitet
Du tilgår sprogprøver.dk ved at skrive sprogprøver.dk i en browser,
hvorefter du ser login-siden.
Log ind på følgende måde:
 Klik på ”Log ind”.
 Efter du har klikket ”Log ind”, skal du logge på
sitet med dit NemID.
Når du er logget ind med NemID, kommer du til
siden Mine klasser (se næste kapitel).
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3 Mine klasser og
klasseoversigt
Sprogprøver.dk giver overblik over resultater af
sprogprøven på elev- og klasseniveau og guider
til efterfølgende sprogstimulering på baggrund
heraf.
3.1
Mine klasser
Når du er logget ind på sitet, kommer du til siden Mine klasser. Her finder
du en oversigt over de klasser, som du er tilknyttet.
Herfra kan du:
 Klikke ”Til sprogprøve” for den eller de klasser, du er tilknyttet.
Du kan altid vende tilbage til denne side ved at klikke på ”Mine klasser” i
menulinjen.
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3.2
Overblik over sprogprøven
Klikker du ”Til sprogprøve” kommer du til siden Sprogprøven, hvor du finder
et overblik over sprogprøvens delprøver.
Herfra kan du:
 Klikke frem og tilbage mellem de tre obligatoriske sprogprøveforsøg. Der
er en fane for hvert sprogprøveforsøg.
 Klikke ”Se materiale” for hver af de fire delprøver, der udgør et
sprogprøveforsøg.
 Klikke ”Log data” og dermed angive vurderingerne af den pågældende
delprøve for hver enkelt elev i klassen.
 Se hvor mange af klassens elever, der har gennemført de enkelte
delprøver.
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3.3
Resultater på elev- og klasseniveau
Klikker du ”Log data” ud for en delprøve kommer du til siden
Klasseoverblik. Siden beskriver den pågældende delprøves målsætning
samt vurderingskriterier (A, B og C). Centralt på siden er et overblik over
delprøvens resultat/status for hver enkelt elev i klassen.
Herfra kan du:
 Klikke frem og tilbage mellem de tre sprogprøveforsøg.
 Klikke frem og tilbage mellem de fire delprøver, der udgør et
sprogprøveforsøg. Dette gøres ved hjælpe af pileknapperne.
 Se relevant materiale ved at klikke ”Åbn” under ”Delprøvens materialer”.
 Klikke ”Til oversigt” for at komme til oversigten over delprøver i det
pågældende sprogprøveforsøg.
 Klikke ”Se klassens resultat” og få anvist konkrete
sprogstimuleringsaktiviteter på såvel elev- som klasseniveau.
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4 Hent materialer
I Materialebanken findes alle relevante
dokumenter til brug for gennemførelse af
sprogprøven. Desuden findes inspiration til
sprogstimulerende aktiviteter i både klassen og
hjemmet.
Sitet sprogprøver.dk hjælper dig med at få overblik over alle materialer til
brug for sprogprøven. I Materialebanken finder du materialer til de
obligatoriske delprøver og den efterfølgende sprogstimulering, herunder
målrettet sprogstimulering og forældreinddragelse. Desuden indeholder
Materialebanken materialer til yderligere sprogstimulering, herunder
dialogtræning i klassen, samt forslag til orientering og inddragelse af
forældrene i indsatsen for at styrke elevernes sproglige udvikling.
Vejledningerne til de obligatoriske sprogprøverammer skal anvendes i
gennemførelsen af sprogprøven, mens de øvrige materialer er frivillige at
anvende.
4.1
Materialer til de obligatoriske delprøver
Før du gennemfører en delprøve, skal du hente en vejledning og
eventuelle materialer i Materialebanken. Vejledningen beskriver,
hvordan delprøven skal gennemføres.
Der er to måder, hvorpå du kommer til de obligatoriske
materialer til delprøverne:
1. Klik på ”Materialebank” i menulinjen.
2. Klik på ”Se materiale” på siden Sprogprøven jf. afsnit 3.2.
Ved at tilgå Materialebanken fra menulinjen (punkt 1 ovenfor)
kommer du til en oversigt over alle materialer på sitet. Dvs. både
materialer til de obligatoriske delprøver og de supplerende
materialer.
Ved at tilgå Materialebanken fra siden
Sprogprøven (punkt 2) bliver du ført
direkte til de materialer, som du skal bruge til at gennemføre de
obligatoriske delprøver.
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Herfra kan du:
 Klikke ”Hent” og en vejledning eller et materiale vil åbne som PDF-fil.
 Klikke ”Tilbage” og du vil komme til den forrige side.

4.2
Materialebanken og øvrigt indhold
I Materialebanken er alle supplerende materialer organiseret i fire
kategorier:
Forældreorientering og -inddragelse: Her
finder du materiale til orientering af forældre
om sprogprøven samt materiale, der
understøtter inddragelsen af forældrene i
arbejdet med elevernes sproglig udvikling.
Dialogtræning i klassen: Her finder du
vejledningen til dialogtræning til generel
sprogstimulering samt til indlednings- og
afslutningslege. Dette er sprogaktiviteter, der kan
afvikles i klassens fællesskab, og som understøtter
elevernes sproglige udvikling af bl.a. ordforråd,
formuleringsevne og narrative kompetencer.
Supplerende sprogstimulering: Her finder du
materiale til supplerende sprogstimulering. Dette omfatter aktiviteter, der
kan understøtte elevernes sproglige udvikling, og som udgør et supplement
til de obligatoriske delprøver og den målrettede sprogstimulering.
Øvrige materialer: Her finder du øvrige materialer og information. Fx et
forslag til et årshjul for arbejdet med sprogstimulering i børnehaveklassen,
der kombinerer de tre obligatoriske sprogprøveforsøg og placeringen heraf i
skoleåret med supplerende og valgfrie sprogstimulerende aktiviteter i de
mellemliggende perioder.
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5 Gennemfør
sprogprøven
Sprogprøver.dk understøtter en nem registrering
af din vurdering af elevernes resultater i de
enkelte delprøver.
5.1
Indtast din vurdering af en elev
Din vurdering af elevernes præstation inden for den/de målsætning(er), der
testes i de respektive delprøver, skal indtastes på sprogprøver.dk. Du kan
vælge enten at foretage indtastningen imens du gennemfører delprøven
eller bagefter. Gør det, der
fungerer bedst for dig. Sitet er
kompatibelt med både computere
samt tablets og smartphones.
Det er fra siden Klasseoverblik (jf.
afsnit 3.3), at du kan indtaste din
vurdering af de elever, som skal
gennemføre den givne delprøve.
Dette gøres ved at vælge den
vurdering – A (grøn), B (gul) eller
C (rød), der passer bedst på den
enkelte elevs præstation under
delprøven.
Sådan gør du:
 Sørg for, at du er på den rette
delprøve.
 Vælg det vurderingskriterium
(A, B eller C), der passer bedst
på elevens sproglige præstation
under delprøven.
 Når du har klikket A, B eller C,
vil du se et ”flueben” ud for
elevens navn i klasseoversigten,
og det valgte
vurderingskriterium er markeret
og farvelagt.

10

Brugervejledning til sprogprøver.dk

5.2
Registrer fravær
Er der en elev, som er fraværende under en delprøve, skal dette registreres
Der skal her sondres mellem lovligt fravær (sygdom, læge, tandlæge, ferie
med tilladelse osv.) og ulovligt fravær (alt andet fravær).
Bemærk at elever ved lovligt fravær efterfølgende skal gennemføre den
pågældende delprøve.
Sådan gør du:
 Klik på ”Mere” ud for en elev.
 Vælg ”Lovligt fravær” eller ”Ulovligt fravær” i den dialogboks, som
kommer frem.
 Klik ”Gem”.

5.3
Ret en indtastning
Du kan ændre det valgte vurderingskriterium, hvis du har indtastet forkert.
Sådan gør du:
 Klik på et andet vurderingskriterium end det markerede – f.eks. B
fremfor A som vist nedenfor.
 Klik ”Ændr registrering til B”.
 Du kommer tilbage til klasseoverblikket, hvor det nye
vurderingskriterium nu er markeret og farvelagt.

5.4
Nulstil en indtastning
Du kan også vælge at nulstille alle registreringer for en elev.
Sådan gør du:
 Klik på ”Mere” ud for en elev.
 Klik ”Nulstil” i den dialogboks, som kommer frem.
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 Du kommer tilbage til klasseoverblikket, hvor der ikke længere er
markeret et vurderingskriterium eller ”flueben” ud for elevens navn i
klasseoversigten.
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6 Se resultater
Baseret på din helhedsvurdering af elevernes
sproglige niveau bekræftes eller omgøres de
vejledende resultater af sprogprøveforsøgene.
Resultatsiden viser de vejledende resultater af et
sprogprøveforsøg på elev- og klasseniveau.
Afhængigt af resultaterne af delprøverne indeholder
resultatsiden desuden konkrete forslag til målrettet
sprogstimulering og forældreinddragelse.
6.1
Se klassens resultat
Du kommer til klassens resultat ved at klikke ”Se
klassens resultat” fra siden:
1. Sprogprøven (med overblik over delprøver)
2. Klasseoverblik.
Herefter kommer du til siden Klasseresultat hvorfra
du kan se klassens samlede resultat.
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Herfra kan du:
 Se elevens ”Vejledende resultat”, dvs. det foreløbige resultat, som er
genereret på baggrund af elevernes resultater i sprogprøveforsøgets fire
delprøver.
 Se hvor mange elever, som har gennemført sprogprøveforsøget.
 Klikke ”Detaljer” og se hver enkelt elevs resultat.
 Angive en Endelig vurdering. Dvs. bekræfte eller omgøre det vejledende
resultat baseret på din helhedsvurdering af elevens præstationer inden
for de sproglige områder, der testes i sprogprøveforsøget.
 Se Prioriterede indsatsområder. Dette er en liste over
sprogprøveforsøgets sproglige områder sorteret, så det sproglige
område, som klassen som helhed har størst udfordringer med, kommer
først.
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6.2
Giv en endelig vurdering
Du skal som bedømmer af sprogprøveforsøget foretage en endelig
vurdering af alle elevernes sproglige kunnen. Den endelige vurdering skal
basere sig på det vejledende resultat af sprogprøveforsøget og en
helhedsvurdering af elevens samlede præstation.
Sådan gør du:

Klik på ”Angiv endelig vurdering” ud for en elev.

Vælg enten ”Sprogparat” eller ”Ikke sprogparat” i den dialogboks, der
kommer frem. Du kommer herefter tilbage til klasseoverblikket. Den
endelige vurdering fremgår med et grønt ”flueben”.
Du kan altid rette en endelig vurdering ved at klikke ”Ret endelig
vurdering”.

6.3
Se elevernes resultater
Fra klasseresultatet har du også mulighed for at se hver enkelt elevs
resultat. Du kommer til elevresultater ved at klikke ”Detaljer” ud for en
elev.
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Du kommer nu til siden Elevresultat, hvorfra du kan se elevens resultat for
et sprogprøveforsøg.

Herfra kan du:
 Se den Endelige vurdering, som er det gældende resultat for
sprogprøveforsøget.
 Se det Vejledende resultat, som er det beregnede resultat baseret på
elevernes resultater i sprogprøveforsøgets fire delprøver.
 Se hvilke delprøver, som eleven er henholdsvis stærk, usikker og svag i:
– Stærke områder svarer til, at eleven er vurderet A i delprøven.
– Usikre områder svarer til, at eleven er vurderet B i delprøven.
– Svage områder svarer til, at eleven er vurderet C i delprøven.
 Se eventuelle delprøver, hvor eleven har haft lovligt eller ulovligt fravær,
eller hvor der ikke er indtastet et resultat for en delprøve.
 Klikke ”Print resultat” og udskriv elevernes resultater til brug for
eksempelvis forældresamtaler. Det er med denne funktion også muligt at
gemme elevresultatet som PDF til brug for fx skriftlig orientering om
resultaterne. Vælg her ”Print til PDF” under valg af printer i printmenuen.
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6.4
Se forslag til målrettet sprogstimulering og
forældreinddragelse
I forlængelse af elevernes resultat i et sprogprøveforsøg angiver
sprogprøver.dk forslag til målrettet sprogstimulering og
forældreinddragelse. Dette er fx læringsspil og øvelser, der kan styrke de
sproglige områder, hvor eleverne har udfordringer. Forslagene afhænger af
elevernes resultater og er dermed differentierede i forhold til elevernes
individuelle behov.
Af resultatsiden anvises tre typer af sprogstimulering:
Gode råd til at støtte eleven: Gode råd til, hvordan du løbende kan støtte
elevens sprogtilegnelse i undervisningen indenfor de specifikke sproglige
områder, hvor eleven er udfordret.
Målrettet sprogstimulering: Aktiviteter indenfor de sproglige områder,
som den enkelte elev konkret har behov for at styrke.
Målrettet forældreaktivitet: Aktiviteter, der skal gennemføres af elevens
forældre eller andre ressourcepersoner i hjemmet, og som har særligt fokus
på de sproglige områder, som den enkelte elev konkret har behov for at
styrke. Du kan fx introducere forældrene til disse aktiviteter under
forældresamtaler.

Sådan gør du:
 Læs og find inspiration i Gode råd til at støtte eleven
 Klik ”Hent” under Forslag til målrettet sprogstimulering til eleven, og en
aktivitet, leg eller øvelse vil åbne som PDF
 Klik ”Se Materiale” under Forslag til målrettet forældreaktivitet til eleven
og du kommer til en side, hvorfra du kan hente og downloade en
målrettet forældreaktivitet på flere sprog.

17

Brugervejledning til sprogprøver.dk

7 Øvrig vejledning og
information
Fra sprogprøver.dk kan du åbne Børne- og
Undervisningsministeriets vejledninger og anden
relevant information om sprogprøven.
Fra menulinjen kan du:
 Klikke på ”Nyheder” for at åbne Børne- og Undervisningsministeriet
hjemmeside om sprogprøverne i grundskolen.
 Klikke på ”Vejledning” for at åbne Børne- og Undervisningsministeriet
regler for og vejledninger til sprogprøven.

Under Information kan du:
 Åbne Børne- og Undervisningsministeriet hjemmeside om sprogprøverne
i grundskolen ved at klikke på ”Om sprogprøven i børnehaveklassen”,
klikke på ”Vejledning” for at åbne en side om regler for og vejledninger til
sprogprøven samt åbne en side for spørgsmål og svar til sprogprøven ved
at klikke på ”Spørgsmål og svar”.
Under Support kan du:
 Downloade denne brugervejledning til sprogprøver.dk ved at klikke på
”Brugervejledning”.
Under Personoplysninger og databeskyttelse kan du:
 Få svar på dine spørgsmål om datasikkerhed og dine rettigheder i forhold
til indhentelse, opbevaring og deling af personoplysninger.
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