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I ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenhed (RFI) skaber vi 
ny viden om mulige løsninger på 
samfundets udfordringer. Vores arbejde 
spænder over fire faser. Gennem viden, 
indsigter og læringer fra forskning, 
social innovation og samspil med praksis 
undersøger vi udfordringerne. Vi udvikler 
og afprøver mulige løsninger. Vi sørger 
for, at løsningerne bliver effektevalueret, 
så vi opnår viden om, hvorvidt de skaber 
de tilsigtede positive forandringer og er 
omkostningseffektive. Samtidig holder 
vi os hele tiden for øje, at effektfulde 
indsatser skal være skalérbare, så de kan 
udbredes til alle relevante målgrupper 
landet over.

Undervejs i vores arbejde lærer vi hele 
tiden nyt, nye spørgsmål melder sig, 
og vi får løbende nye indsigter om 
udfordringen, målgruppen, og hvilke 
virkemidler der potentielt kan skabe 
positive forandringer. Den viden bygger 
vi på i udviklingen af en given løsning. 
Men det er først, når resultaterne af 
en forskningsbaseret effektevaluering 
foreligger, at vi ved, om løsningen skaber 
positive forandringer for målgruppen og 
dermed for samfundet. Det tager tid at 
nå frem til det resultat. Med ”RFI Indsigt” 
ønsker vi at dele den praksisnære viden, 
vi løbende opbygger i vores arbejde – 
også i de tidlige faser.

Hvad er
RFI INDSIGT?
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T i p s ByT e x t

T i p s
By

T e x t I dag ses der markant forskel på 
børns sprogfærdigheder allerede fra 
børnehaven, og forskning peger på, at 
det har betydning for deres fortsatte liv 
og fremtidige muligheder1. TipsByText 
er en forældrerettet sms-indsats, som 
gennem små tips til forældre har til 
formål at støtte børns tidlige sprog. 
Indsatsen skal bidrage med viden om, 
hvordan man kan involvere forældre 
på en ny, simpel og sjov måde og 
om indsatsen har effekt på børns 
sprogudvikling. 

TipsByText er oprindeligt udviklet i USA 
af professor Susanna Loeb og hendes 
kollegaer fra Center for Education and 
Policy Analysis på Stanford Universitet. 

I ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenhed har vi tilpasset 
indsatsen fra en amerikansk kontekst, 
hvor der er et stort fokus på formel 
boglig indlæring, til et mere dansk 
syn på læring, hvor dialog- og 
legebaseret indlæring er centralt. 
Programmets indhold og sprog er 
derfor blevet justeret, mens strukturen 
og kerneelementerne i programmet er 
bevaret.

Tilpasningsprocessen er sket i tæt sam-
arbejde med Susanna Loeb, den danske 
børnesprogsforsker og konsulent Pia 
Thomsen, sprogkonsulenter fra udvalgte 
kommuner samt i tæt samspil med foræl-
dre, pædagoger og fagpersonale.

Formålet med TipsByText 
- at gøre det lettere for forældre 
at støtte deres børns sprog
Kan en amerikansk forældrerettet sprogindsats med positive 
resultater fra USA støtte 3-5-årige børns sprog i en dansk kontekst?  



T i p s ByT e x t

T i p s
By

T e x t I tilpasningen af TipsByText til en dansk 
kontekst har vi lagt vægt på:  

At indsatsen skal kunne bruges af 
alle forældre med børn i alderen 3 

til 5 år. Sms’erne er særligt henvendt til 
forældre til børn, hvis sproglige udvikling 
er målt til at være under middel i de 
nationale sprogvurderinger.

At bevare den oprindelige indsats’ 
koncept, mekanismer og struktur.

At indholdet stemmer overens 
med den kulturelle kontekst 

for børnefamilier i Danmark og 
dækker testområderne i de nationale 
sprogvurderinger. 

Dette indsigtspapir skal give indblik i, 
hvordan de to kontekster adskiller sig 
fra hinanden, hvorfor det har været 
nødvendigt at tilpasse TipsByText, samt 
hvordan vi har tilgået arbejdet med at 
tilpasse indsatsen til et format, som er 
meningsfuldt i en dansk kontekst. 

Papiret er særligt henvendt til 
pædagogiske konsulenter og praktikere, 
som arbejder med børns sproglige 
udvikling og er målrettet læsere, som 
har et forudgående kendskab til 
området. Ønsker du at læse mere om 
indsatsen eller vores tidligere læringer, 
kan du finde vores RFI Indsigter på 
ROCKWOOL Fondens hjemmeside.

https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/tidlig-indsats/
https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/tidlig-indsats/
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Konceptet bag TipsByText 

TipsByText tager afsæt i en grundlæg-
gende forståelse af, at alle forældre vil 
det bedste for deres børn og ønsker at 
bidrage positivt til deres børns læring 
og udvikling. Dagligdagen som forælder 
med små børn er dog ofte kompleks 
og fyldt med mange gøremål. Derfor 
er grundtanken i TipsByText at gøre det 
lettere for forældre at støtte deres børns 
sprogudvikling. 

Gennem tre ugentlige sms’er får foræl-
dre med børn i 3 til 5-års alderen tips   
og små påmindelser om, hvordan de    
på simple og nye måder let kan sprogsti-
mulere deres børn. TipsByText er baseret 
på, at det sproglige samspil skal være 
sjovt, let og indgå naturligt som en del  
af hverdagen med små børn.

Ligesom i det amerikanske program 
forløber det danske TipsByText over     
32 uger. Hver uge modtager forældre 
tre beskeder, som består af et fakta, et 
tip og en udviklings-sms, som inspirerer 
og opmuntrer forældre til at fortsætte 
aktiviteterne. 
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MANDAG ONSDAG FREDAG

FAKTA TIP UDVIKLING

SMS SMS SMS

Mandag modtager 
forældre sms’er med et 
FAKTA, som er designet 
til at generere viden hos 
forældre om sprog og 
forskellige færdigheders 
betydning for børns 
udvikling. 

Onsdag modtager 
forældre et TIP, som inde-
holder idéer til konkrete 
aktiviteter, som passer 
ind i familiens hverdags-
liv. Tippet bygger videre 
på den viden, som for-
ældre fik fra mandagens 
FAKTA. 

Fredag modtager foræl-
dre en UDVIKLINGS-sms, 
som er opmuntrende, 
anerkender forældrenes 
indsats og udvider tippet 
fra onsdag.

Børn elsker gentagelser 
og rutiner, og de støtter 
dit barns udvikling. 
Spørg dit barn inden 
et bad: Hvad skal vi 
bruge for at tage et bad? 
Hvorfor?

Tal sammen, mens dit 
barn er i bad. Spørg: 
Hvad bruger vi shampoo 
til? Se på shampooflasken 
sammen, og find bogsta-
ver på flasken.

Du lærer dit barn noget 
nyt, når I taler sammen, 
mens dit barn er i bad. 
Tal med dit barn om 
kroppen. Spørg: Hvor er 
din albue? Hvad bruger 
du albuen til?
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Tilpasningen af TipsByText til en dansk 
kontekst er sket i tæt samarbejde med 
professor Susanna Loeb. Foruden viden 
fra udviklingen af idéen til TipsByText 
har Loeb værdifulde erfaringer fra øvrige 
tilpasninger af indsatsen i forskellige 
versioner og kontekster.

Loeb udpeger en række kerneelemen-
ter som værende afgørende for meka-
nismerne i TipsByText og for at opnå 
positive resultater med indsatsen. Disse 
elementer har været guidende for tilpas-
ningsprocessen:

Kerneelementer i TipsByText 

SJOVT & LET: 
Aktiviteterne skal være sjove, nemme og kunne indgå i de 
daglige rutiner for børnefamilier. For at være sjovt og let er det 
vigtigt, at beskederne er korte, bekræftende og reducerer kom-
pleksiteten af  information. Det er afgørende, at aktiviteterne 
er motiverende og let tilgængelige for at understøtte at forældre 
både vil og kan bruge beskederne.

INGEN LØFTET PEGEFINGER: 
Det er op til forældrene selv, hvordan de bruger sms’erne og 
ingen følger op på, hvor meget eller hvordan de bærer sig ad. 

ØVELSE GØR MESTER: 
Beskederne skal baseres på og fremme et growth mindset. 
Det vigtige er således, at man øver sig og gør noget – fremfor at 
holde sig tilbage af  frygt for, at man ikke gør det rigtigt. Derfor 
skal beskederne være bekræftende og understøtte, at forældre 
oplever, at de bliver anerkendt for deres løbende indsats.

1. 

2.

3.
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”Børnehaven har sagt det til mig mange gange, 
at min søn selv skal tage tøj på. Jeg siger: 
Nej, han er lille! Hvorfor skal han selv? 
Jeg kan godt selv hjælpe mine børn, 
eller min mand kan. […] 

Da jeg fik sms, skiftede jeg mening. 
De passede til mig, det var godt. 
Nu siger jeg: Du skal tage 
tøj på, skat.”

Interviewer: Hvorfor tænker du, 
at sms’en var forskellig fra, da 
børnehaven sagde det samme?

”Beskeden er lidt sjov. Den er sjov
for børnene. Nogle gange får du
sms, du åbner og så du tænker
på en anden måde. Du kigger på 
sms’en, og du tænker: okay, den 
her måde er godt. Du kan godt 
på den her måde.”

- Morsal, mor til sønner på 
  fire, syv og tolv år.
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GROWTH MINDSET

Growth mindset er et begreb udviklet af Carol Dweck fra Stanford 
Universitet, som peger på to typer af mindsets, når det kommer til 
læring; et ”fixed” og et ”growth”. De beskriver to måder at forstå 
intelligens og evner på, som henholdsvis noget statisk og fastlåst 
eller omvendt som noget, der kan udvikles.

Tilegner man sig et fixed mindset, vil man opfatte intelligens som 
fastlåst og forudbestemt. Det er kendetegnende, at man ofte vil 
bekymre sig mere om at bevise de evner, man har, fremfor at lære 
nyt. Udfordrende opgaver vil være en faretruende risiko for at afsløre 
mangler. Præges man i stedet af et growth mindset, vil man opfatte 
intelligens som en fleksibel størrelse, som kan udvikles og kræver 
træning. Et growth mindset kan støtte, at fejlslagne forsøg ikke 
opleves som en trussel, fordi man vil opfatte det, som noget, man 
blot ikke kan endnu.

TipsByText sms’erne er baseret på et growth mindset for at fremme 
tilgangen hos forældre til, at det er okay, at tingene ikke lykkes første 
gang, men at det vigtigste er, at man øver sig. Formålet er således 
at understøtte motivationen for at gøre noget aktivt for at støtte sit 
barns sprog, trods udfordringer. 

Vi ved, at hverdagen er travl for småbørnsforældre, og at forældre 
ikke har de samme betingelser for at nå eller gøre alt det, de kunne 
ønske sig. Her er et growth mindset vigtigt i TipsByText, så forældre 
oplever at blive anerkendt for deres indsats fremfor at opleve, at 
de ikke slår til og mister motivationen undervejs. Det forsøger vi at 
imødekomme gennem beskeder som for eksempel:
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Når du viser 

læseretningen, gør 

du det nemmere for 

dit barn senere at 

lære at læse. Spørg: 

Kan du vise, hvor jeg 

skal starte med at 

læse? Det er ok, hvis 

dit barn ikke kan vise 

det endnu. Prøv igen i 

morgen. Det vigtigste 

er, at I hygger jer, mens 

du læser højt.



De nordiske lande Danmark, Finland, 
Norge og Sverige er kendt for at have 
stærke børnevelfærdssystemer med 
en bagvedliggende filosofi om at 
støtte forældre i at drage omsorg for 
deres børn både i forhold til trivsel 
og udvikling. Dette sker bl.a. gennem 
statsunderstøttede dagtilbud. 97% af de 
3-5-årige børn i Danmark er indskrevet 
i et dagtilbud, hvor de i gennemsnit 
tilbringer 7 timer om dagen. Danske 
børn har således rekorden i antal timer 
tilbragt i daginstitution i løbet af deres 
barndom2. 

I daginstitutionerne er fri leg en 
hjørnesten i børnesynet og afspejler 
den grundlæggende tilgang, at børn 
udvikler sig bedst i uformelle rammer3. 
Der er fokus på dialog- og legebaseret 
indlæring, på at understøtte børns evne 
til at danne sociale relationer og på 
alment dannende praksisser. Der er en 
vision om, at børn skal blive til nogen før 
noget.4 

Det skandinaviske børne- og læringssyn 
er kendetegnet ved at værne om, at 
barndommen i sig selv er værdifuld. 
Dette børnesyn betyder, at børnehavens 
primære formål ikke er forberedelse 
til skolestart, og der er mindre fokus 
på formel læring. Det samme syn gør 
sig gældende i mange danske hjem. 
Forældre i Danmark lægger typisk 
mindre vægt på at øve bogstaver, rime 
og at læse med deres børn, end vi 
kender det fra andre sociokulturelle 
kontekster. Den sproglige læring er 
uformel og faciliteres gennem leg 
fremfor undervisning.

Den amerikanske kontekst er derimod 
kendetegnet ved, at børn starter senere 
i daginstitution og bruger langt færre 
timer der. Det primære mål med de 
amerikanske dagtilbud, ofte kaldt ”pre-
schools”, er skoleforberedelse, fremfor 
at have pasning og socialisering som 
primært mål.5 De amerikanske daginsti-
tutioners mere snævre rolle betyder lige-

Hvordan adskiller det 
skandinaviske lærings- og børnesyn 
sig fra det amerikanske? 

12



13

ledes, at ansvaret for sprogstimulering i 
højere grad placeres hos forældrene end 
det ses i det danske velfærdssystem. 

De forskellige danske og amerikanske 
kontekster og læringstraditioner har haft 
en betydning for tilpasningen af indsat-
sen. En række sms’er fra det amerikanske 
curriculum, som fokuserer på akademi-
ske og kognitive aktiviteter, er justeret 
i det danske curriculum i overensstem-
melse med et skandinavisk børne- og  

læringssyn. Beskederne er stadig målret-
tet til at understøtte sproglig udvikling 
og tidlig literacy6, som i den amerikanske 
indsats, men gennem legende aktiviteter 
mere end gennem formel undervisning. 
Denne tilpasning i en dansk kontekst un-
derstøttes af forskning, der netop viser, 
at interaktion, leg og dialog kan have 
en positiv virkning på børns sproglige 
udvikling, også ift. tidlig literacy7.

 ”Vi kan låne bøger fra biblioteket - det kan vi godt. 
Men den mulighed har vi ikke benyttet os af. Det 
synes vi ikke der er nogen grund til på nuværende 
tidspunkt. (...) Mira er ikke klar til det. Hun er ikke 
i den alder, hvor hun skal lære. Vi fokuserer meget 
mere på leg og at lave sjov og ballade. Vi venter med, 
at hun skal ind i det faglige.” 

”Børn lærer sprog meget hurtigt... Når børn kom-
mer ud og leger sammen med andre børn, så 
lærer de sprog (...) Jeg tror, det boglige starter 
i skolen omkring 5-6- årsalderen. Lige nu er 
det vigtigst at lege.”  

– Bilal, far til tre børn
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Det amerikanske TipsByText curriculum 
findes i flere versioner med forskellige 
fokusområder. Hensigten er, at hvert 
curriculum med sit specifikke fokus skal 
inspirere forældre til at understøtte deres 
børns udvikling, f.eks. udvikling af socia-
le kompetencer, talforståelse eller tidlige 
læse- og skrivefærdigheder (literacy).

Det danske TipsByText curriculum tager 
udgangspunkt i den version, som fo-
kuserer på tidlig literacy. I den danske 
version er fokusområdet imidlertid udvi-
det fra tidlig literacy til at dække generel 
sprogudvikling. Det danske TipsByText 
curriculum indeholder således beskeder 
med fokus på kommunikative strategier, 
bredere sprogforståelse og et varieret 
ordforråd foruden tidlig literacy.

I figuren uddybes fokusområdet med 
eksempler på nogle af de egenskaber, 
som sms’erne skal styrke. De tre udvik-
lingsdomæner udgør tilsammen det 
overordnede fokusområde; generel 
sprogudvikling. Det danske TipsByText 
curriculum dækker dermed alle de 
sproglige kerneområder, som børn i 
denne alder forventes at kunne.

Hvad er hovedfokus for 
TipsByText i Danmark? 

Udviklingsdomæner i 
det danske TipsByText

Tidlig 
literacy

Kommunikative 
strategier

Ordforråd/
Sprogforståelse
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Det amerikanske TipsByText

Udviklingsdomæner i 
det danske TipsByText

• Rim 
• Lydlig opmærksomhed
• Opmærksomhed på skrift 
• Læseretning 

• Erfaringer med skriftsprog
• Bogstavkendskab
• Opdeling af ord

• At kunne forstå og udpege en besked
• Produktivt ordforråd (substantiver, verber, adjektiver, præpositioner)

• Tage initiativ
• Tur-tagning (dig-mig-sekvenser)
• Fastholde emne ved kort samtale
• Fortælle sammenhængende
• Stiller opklarende spørgsmål
• Genfortælling af oplevelser

• Kan koncentrere sig og 
   følge en anvisning
• Spørge om betydning af ukendte ord
• Griner/alvorlig relevant ved 
   oplæsning 
• Deltager aktivt i diskussioner
• Forstår overført betydning
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1. Minimal tilpasning         
Tilpasningen af TipsByText fra den 
oprindelige amerikanske udgave til 
en dansk er sket ud fra et princip om 
at ændre mindst muligt i forhold til den 
originale version. Ligesom den ameri-
kanske udgave består den danske af 
tre ugentlige beskeder i 32 uger, bygget 
op som FAKTA – TIP – UDVIKLING 
henholdsvis mandag, onsdag og fredag. 
Hver uge kredser de tre beskeder om 
samme sproglige læringspunkt. Nogle 
beskeder har været lette at tilpasse og 
er overført næsten direkte:

Seks fokusområder for 
tilpasningen af  et dansk 
TipsByText curriculum

FRA: 
Point out the letters in your 
child’s name when you see 
them – in magazines, on 
street signs & at the store.  
Make it a game.  Who can 
find the most?

TIL: 
Led efter bogstaver på vej 
hjem fra børnehave. Start 
med det første bogstav i dit 
barns navn. Gør det til en leg! 
Spørg: Hvem ser det først?

FRA: 
Ask the teacher about your 
child’s knowledge of concepts 
of print. Concepts of print 
include knowing how books 
are organized & that words 
have meaning.

TIL: 
Når du taler med dit barn om 
sjove oplevelser, støtter du dit 
barn i at få et bedre sprog. Kig 
på himlen sammen og spørg: 
Hvad synes du skyerne ligner?

2. Indholdsmæssig tilpasning til et 
skandinavisk lærings- og børnesyn   
Andre beskeder har været vanskeligere 
at overføre til en dansk kontekst. 
Nødvendige tilpasninger har hovedsa-
geligt vedrørt sociokulturelle forskelle 
mellem skandinavisk og amerikansk 
børnesyn og læringstradition. 
Hvor den originale amerikanske udgave 
af TipsByText hovedsaligt fokuserer på 
tidlig literacy som bogstaver, rim og 
læsning, indeholder det danske curricu-
lum flere sms’er, som har fokus på guidet 
leg, dialog samt samspil mellem barn og 
forælder i hverdagsrutiner.
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3. Variation i indholdet fra uge til uge 
for at fastholde motivation
Rækkefølgen af beskederne i det danske 
TipsByText curriculum er fastlagt med 
henblik på at variere beskedernes 
indhold på tværs af ugerne. Dette for at 
sikre en vedvarende motivation for at 
deltage. I interviews med forældre, som 
deltog i pilotafprøvningen, gav flere 
udtryk for, at nogle sms’er virkede gen-
tagende. Dette kunne medføre, at tippet 
blev sprunget over, da de oplevede, at 
”det har vi allerede læst” eller ”det ved 
vi godt.”

På baggrund af denne læring er cur-
riculummet opbygget, så beskederne 
hver uge fokuserer på et andet udvik-
lingsdomæne end dét, der var fokus 
på ugen før. Når forældrene én uge har 
modtaget både et fakta, et tip og en 
udviklingsbesked, som kan styrke deres 
barns tidlige literacy, vil de den følgende 
uge modtage tre beskeder med fokus 
på enten kommunikative strategier eller 
sprogforståelse og ordforråd.
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At kende bogstaver og 
deres lyde gør det nemmere 
for børn at lære at læse. Ta’ 

et  bogstav ad gangen for at 
gøre det lettere!

Børn er glade for at 
vide mange ting om deres 

familie. At kigge på et 
familiebillede er en god 

måde at tale om jeres 
familie på.

Børn udvikler deres sprog, 
når de hører nye ord. Prøv 

et nyt ord hver dag. Når 
barnet siger sko, kan du 

svare: løbesko.

Tal om, hvem der er på et 
familiebillede. Fortæl dit 

barn om en sjov oplevelse, 
du har haft med personerne 
på billedet. Hvad lavede I?

Tal med dit barn om at tage 
tøj på. Sig: Du knapper 

bukserne, du tager blusen 
på, du lyner jakken…

 

Du kan være med til at 
udvikle dit barns sprog ved 

at tale om forskelle som 
alder og højde. Spørg: 

Hvem er yngst og ældst på 
familiebilledet?

Når du bruger flere og 
nye ord, udvikler dit barn 
sit sprog. Når barnet siger 

æble, kan du svare: 
RØDT æble.

Led efter bogstaver på vej 
hjem fra børnehave. Start 

med det første bogstav i dit 
barns navn. Gør det til en 
leg! Spørg: Hvem ser det 

først?

Bliv ved med at vise 
forbogstavet i dit barns 
navn - og prøv at sige 

lyden højt imens! Fx aaa-
lyden i Adam.

MANDAG: FAKTA ONSDAG: TIP FREDAG: UDVIKLING
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4. Beskederne bygger ovenpå 
hinanden 
Curriculummet er opbygget som spiraler 
indenfor hvert af de tre udviklingsdo-
mæner, hvor sværhedsgraden gradvist 
øges hen over de 32 uger. Formålet er, 
at forældrene vil vænne sig til formen 
og opnå selvsikkerhed i at arbejde med 
deres børns sproglige udvikling, før de 
præsenteres for tips, som er sværere. 
Nogle forældre vil finde de første ugers 
tip lette i forhold til deres børns sprogli-
ge udvikling. Med opbygningen er det 
prioriteret, at forældre, hvis børn er knap 
så langt i deres sproglige udvikling, vil 
finde tippene overkommelige og finde 
inspiration til måder at understøtte deres 
børns sprog.

5. Aktiviteter er tilgængelige 
og inkluderende
I udviklingen af curriculummet har vi 
bestræbt os på at sikre, at alle forældre 
skal have adgang til at kunne bruge 
tippene. Aktiviteterne er således udvalgt 
med henblik på at minimere barrierer for 
brugen, såsom at bestemte genstande 
eller faciliteter er nødvendige.

Ligeledes er sange, historier eller rim og 
remser tilpasset, så de er tilgængelige 
for flest muligt, og hvor et forudgående 
kendskab ikke er nødvendigt for at kun-
ne bruge sms’erne. Derudover har der 
været fokus på, at alle aktiviteter skulle 
være inkluderende uanset deltagernes 
kulturelle baggrund, modersmål og køn. 
For eksempel er Alfabet-sangen eller 
lege som ”købmand” valgt fremfor 
stereotypt kønnede lege eller sange, 
som kun findes på dansk.

6. Sms’ernes længde og sprogets 
kompleksitet: Minimere kognitiv 
belastning                                                
Det er tilstræbt, at sms’ernes længde be-
grænses til 150 tegn. Udover velkomst-
beskeden indeholder beskederne ikke 
fotos, links til audio-visuelle materialer 
eller internettet. Dette er for at mindske 
den kognitive belastning. Ligeledes er 
beskederne skrevet i enkle og korte 
sætninger.
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”Jeg kan godt lide, at de der tekster 
er så korte – det er præcist sagt. 
Jeg elsker det. Det er en af de bedste 
ting ved TipsByText. Det er kort og 
klart i stedet for at få et brev eller en 
e-mail, du skal sidde og læse. Når du 
får de der tips, så står der: 

”Tal om hvad I laver i hverdagen, 
hvad spiser I, havregrød…” 
al det der meget kort sagt. 

Det kan jeg godt lide. Fordi hver 
dag vi har så travlt. Jeg har ikke 
tid til at læse en masse e-mails 
om, hvordan jeg skal opdrage mit 
barn. Eller nogen ville tage det 
personligt, ’nej, jeg selv finde 
ud af det’. 

Nej, jeg kan godt lide, at det 
bare er som en reminder for 
mig hver dag. (…) Hvordan 
vi kan have det sjovt med at 
lære tingene.”

- Brigita, mor til
   søn på fire år.
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I tilpasningen af TipsByText fra en ameri-
kansk til en dansk kontekst har det været 
visionen, at alle forældre skal have mu-
lighed for at kunne anvende sms’erne. 
Vi ønsker at understøtte flere måder at 
være forældre på og praksisser, som kan 
anvendes i forskellige familieliv og hver-
dage. Det bærende element i indsatsen 
er, at det kommunikative og sproglige 
samspil kan passe ind og praktiseres på 
en måde, der passer den enkelte familie 
og betingelserne for deres familieliv.

Med TipsByText forsøger vi således at 
understøtte forældre i sprogunderstøt-
tende funktioner8. Funktionerne er det 
overordnede formål i de enkelte sms’er. 
For eksempel at udvikle sit barns tale-
evner og udvide ordforrådet ved at tale 
mere varieret og bruge flere forskellige 
ord i sine daglige samtaler. 

Hvor funktionerne i de enkelte sms’er lig-
ger fast, er formen for, hvordan forældre 
bærer sig ad med at understøtte deres 
børns sprog, derimod fleksibel. Formen 
er rammen for forældrenes praksisser. 
Dvs. hvad forældrene taler med deres 
børn om, hvor og hvornår, er fleksibelt, 
men hvordan de gør det, og at de gør 
det, ligger fast.

I stedet for at anspore til, at forældre 
praktiserer én bestemt handling i en 
bestemt form, er det primære, at foræl-
drene bliver inspirereret af funktionerne 
i sms’erne, som de kan praktisere på 
forskellige måder. Der er plads til mere 
fortolkning, og at tipsene kan praktiseres 
i den situation, som forældrene befinder 
sig i.

Det væsentlige er ”at gøre noget” og 
prøve sig frem i stedet for at ”gøre en 
bestemt ting”. 

Et eksempel på, hvordan en mor netop 
har brugt og bibeholdt funktionen, men 
ændret formatet, er Birgitte. Birgitte 
modtog en sms, som foreslog, at man 
bruger flere tillægsord i sit sprog, når 
man taler med sit barn. At man fx siger 
rødt æble i stedet for blot æble. Først 
synes Birgitte, at det var banalt, men 
senere indså hun formålet, altså funktio-
nen i sms’en, og tilpassede tippet, så det 
passer til hendes barn:

Fleksibilitet for den 
enkelte forælder 
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”Én af sms’erne var sådan noget med, at når du giver noget frugt, 
så sæt tillægsord på. At sige RØDT æble. Hvor at jeg sådan tænkte: 
okay altså? Vi har snakket om farver siden børnene var helt små. 
Men så snakkede jeg med min kollega, som sagde: 
”Nå, men næste gang skal du bare sige, at det er et skurvet æble.” 
(Birgitte griner). Og altså få nogle helt andre ord på. Det kan jeg 
godt se pointen i! Det her med at få sat nogle flere tillægsord på, 
så det har jeg brugt.”

-  Birgitte, mor til to på fire og to år.
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Mange forældre i TipsByText har givet 
udtryk for, at de netop ser sms’erne som 
forslag og inspiration snarere end en 
tjekliste af opgaver, som de skal udføre. 
Forældrene er trygge ved at tilpasse 
sms’erne til deres rutiner og tilføje 
aktiviteterne til de ting, som de allerede 
gør for at støtte deres børns sprog i 
hverdagen.

Forældrene er generelt stærkt begej-
strede for, at de ikke er forpligtede til at 
skulle bruge alle tips, og at der ikke er 
nogen, som følger op på, hvorvidt de 
bruger sms’erne. Det bidrager til, at det 
bliver legende og sjovt, fremfor lektier, 
som forældrene skal høres i.

Hvis du ikke har lavet alle aktiviteter, så pyt med det. Du kan springe nogle tips over og gentage 
dem dit barn bedst kan lide
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”Jeg har lært dét fra besked-
erne om rutiner, at børn 
elsker rutiner. Og det er det, 
jeg synes er brugbart: 
At tippene ikke giver dig én 
måde at anvende dem, de er 
fleksible. Så jeg ændrer det, 
når det ikke passer os.”

- Muhammed, far til 
  datter på fem år

For at understøtte forældrenes praksis, 
har vi i det danske curriculum tilføjet 
enkelte sms’er, som viser, at det er bedre 
at gøre en lille indsats end ingenting 
at gøre. Her opfordres forældrene til at 
gentage de aktiviteter og tips, som de 
og deres børn bedst kan lide. 

For forælderen Muhammed har denne 
type beskeder konsolideret opfattelsen 
af, at aktiviteterne er fleksible og adaptive. 
Det har understøttet ham i at tilpasse 
indholdet på en måde, som passede ind 
i hans rutine.
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Metoder og proces: De fire faser i 
udviklingen af  TipsByText

FASE 1:  
EKSPLORATION

 FORÅR 2017

FASE 2: 
DESIGN 
OG PROTOTYPE

EFTERÅR 2017- 
SOMMER 2018

FORMÅL: 
Identificere 
behov og 
potentiale for 
sprogindsats i 
Danmark 

FORMÅL:  
Udvikle og tilpasse 
en konkret løsning.

21

I RFI spænder vores interventioner over fire faser, hvor forskning, 
innovation og praksisviden vekselvirker og sammen skaber grund-
stenen for vores indsatser.

TipsByText befinder sig i 3. fase: Pilot og evaluering. Vi er således 
midt i en forskningsbaseret effektevaluering sammen med fem 
partnerskabskommuner. I dette afsnit beskriver vi de forskellige 
faser i udviklingen af  TipsByText til en dansk kontekst.
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FASE 3: 
PILOT  OG   
EVALUERING

PILOTAFPRØVNING
SOMMER 2018

FASE 4: 
SKALERING

3

FORMÅL:  
Undersøge indikationer 
på ønsket effekt og 
at indsatsen kan 
implementeres.

FORMÅL:      
Undersøge om indsatsen 
kan støtte forældre og har 
en positiv effekt på 3-5-årige 
børns sprogudvikling.

EFFEKTEVALUERING
VINTER 2019 - 
SOMMER 2021

4



UNDERSØGE:  
• Hvad kendetegner målgruppen og konteksten?

• Hvad er de centrale udfordringer? Hvad vil vi  
   gerne ændre? Hvad er de vigtigste barrierer 
   og muligheder for forandring?

26

FORMÅL: 
Identificere behov og potentiale 
for sprogindsats i Danmark

1

FASE 1: EKSPLORATION 
FORÅR 2017

HVORDAN:  
Eksplorativt feltarbejde  
og co-design aktiviteter  
med forældre og 
pædagoger

Review af forskningslitteratur og 
registerdataanalyser
Analyser og gennemgang af dansk 
og international forskningslitteratur, 
som tydeliggjorde problemstillingen 
og dens omfang.

Kortlægning af evidensbaserede 
løsninger og innovative tiltag
Kortlægningen af eksisterende 
indsatser tydeliggjorde, at der er 
begrænset viden om virkningen af 
forældrerettede indsatser, hvordan 
man kan engagere forældre, hvad 
der virker og samtidig er omkost-
ningseffektivt.
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Inddragelse af eksterne 
eksperter og praktikere
Danske sprogforskere og 
konsulenter har vurderet det 
amerikanske curriculum og 
skitseret udviklingsområder 
for det sproglige udvik-
lingsarbejde til en dansk 
kontekst.

Eksplorativt feltarbejde og 
co-design aktiviteter med 
forældre og pædagoger
Antropologer har afholdt 
dybdegående interviews med 
ni familier fra tre kommuner 
om deres syn på og oplevel-
se af forældrerollen. Her blev 
indsamlet læringer om, hvordan 
indsatser kan tale sig ind i 
målgruppens behov. 

Der blev afholdt co-design 
workshops med tre kommuner, 
hvor pædagoger var med til at 
designe rammerne for udrul-
ning og afprøvning af TipsBy-
Text, herunder personalets rolle.
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HVORDAN:   
 Iterativ designproces med 
udvikling, afprøvning og 
tilpasning af indsatsen i tæt 
samarbejde med forældre, 
forskere og praktikere. 
Den iterative proces er 
designet til at skabe viden og 
resultater igennem en trinvis 
læringscyklus. I modsætning 
til en lineær udviklingsproces 
har vi således gentaget 
mange udviklingsaktiviteter 
i takt med, at vi er blevet 
klogere på brugerbehovene.

FASE 2: DESIGN OG PROTOTYPE
EFTERÅR 2017- SOMMER 2018

UNDERSØGE:   
• Hvordan kan vi designe en løsning med udgangspunkt i de
   vigtige barrierer og mulighedsrum, som vi identificerede i fase 1? 
   Hvordan går vi fra idéer til løsninger? 

• Hvad er vores forandringsteori, og hvilke mekanismer er centrale? 

• Har indsatsen potentiale til at ændre adfærd og styrke børns sprog?

FORMÅL:   
Udvikle og tilpasse en konkret løsning

2

Literacy arbejdsgruppe 
af høre-tale-konsulenter, antropo-
loger og børnesprogsforsker 
Pia Thomsen har tilpasset og testet 
curriculummet i tæt samspil med 
forældre og pædagoger.

Skandinavisk læringssyn:             
I tilpasningen er form og indhold 
blevet tilpasset et skandinavisk 
læringssyn. Fra et stort fokus på 
formel boglig indlæring til et 
mere dansk syn på læring, hvor 
dialog- og legebaseret indlæring 
har været i fokus i samspil med 
varieret sprogbrug, at mestre 
turtagning, at tage initiativ til 
samtale etc.
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Oversat til syv forskellige sprog: 
For at sikre, at flest mulige forældre 
kan læse og forstå sms’erne, er 
det tilpassede curriculum oversat 
til syv sprog: engelsk, arabisk, 
urdu, tyrkisk, polsk, rumænsk og 
ukrainsk. Sprogene er udvalgt 
ud fra, hvor kommunerne så et 
behov, sammenholdt med antal 
forældre, som taler sprogene i 
kommunerne og på landsplan. 
Alle oversættelser er foretaget 
af certificerede translatører og 
tilbageoversat til dansk af nye 
translatører for at sikre, at den 
præcise betydning og tone er 
bevaret. Til sidst er oversættelserne 
blevet sammenlignet og tilpasset 
med fokus på, at principperne i 
TipsByText er overholdt. Dette er 
sket i nøje samarbejde mellem 
translatører, antropologer og RFI, 
så der er blevet taget højde for 
nødvendige tilpasninger ift. den 
enkelte sprogkultur.

Prototypeafprøvninger og 
løbende forældrefeedback 
i danske børnehaver: Test 
af design og indhold til fire 
co-design workshops, otte 
fokusgruppeinterviews, 10 
dybdegående interviews 
med forældre, pædagoger 
og praktikere samt to 
prototypeafprøvninger, 
hvor sms’er blev udsendt til 
forældre i tre kommuner. Her 
er curriculummet og service-
designet testet og udviklet i alt 
fra sms’er, informationsmaterialer, 
afsendelsestidspunkt og 
pædagogernes rolle.

Kerneelementer bevaret: 
Efter tilpasningen af curriculum 
i overensstemmelse med 
et skandinavisk læringssyn, 
er det danske curriculum 
blevet oversat til engelsk og 
gennemlæst af Susanna Loeb. 
Her var formålet at sikre, at 
programmets kerneelementer 
er bevaret.
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UNDERSØGE:     
• Er der kvalitative indikationer på, at indsatsen 
   har den ønskede effekt for målgruppen?

• Er indholdet i TipsByText meningsfuldt og relevant 
   i hverdagen for forældre? Omsætter de indholdet? 
   Afdække forældrenes brug og opfattelse af indsatsen.

• Hvordan sikrer vi nødvendig læring om implemen-
   teringsudfordringer og evt. tilpasning af løsningen?

FASE 3:PILOT OG EVALUERING
SOMMER 2018 – SOMMER 2021

3

HVORDAN:

Pilotafprøvning i tre kommuner: 
I samarbejde med tre kommuner 
blev en mindre afprøvning af 
TipsByText afprøvet i sommeren 
2018, hvor 176 forældre modtog 
sms’er i tre måneder.

PILOTAFPRØVNING SOMMER 2018
FORMÅL:   
Undersøge indikationer på ønsket effekt 
og at indsatsen kan implementeres



Kvalitativ undersøgelse blandt 
forældre: Antropologer og sociologer 
gennemførte 90 mini-interviews med 
deltagende forældre og 25 dybdegå-
ende interviews. Det blev prioriteret 
højt at få indsigter fra en divers for-
ældregruppe som kunne udtrykke sig 
frit, hvorfor flere af interviewene blev 
gennemført vha. tolke.

Finjustering og test sommer 
2019: Efter pilotafprøvningen 
blev delelementer af indsatsen 
justeret, herunder enkelte sms’er og 
velkomstmaterialet. Justeringerne 
blev tryktestet i sommeren 2019 i 
en ny kommune. Rambøll stod for 
at evaluere de endelige udgaver 
af informationsmaterialet ved at 
interviewe nye forældre om materialet 
og tilpasse det inden udrulning af 
effektevalueringen i 2020.
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UNDERSØGE:     
• Har TipsByText en positiv effekt på 3-5-årige 
  børns sprogudvikling i Danmark?

• Hvordan virker TipsByText? 

• Hvem er sms’erne relevante for? 
   Hvad gør indsatsen brugbar og anvendelig? 

• Har vi påvist løsningens omkostningseffektivitet 
   efter højeste forskningsstandard?

HVORDAN:

Afprøvning i 32 uger på 
tværs af fem kommuner: 
Forældre i 70 dagtilbud i 
Høje Taastrup, Lejre, 
Middelfart, Ikast-Brande og 
Langeland kommune mod-
tog sms’er. I januar 2020 
blev den første sms sendt, 
og de følgende 32 uger 
modtog forældrene 
3 beskeder om ugen.

FASE 3: PILOT OG EVALUERING
SOMMER 2018 – SOMMER 2021

EFFEKTEVALUERING
VINTER 2019 - SOMMER 2021
FORMÅL:       
Undersøge, om TipsByText kan støtte forældre og har 
en positiv effekt på 3-5-årige børns sprogudvikling
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Sprogvurderingsindsamling 
og effektevaluering med 
eksterne forskere: I november 
2019 blev der indsamlet 
baseline sprogvurderinger 
på alle børn i alderen 3-5 år i 
samarbejdskommunerne. Endline 
sprogvurderingerne blev indsamlet 
i november 2020, efter at indsatsen 
var slut. I løbet af foråret 2021 
bliver der lavet dataanalyser, 
og i sommeren 2021 ved vi, om 
TipsByText har effekt. Professor 
Marianne Simonsen fra Aarhus 
Universitet er hovedansvarlig for 
effektevalueringen. 

Kvantitativ effektevaluering 
ved randomiseret kontrolforsøg 
(RCT): 3.200 børn var i alt en del 
af afprøvningen. Vi sammenligner 
halvdelen af børnene, hvis forældre 
tilfældigt blev udtrukket til at 
modtage tilbud om indsatsen, 
op imod den anden halvdel, 
som udgør kontrolgruppen.

De nationale sprogvurderinger 
som måleredskab: Vi benytter 
”Sprogvurdering 3-6 år” som 
redskab til at måle effekten og 
gennemfører dataindsamling 
i både dagtilbud og skoler i 
tæt samarbejde med Rambøll 
Management Consulting.

4

Kvalitativ implementeringsevaluering: 
Sideløbende med effektevalueringen 
gennemføres en kvalitativ evaluering, 
der skal bidrage med forståelse af, hvor-
dan og hvorfor beskederne virker eller 
ikke virker, og for hvem. Undersøgelsen 
er gennemført vha. af dybdegående 
interviews med en divers gruppe af 
forældre i starten af indsatsen, halvvejs 
og efter indsatsen for at sikre indsigter 
i oplevelsen med beskederne både 
under og efter. I alt er 40 forskellige 
forældre blevet interviewet, hvoraf 
10 er blevet interviewet i flere runder. 
Herudover er 10 pædagoger, 5 dagtil-
budsledere, 5 udviklingskonsulenter og 
5 dagtilbudschefer på tværs af kom-
munerne blevet interviewet af Rambøll 
Management Consulting.
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I 2021 afventer vi effektevalueringen 
af TipsByText samt den kvalitative 
evaluering af indsatsen, som vil vise, 
hvad forældrenes oplevelse har været 
med at bruge TipsByText, og om ind-
satsen har vist positiv effekt på børnenes 
sprogudvikling. Hvis det viser sig, at 
TipsByText har haft en positiv effekt 
på børnenes sproglige udvikling, er 
omkostningseffektiv og forældrene har 
været glade for indsatsen, er det planen 
at udbrede indsatsen, så forældre på 
tværs af hele landet kan få gavn af 
sms’erne. 

I løbet af 2021 afsøger vi mulighederne 
for skaleringsmodeller og skalerings-
partnere, som bedst kan udbrede 
TipsByText. Vi er dels nysgerrige på: 
Hvordan sikrer vi, at forældre og 
omsorgspersoner får kendskab til 
TipsByText? Hvem har den tekniske 
kunnen til at drive indsatsen, og hvem 
har den faglige viden til at udvikle
indsatsen med tiden? Hvordan sikrer 
vi, at kerneelementerne i TipsByText 
bevares? Hvis dette lyder interessant 
for jeres organisation, er I velkomne til 
at kontakte os.

De næste skridt 
for TipsByText
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Programchef Tanja Steffe Nøhr kan kontaktes på mail: 

tsn@rfintervention.dk

Projektleder Johanne Louise Elholm Bergmann kan kontaktes på mail:
jlb@rfintervention.dk

Læs mere her:
www.rockwoolfonden.dk/projekter/tidlig-indsats/
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